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1. BEVEZETÉS
A fotózás alapjairól szeretnék írni ebben a könyvben, mégpedig egyszerűen, közérthetően. Elsősorban a technikai jellegű alapvető ismeretekről lesz szó. Könyvem
olyan egyszerű, fényképezni szerető amatőrökhöz szól, mint amilyen én magam is vagyok. Az a célom, hogy mindenki, aki jobb képeket szeretne készíteni, és rászánja magát a tanulásra, minden különösebb előképzettség nélkül boldogulhasson. Azok részére, akik még soha semmit sem hallottak a fotózással kapcsolatos ismeretekről,
tapasztalatom szerint részletesebben, némi ismétléssel kell leírni az alapokat, hogy
egyértelmű és érthető legyen számukra, emiatt a többiek megértését kérem. Célom az,
hogy az Olvasó a gyakorlatban használható ismereteket kapjon, és tudja, hogy az
adott  helyzetben mit kell tennie a jobb kép megszületése érdekében. Az alapokat ismerni kell ahhoz, hogy jobb képeket készíthessünk, azokat sehogyan se lehet megkerülni. Igyekszem azonban az ismereteket érthetően az Olvasó elé tárni.
A fentiek ellenére ez a könyv semmiképpen sem tekinthető tankönyvnek. Ez nem
volt célom. Ehelyett  bizonyos fotózással kapcsolatos témákról a saját szemléletemen
keresztül írok. Ennek ellenére reménykedem benne, hogy írásaimat a tisztelt Olvasó
hasznosnak találja.
Úgy szerettem volna felépíteni mondanivalómat, hogy ne használjak kezdők által
nem ismert, és általam addig nem definiált fogalmakat. Ezt elég sokszor sikerült megvalósítanom, más esetekben pedig kénytelen voltam néhány mondatot írni olyan fogalomról is, amelyet részletesebben később magyarázok meg.
Könyvem nem a csúcstechnika méltatásáról fog szólni, sokkal inkább a fényképezés öröméről és szeretetéről. Arról szólok, hogy az egyszerűbb, olcsóbb eszközökkel hogyan lehet jó képeket készíteni. A jobbnál jobb paraméterek hajszolása értelmetlen, de
azért előnyös, ha fényképezőgépünk elég jó minőségű képet készít.
Bevezetőm legfontosabb gondolata az, hogy ahhoz, hogy jobb képeket készíthessünk, tanulnunk kell, és a tanultakat ki kell próbálni, gyakorolni kell, hogy jobb fotóssá váljunk. Munkát kell belefektetni, mert anélkül nemcsak a fotózásban, hanem az
élet más területén sem érhetjük el a kívánt eredményt. El kell sajátítani a fényképezés
alapismereteit, és meg kell tanulni komponálni. Téves elgondolás az, hogy azzal válunk
jobb fotóssá, ha drágább felszerelést vásárolunk. Többnyire csalódás, és felesleges
pénzkidobás a vége. A képet a fotós készíti, nem a felszerelés. Ugyanakkor az is tény,
hogy a jobb felszerelés több lehetőséget ad, a tükörreflexes vagy MILC fényképezőgép
lehetőségei nem összemérhetők egy mindössze háromszoros zoommal rendelkező pici
kompakt fényképezőgép lehetőségeivel. A lényeg az, hogyha váltunk, azt tudatosan tegyük, tudjuk azt, hogy miért van szükségünk jobb felszerelésre.

BEVEZETÉS

11

A fotózásban sok esetben nincsenek abszolút igazságok, ezért ebben a könyvben is
megjelenik a szubjektív véleményem, ahogyan én látok bizonyos dolgokat. Másvalaki
természetesen más véleményt alkothat ugyanarról a dologról. Hogy ki hogyan látja,
sok esetben attól függ, hogy a mérlegelési szempontok közül kinél mely szempont élvez prioritást.
Az itt  ismertetett  módszereket, barkácsötleteket mindenki saját felelősségére próbálja ki, valósítsa meg. A szerző ezekért, és az ezekből vagy egyéb
dolgokból eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget sem vállal.
A fontosabb gondolatok, összegzések dőlt betűs bekezdésekben láthatók.
Nagy köszönettel tartozom páromnak, Nánási Katalinnak, aki felnőtt életem során
a társam volt, és aki jelentős mértékben támogatta, hogy ez a könyv elkészülhessen.
A könyvben szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásukhoz kérem, hogy olvassa el a fentebb található licencfeltételeket.
Azért készítettem el ezt a könyvet, mert szerettem volna valamit örökül hagyni az
embereknek, akiktől oly sok szépet és jót (is) kaptam. Kérem Olvasóimat, hogy nézzék
el az esetleg előforduló hibákat.
A szerző
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2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2.1. ábra.

A fényképezőgép kézkönyvét nem könnyű elolvasni és megérteni, főleg a kezdők
számára nehéz. A kézikönyv fontos információkat tartalmaz az adott fényképezőgépről, ezek ismerete segít abban, hogy jobb fotóssá válhassunk.
Ha eddig nem tettük meg, mindenképpen kezdjük fényképezőgépünk használati
útmutatójának áttanulmányozásával. Rengeteg különböző fényképezőgép forog közkézen, amelyeknek más és más lehetőségeik vannak, és amely lehetőségek más és más
módon módon érhetők el. Vannak olyan funkciók, amelyek eléréséhez a fényképezőgép menüjébe kell belépnünk, és vannak olyan fontosabb funkciók, amelyek elérése általában a fényképezőgép hátoldalán vagy felső oldalán található nyomógombok segítségével lehetséges. Az útmutatóból megtudhatjuk fényképezőgépünk alapvető
kezelését, a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, azt, hogy az adott  fényképezőgépen
mit hogyan tudunk beállítani, láthatjuk gépünk képességeit, és annak határait, korlátait, és részben azt is megtudhatjuk, hogy mire nem alkalmas. Ezeken kívül sok jótanácsot, magyarázatot is találhatunk, amelyet hasznosítani tudunk a későbbiekben.
Ha teljesen kezdők vagyunk, vagy csak kevés ismeretünk van, akkor semmiképpen
se úgy tegyük ezt, hogy az elejétől a végéig elolvassuk, mint egy regényt. Ennek semmi értelme sincs. Inkább tartsuk be a fokozatosság elvét, sok használati útmutató is
ezt az elvet követi. Általában először a fényképezőgép kezelőszerveiről, üzembe helyezéséről, az alapvető beállításokról, az alap üzemmódokról, és arról olvashatunk, hogyan lehet az adott fényképezőgéppel a legegyszerűbben fényképezni. Az olvasottakat
nézzük is meg a gyakorlatban, végezzük el az alapvető beállításokat, és próbáljuk is ki.
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Amikor ezt a könyvet olvassuk, nézzük meg az útmutatóban, hogy fényképezőgépünkön milyen hasonló lehetőségek vannak, illetve vannak-e egyáltalán, azokat hogyan lehet beállítani, mennyire alkalmas fényképezőgépünk az olvasottak alkalmazására, és próbáljuk is ki azt, ha lehetséges.
A használati útmutatót magunkkal is vihetjük, akár .pdf formátumban telefonunkon vagy tabletünkön, és segítségünkre lehet, ha nem tudjuk, hogy valamit hogyan
kell beállítani. Minél gyakorlottabbak leszünk, várhatóan annál kisebb szükségünk lesz
rá, azonban ritkán használt beállítások esetében rászorulhatunk.
Ebben a könyvben elsősorban Canon fényképezőgépekről, azok beállítási lehetőségeiről írok. Ez nem azért van, mert valamiért elkötelezett  lennék a Canon vagy bármely más gyártó iránt, hanem azért, mert ilyen fényképezőgépekkel fényképeztem,
ezeket ismerem valamennyire. Azonban az ismertetett  lehetőségek döntő többsége –
vagy azokhoz nagyon hasonlók – más gyártó hasonló kategóriájú fényképezőgépei
esetén is rendelkezésre állnak. Ezek megkeresésében is nagy segítséget jelenthet a
fényképezőgép útmutatója.

AZ ELMÉLETI RÉSZ KIHAGYÁSA
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3. AZ ELMÉLETI RÉSZ KIHAGYÁSA
Úgy gondolom, hogy erre napjainkban többen hajlamosak lehetnek. Ezt igazolja
Scott  Kelby „Digitális fotós könyv” című könyvsorozatának népszerűsége. Kelby ezt
mondja könyvéről:
„Ha mi együtt fotózni mennénk, és megkérdeznéd, hogy »Te, hogyan kapjam le
ezt a virágot úgy, hogy éles legyen?«, nem kezdenék el fényképész leckéket tartani Neked. Egyszerűen azt mondanám, hogy »Rakd fel a zoom objektívet, állítsd a blendét f/2.8-ra, fókuszálj a virágra, és kattints.«”
Ez nem egy ilyen könyv, nem szeretném Kelbyt másolni. Már csak azért sem, mert
én másképp látom ezt a kérdést. Úgy gondolom – valószínűleg sokakkal egyetértésben
–, hogy mindenképp szükség van tudásra, ha jobb eredményt szeretnénk elérni. Szükség van arra, hogy belefektessük a szükséges mennyiségű munkát. Ezt nem lehet megúszni. Látnunk és értenünk kell a szabályokat és az összefüggéseket, tudnunk kell,
hogy mit miért csinálunk, egy változtatásnak mi lesz a képre gyakorolt hatása. Enélkül
lehetetlen jó eredményt elérni, lehetetlen jobb fotóssá válni. Maga Kelby sem úgy készíti képeit, hogy az elméletről fogalma sincs. Minden bizonnyal alapos tudása van. Viszont másoknak (esetleg) azt sugallja, hogy erre nincs feltétlenül szükség.
Ha valaki azt gondolná, hogy én Kelby ellen vagyok, vagy nem tetszenek a könyvei, akkor nincs igaza. A könyvei hasznosak lehetnek, jó ötleteket adhatnak, de csak
akkor, ha kellő tudás birtokában vagyunk, és értjük is, hogy miért úgy csinálja ahogy.
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4. KOMPROMISSZUMOK
A fényképezés az esetek többségében kompromisszumokról, kompromisszumkeresésről szól. A kompromisszumkeresés célja az optimális, kívánt eredmény elérése. Ez
adja az egyik szépségét. A fotózásban ritkán ideális valami, mindennek vannak előnyös és hátrányos tulajdonságai, és ezek között kell próbálnunk kompromisszumot találni. Ne csodálkozzunk ezen. Többen bizonyára azt várják, hogy majd valaki leírja egy
könyvben a „tutit”, amelyet vakon követve minden fényképe jó lesz. Hát ilyen nincs. A
valóság inkább az, hogy megfelelő ismeretek birtokában el tudjuk dönteni, hogy az
adott  helyzetben mi jelenti számunkra a legjobb kompromisszumot. Eldönthetjük,
hogy milyen szempontok a fontosabbak számunkra, és mik a kevésbé fontosak, és ez
alapján választhatunk.
Például már a fényképezőgép kiválasztása is egy kompromisszumos folyamat. A
kis méretű kompakt gép kicsi, könnyű, kevésbé jó képminőséget ad, kevésbé univerzálisan alkalmazható, korlátai vannak, kisebb papírkép készíthető képéből, és olcsó. A
„nagy” tükörreflexes fényképezőgép drága, nehéz felszerelést kell magunkkal vinnünk,
az egyik legjobb képminőséget adja, univerzálisan használható a megfelelő objektívekkel és kiegészítőkkel, nagy méretű papírképek, és kiállítási képek is készíthetők segítségével. Természetesen e két szélsőség között átmeneti megoldások is léteznek. Melyiket válasszuk? Ezt a döntést is csak kompromisszumokkal hozhatjuk meg. Ha kicsi
gépet szeretnénk, akkor áldozni kell a képminőségből, el kell fogadnunk annak esetleg
igen erős használhatósági korlátait, esetleg csak jó fényviszonyok között, erős nappali
fényben készíthetünk elfogadható minőségű képet, cserében csak 15 dkg a fényképezőgép tömege. A másik szélsőség az, amikor akár 3-4 kg-os felszerelést is magunkkal
kell vinni. Nem könnyű eldönteni, hogy hol húzzuk meg a határt a kettő között. Kicsit
kisarkítottam ezt a kérdést, mert már léteznek kisebb, könnyebb és jó minőséget adó, a
két szélsőség közötti megoldások, ezt majd később látni fogjuk. Mindenféle kompromisszumos döntést mindenkinek magának kell meghoznia.
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5. DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
A továbbiakban fényképezőgépen digitális fényképezőgépet értek.

5.1. A FÉNYKÉPEZŐGÉP ALAPVETŐ MŰKÖDÉSE
Napjainkban már nagyon sokféle digitális fényképezőgép létezik, azonban alapvető működésük megegyezik.
Minden fényképezőgép működésének alapja az, hogy van egy sík, fényérzékeny
felület, erre vetíti az objektív a megfelelően élesre állított képet. Akkor lesz megfelelő
világosságú a fénykép, ha a fényérzékeny felületre megfelelő ideig, megfelelő világosságú képet vetít az objektív. Ennek megvalósítását szolgálják a fényképezőgépek bizonyos részegységei. Ha túl világos a vetített kép és túl sok ideig hat, akkor túl világos
fényképet kapunk, ha túl sötét a vetített kép és túl kevés ideig hat, akkor túl sötétet.
Az alábbi egyszerű ábrán a fényképezőgép néhány alapvető részét láthatjuk.

5.1. ábra. A digitális fényképezőgép fő részei

• A kereső közvetlenül nem játszik szerepet a fénykép elkészültében, csak a téma
„megtalálását” szolgálja, és azt, hogy pontosan beállíthassuk, hogy mi kerüljön
rá a képre. Az ábra szerinti esetben a kereső a többi szerkezeti elemtől teljesen
független. Ez nem mindig így van.

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
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• A fénykép elkészítéséhez szükség van egy sík, fényérzékeny felületre, amely digitális fényképezőgépek esetében a képérzékelő (röviden érzékelő, más néven
szenzor) nevű alkatrész.
• A több lencséből felépített  objektív vetíti a képérzékelőre a megfelelően élesre
állított képet.
• Az ábrán rekeszneK nevezett  szerkezeti elem többnyire az objektív belsejében
helyezkedik el, és segítségével a képérzékelőre vetített kép fényességét (másképp
mondva világosságát) tudjuk szabályozni. Helyesebb elnevezése a fényrekesz,
idegen szóval blendének is nevezik. A rekesz egy szabályozható átmérőjű lyuk,
amely az objektív lencséinek középvonalában helyezkedik el. Ezt a lyukat nevezzük rekesznyílásnak. Ha a rekesznyílás átmérője (felülete) nagyobb, akkor
több fényt enged át, a vetített kép világosabb, és fordítva.
• A zár általában egy mechanikus szerkezet. Valahol a vetített kép útjában található, és az a célja, hogy a fénykép elkészítésekor csak a megfelelő ideig érhesse
az objektív által vetített, a rekesszel szabályozott fényességű kép a képérzékelőt.
Úgy képzeljük el a folyamatot, hogy a zár alapesetben teljesen elzárja a fény útját. Amikor elkészítjük a fényképet (ezt úgy mondjuk, hogy exponálunk, azaz
lenyomjuk az exponálógombot), akkor először a fényképezőgép elektronikája a
képérzékelőt alapállapotba hozza („kisüti”), beállítja a rekesznyílás nagyságát,
majd a zár kinyílik, ezáltal a megfelelő ideig szabaddá teszi a fény útját a képérzékelő felé, majd az idő elteltével bezáródik. Létezik már úgynevezett elektronikus zár is, ennek részleteibe itt nem megyek bele.
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5.2. KÉPÉRZÉKELŐ
A képérzékelő a fényképezőgép egyik legfontosabb alkatrésze, amelynek tulajdonságai rendkívül nagy hatással vannak a fénykép minőségére, ezért néhány mondatban
feltétlenül foglalkoznunk kell vele.

5.2. ábra. A képérzékelő kis részletének
sematikus ábrázolása

A fenti ábrán minden egyes kis négyzet megfelel a képérzékelő egy képpontjának.
Minden egyes képpontban egy elemi érzékelő helyezkedik el, az objektív a rengeteg
pici elemi érzékelőre vetíti képet. A képérzékelő képpontjaiban lévő elemi érzékelőkből
nyert információ feldolgozásával kapjuk meg a digitális fénykép képpontjait. Tehát a
képérzékelő pici négyzet alakú részekre, úgynevezett képpontokra (pixelekre) bontja
a rá vetített képet, és a fényképezőgép ezen képpontok adatainak feldolgozásával állítja elő a – szintén négyzet alakú képpontokból álló – digitális képet.
Az elemi érzékelők (képpontok) az ábrán láthatóhoz hasonlóan sorokat alkotnak,
és egymás alatt  több sorban helyezkednek el, ezáltal oszlopokat is képeznek. A valóságban a képérzékelőn nem az ábrán látható kevés képpont található, hanem nagyon
sok, több millió a képpontok száma.
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5.3. ábra. Forrás: canonnews.com

Ezen a képen láthatjuk a valóságos képérzékelőt. A szivárványosnak látszó téglalap alakú terület maga a fényérzékeny terület, ezen helyezkedik el a több millió elemi
érzékelő sorokba és oszlopokba rendezve. A képpontok olyan picik, hogy szabad szemmel nem láthatók. Egy-egy képpont (elemi érzékelő) rendelkezésére álló négyzet alakú
területecske oldalának hossza akár csak néhány mikrométer nagyságú is lehet.
Minél nagyobb a képpontok (elemi érzékelők) száma, elvileg annál finomabb részletekre képes bontani az érzékelő a rá vetített képet. A képérzékelő és a digitális kép
esetében is a legkisebb egység a képpont, ezért az érzékelőre vetített kép képponton belüli részleteit az elemi érzékelők nem képesek érzékelni.
A képérzékelőn található képpontok számát a képérzékelő felbontásának nevezzük, amelynek mértékegysége a megapixel (rövidítve MP). Egy megapixel egymillió
képpontnak felel meg, azaz a képérzékelő felbontása annyi megapixel, ahány millió
képpont található rajta. Egy digitális kép felbontását a képérzékelőhöz hasonlóan
a képpontjainak számával jellemezhetjük. Akkor kapjuk az adott képérzékelővel előállítható maximális felbontású képet, ha a kapott digitális kép ugyanannyi képpontból
(pixelből) áll, mint amennyi a képérzékelőn található elemi érzékelők száma. A maximális felbontást a fényképezőgép specifikációjában, sőt sok esetben reklám céljából
akár a fényképezőgépen is feltüntetik. Sokáig ezt tekintették a fényképezőgépek legfőbb paraméterének („hány megapixeles a fényképezőgép”), pedig közel sem az.
Ha például egy sorban 4272 képpont található, és egymás alatt  2848 sorban helyezkednek el a képpontok, akkor az érzékelő felbontása 4272×2848=12166656, azaz
körülbelül 12 MP.
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A képérzékelő minden egyes elemi érzékelője (képpontja) tulajdonképpen az exponálás során rá eső fénymennyiséget gyűjti, és a gyűjtött fénymennyiséggel arányos
elektromos jel olvasható ki belőle a digitális kép létrehozása céljából. A fénymennyiségen azt értjük, hogy milyen erősségű fény mennyi ideig hatott. Ha erősebb (világosabb)
fény hosszabb ideig hat, az nagyobb fénymennyiség, ha kevésbé erős fény rövidebb
ideig hat, az kisebb.

5.4. ábra. Bayer-féle színszűrő az elemi érzékelők előtt,
forrás: wikipedia

A helyzetet bonyolítja, hogy az érzékelő színeket nem lát. Ahhoz, hogy a színek
megjelenhessenek fényképeinken, a képérzékelőn minden egyes elemi érzékelő előtt –
szigorúan meghatározott  rendben – egy-egy színes szűrő helyezkedik el (Bayer-féle
színszűrő), amely a rá eső fénynek csak a szűrő színének megfelelő komponensét engedi át. A piros szűrő a piros komponenst stb. A fenti ábrán Bayer szűrővel ellátott
képérzékelő részletét láthatjuk. Egy kis négyzet szintén egy elemi érzékelőt jelképez,
és előtte vagy kék, vagy zöld, vagy piros szűrő található, emiatt az adott képpont csak
egyféle szín fénymennyiségét érzékeli.
Egy képpont fényképen megjelenő színének, világosságának megállapításához (kiszámításához) figyelembe veszik a különböző színű szomszédos képpontok által érzékelt fénymennyiséget is. Ez egyúttal azt is eredményezi, hogy az egyes képpontocskák
nem függetlenek egymástól. Ennek az eljárásnak az egyik mellékhatása az, hogy csökkenti a képélességet.
A Sigma cég Foveon nevű képérzékelői az itt ismertetettől eltérő elven működnek,
amelyekkel könyvemben nem foglalkozom. Ezek még nem terjedtek el, még nem elég
kiforrottak.
Az elemi érzékelő (képpont) területének nagysága nagy hatással van a képminőségre. Minél nagyobb, annál jobb.
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Az idők során a különféle gépkategóriákban a legkülönbözőbb méretű képérzékelők fordultak elő. Vannak egész kicsik, és vannak jóval nagyobbak is. Egy adott képérzékelő fényérzékeny területének nagysága meghatározza, hogy egy adott  felbontás
esetén legfeljebb mekkora lehet egy képpontocska (legfeljebb mekkora terület jut egyegy képpontnak).
Ha egy kis méretű képérzékelőn (pl. 1/2,5”) szeretnénk elhelyezni tízmillió képpontot (10 MP), akkor az egyes képpontocskák jóval kisebbek lesznek, mintha ugyanezt a
10 MP-t egy nagy méretű (pl. full frame) képérzékelőn helyeznénk el (lásd a lenti ábrát). Az ábrán különböző méretű képérzékelők láthatók, és össze lehet hasonlítani a
méretüket, területüket.

5.5. ábra. Különböző méretű képérzékelők

Nézzük meg, hogy milyen nagy a méretbeli különbség a legkisebb és a legnagyobb
érzékelő között. A legnagyobb területe körülbelül 35-szöröse a legkisebbnek. Néhány
érzékelő megnevezésében idézőjel szerepel (pl. 2/3”), amely az angol hüvelyk, vagy más
néven inch mértékegységet jelzi (1 inch = 25,4 mm). Ezek az elnevezések a képérzékelők „kereskedelmi” elnevezései, csak áttételesen utalnak az aktív, fényérzékeny terület
méretére. Az aktív terület méretét a téglalapok alatt láthatjuk. A full frame (teljes képkocka) mérete megegyezik a kisfilmmel, 24×36 mm.
Az elemi érzékelőket az exponálás során fény, azaz fotonok érik. Az egyszerűség
érdekében úgy tekinthetjük, mintha az elemi érzékelők a fotonokat gyűjtenék. A gyűjtés megtörténte után a gyűjtött fotonok számával arányos jel olvasható ki belőlük. A
fotonok gyűjtését vödörrel szokták szemléltetni. Végezzük el a következő gondolatkísérletet.
Tegyük fel, hogy van 12 darab 30 cm belső magasságú, 20 cm átmérőjű henger alakú vödrünk, amelyeket szabályos sorokba és oszlopokba rendezünk, például 3×4-es
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alakzatba. A vödrök felett  elhúzható tető található, odakinn esik az eső. A vödröket
alapállapotba hozzuk („kisütjük”), azaz kiöntjük belőlük a vizet, ha esetleg van bennük. A tetőt elhúzzuk, az esőcseppek a vödrökbe (is) esnek, egy ideig hagyjuk, majd a
tetőt visszahúzzuk, és megmérjük, melyik vödörben mennyi víz található. A vödrök az
elemi érzékelőket, az esőcseppek a fotonokat, a tető nyitvatartási ideje a zár nyitvatartási idejét, a víz mennyisége a gyűjtött fotonok mennyiségét jelképezi. Ha nagyon esik
az eső, akkor egységnyi idő alatt több esőcsepp esik egy-egy vödörbe, azaz több foton
érkezik egy-egy elemi érzékelőbe. Ha jobban esik az eső, az megfelel az érzékelőre vetített világosabb képnek. A hasonlat itt egy kicsit sántít, mert ha jobban esik az eső, az
általában nem abban nyilvánul meg, hogy több ugyanolyan méretű esőcsepp esik, hanem általában nagyobbak is az esőcseppek, márpedig kisebb vagy nagyobb fotonok
nincsenek.
Ha a tetőt elég sokáig hagyjuk nyitva, akkor egyes vödrök megtelnek vízzel, ezt
úgy mondjuk, hogy telítődnek, és a további esőcseppek már kifolynak belőlük, a vödör túlcsordult. Nem tudjuk megmérni, hogy valójában mennyi eső esett  a túlcsordult vödörbe, mert csak a vödör térfogatát, mint maximumot mérhetjük. Ha nem folyt
volna ki a víz egy része, akkor akár jóval többet is mérhettünk volna. Egy vödör legfeljebb a térfogatának megfelelő vízmennyiség befogadására és megmérésére alkalmas.
Ha 20 cm átmérőjű helyett 30 cm átmérőjű, szintén 30 cm magas vödröket használtunk volna, akkor a telítődés jóval később következett  volna be, és jóval nagyobb
vízmennyiséget is pontosan meg lehetett volna mérni.
A képérzékelők képpontjai pontosan úgy viselkednek, mint a vödrök. A nagyobb
felületű elemi érzékelők nagyobb fénymennyiség túlcsordulás nélküli befogadására, és
ezáltal pontos észlelésére alkalmasak. A túlcsordult elemi érzékelő eredménye a fényképen a maximális fényességű fehér képpont.
Azt mondhatjuk, hogy azonos fejlettségű technológiát feltételezve a nagyobb méretű érzékelő előnyösebb, mert nagyobb méretű képpontokat tartalmazhat, amely jobb
minőségű képet eredményezhet. Nagyobb érzékelőre az objektívnek nagyobb méretű
képet kell vetítenie, amelyhez nagyobb átmérőjű lencsékre van szükség, ezért a fényképezőgép nagyobb, nehezebb, és drágább lesz. Az újabb fejlesztésű érzékelők jobbak a
régebbieknél.

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

23

5.6. ábra. Egy kép részlete

Nézzük meg egy digitális kép részletén a képpontokat. Az alábbi ábrán a fenti digitális képrészlet sárga keretben látható részét nézhetjük meg erősen felnagyítva.

5.7. ábra. Egy kinagyított képrészlet látható képpontokkal

Különböző színű kis négyzetként láthatók az egyes képpontok. Minden egyes képpont egy elemi érzékelő jeléből jött létre, a színek miatt a szomszédos elemi érzékelőkből kinyert jelet is figyelembe véve. A digitális kép legkisebb egysége a képpont, ezért
azokon belül nincsenek részletek, minden képpont egy bizonyos színárnyalatú négyzetecske.
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5.3. FÉNYKÉPEZŐGÉP-KATEGÓRIÁK
A sokféle digitális fényképezőgép közötti jobb eligazodás érdekében a fényképezőgépeket kategóriákba szokták sorolni. A szokásos kategorizálás szerint a legkisebb, legegyszerűbb gépeket a kompakt, ezeknél kicsit fejlettebb, több szolgáltatást nyújtókat
pedig a bridge kategóriába sorolták. Mára azonban nagyot fordult a világ, és mindkét
hagyományos kategóriában megjelentek a leggyengébb képminőséget adó, legegyszerűbb gépektől kezdve a kiváló képminőséget, és számos szolgáltatást nyújtó modellek
is. Akár a legkisebb méretű érzékelővel is rendelkezhetnek, de akár a legnagyobbal is,
ezért a kategória nem utal egyértelműen a képminőségre. Leginkább az a közös ezekben a fényképezőgépekben, hogy egyiknél sem cserélhető az objektív. Ebből kiindulva
ezeket egy kategóriába soroltam. Tehát a két nagy kategória a következő:
• Nem cserélhető (fixen beépített) objektívvel rendelkező fényképezőgépek
◦ Kompakt fényképezőgépek
◦ Bridge fényképezőgépek
• Cserélhető objektíves fényképezőgépek
◦ DSLR, azaz digitális tükörreflexes fényképezőgépek
◦ MILC, azaz tükör nélküli, cserélhető objektíves fényképezőgépek
A nem cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében az objektív fixen beépített,
nincs lehetőség annak cseréjére. Kompakt és bridge gépek között  a szolgáltatások
mennyiségében van nagy különbség, azaz a bridge gépek nagyobbak, több beállítási
lehetőséget, több szolgáltatást nyújtanak, míg a kis érzékelős kompakt fényképezőgépek kicsik, és legtöbbször a „point-and-shoot” („célozz és lőj”) elvet testesítik meg. Ez
utóbbi röviden azt jelenti, hogy szinte mindent a fényképezőgép csinál automatikusan,
a felhasználónak csak az exponálógombot kell lenyomnia. Mindkét kategóriában különböző képérzékelő-mérettel rendelkező fényképezőgépek léteznek, a legkisebbtől a
legnagyobbig, ezáltal a képminőségük a leggyengébbtől a legjobbig bármilyen lehet, és
akár széles körű beállítási lehetőséggel is rendelkezhetnek. Megkülönböztetésül a továbbiakban a kis érzékelőméretű kompakt vagy bridge gépeket „egyszerű” vagy „kis
érzékelőjű” jelzővel illetem.
A cserélhető objektíves fényképezőgépek a különböző szituációkban mindig a legalkalmasabb objektív használatát teszik lehetővé. Ez rendkívül nagy előny, ezt a későbbiekben látni fogjuk. Ezen kívül megnyílik a lehetőség egyéb kiegészítők használata
előtt, amely nagyon sokoldalúvá teszi az ilyen fényképezőgépet.
A fényképezőgépek kategorizálása alapvető működési elvük szerint is történhet.
Ebből a szempontból is két nagy csoportba sorolhatjuk a fényképezőgépeket:
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• Tükör nélküli kompakt, bridge, MILC fényképezőgépek
• Tükröt tartalmazó DSLR fényképezőgépek
Tehát tükröt csak tükörreflexes fényképezőgépek tartalmaznak, a kompakt,
bridge, és MILC gépek nem. Az a tény, hogy egy fényképezőgép tükörreflexes-e vagy
egyéb kategóriájú, sok mindenre kihatással van. Ezeket a későbbiekben látni is fogjuk
az egyes témák tárgyalásánál.

5.3.1. TÜKÖR NÉLKÜLI FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Ezen az ábrán a kompakt, és a bridge fényképezőgép elvi metszete látható.

5.8. ábra. Kompakt és bridge fényképezőgép fő részei

Az ilyen fényképezőgépek jellemzői (témánk szempontjából):
• Az objektív nem cserélhető, fixen beépített.
• A rekesz az objektívbe van építve.
• Az objektívben, vagy az objektív mögött található a zárszerkezet.
• Az objektíven, és azon belül a rekeszen, zárszerkezeten áthaladó fénysugár közvetlenül eléri a képérzékelőt. Az ábrán a piros vonal a fénysugár útját jelöli,
amely a zár nyitása esetén elérheti az érzékelőt.
• Lehet optikai keresője, elektronikus keresője, vagy a kereső hiányozhat is, ilyenkor a hátoldali kijelző szolgál keresőként is.
• Ha optikai kereső van, annak semmi köze nincs az objektív által alkotott képhez, ezért abban nem látjuk például azt sem, hogy az elkészült kép mennyire
lesz éles. Zoomoláskor legtöbbször változik az optikai kereső látószöge is. Az ábrán is láthatjuk, hogy a kereső nem az objektív által alkotott képet mutatja, hanem a kereső az objektívtől teljesen elválasztott, külön optikai rendszer, semmi
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köze az objektívhez. Az ilyen optikai kereső úgynevezett  parallaxis hibával
rendelkezik, azaz nem pontosan ugyanazt látjuk a keresőben, mint ami a képre
kerül. Ennek oka az, hogy a kereső nem pontosan ugyanabból a pontból látja a
témát, mint az objektív, hiszen a fenti képen is jól látható távolság van közöttük. Az eltérés főleg közeli témánál lehet számottevő. Optikai kereső ma már
ritka ebben a kategóriában.
• Az elektronikus kereső gyakrabban előfordul, illetve a hátoldali LCD kijelző
minden esetben megtalálható. Ez az objektív által a képérzékelőre vetített képet
mutatja, azaz a képérzékelő segítségével alkotott képet, ezért mentes a parallaxis hibától. Az elektronikus kereső a fényképezőgép hátoldalán, általában az
LCD kijelző felett található, az optikai keresőhöz hasonló betekintő nyílás.
• Az exponálás ideje alatt  nem látunk képet az elektronikus keresőben vagy a
hátoldali kijelzőn.
A MILC gépek szintén ehhez hasonlóan működnek, az eltérést az jelenti, hogy
objektívjük cserélhető, és emiatt közvetlenül a képérzékelő előtt található a zárszerkezet, nem pedig az objektív belsejében.

Elektronikus kereső esetén egy, a hátoldali kijelzőhöz hasonló kis kijelző van
beépítve a fényképezőgép belsejébe, és a keresőbe betekintve ennek képét látjuk. Előnye az, hogy – ellentétben a hátoldali kijelzővel – napfényes időben is jól látható.
Amikor tükör nélküli gépünkkel a hátoldali kijelzőt vagy az elektronikus keresőt
használva fényképezni akarunk, akkor a zár nyitva van, így az objektív a képérzékelőre
vetíti a képet. Ezt a képet látjuk a hátoldali kijelzőn vagy az elektronikus keresőben.
Exponáláskor a fényképezőgép elektronikája először zárja a zárat, amely így elzárja a
fény útját, a képérzékelőt alapállapotba hozza („kisüti”), a rekeszt beállítja a megfelelő
értékre, majd a zár a megfelelő ideig nyit. Ezután kerül sor a képérzékelő adatainak
feldolgozására, a kép memóriakártyára mentésére, majd a zár ismét kinyit.
Nemrégiben jelentek meg a Nikon Z és a Canon EOS R sorozatú fényképezőgépek, ezek is a MILC kategóriába sorolhatók.
A lenti 5.9 ábrán egy kis, 1/2,3” méretű képérzékelővel rendelkező 20 MP felbontású kis kompakt fényképezőgépet láthatunk. Mérete 95,2×54,3×22,1 mm, tömege mindössze 126 g. Képminősége egyszerűbb igények kielégítésére alkalmas, elsősorban jó
fényviszonyok között számíthatunk jó eredményre.
Az objektív fixen beépített, nem cserélhető. Kikapcsoláskor az objektív visszahúzódik. A zoom kapcsoló az exponálógomb körül körgyűrűszerűen helyezkedik el, egy kis
kiálló rész segítségével lehet elfordítani. Ezzel „közelíthetjük”, illetve „távolíthatjuk” témát. Ez gyakori megoldás a kompakt és a bridge fényképezőgépek esetében.
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Kereső nincs, a hátoldali kijelző helyettesíti a keresőt, amely nyáron, erős fényben
nem mindig látható jól.
Ma már mindegyik digitális fényképezőgép alkalmas videó készítésére is, így ez is.

5.9. ábra. Canon IXUS 185 kis érzékelős kompakt fényképezőgép
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A lenti ábrán egy cserélhető objektíves, 30 MP-es full frame tükör nélküli fényképezőgépet (MILC) láthatunk. Mérete 135,8 × 98,3 × 84,4 mm, tömege 660 g.

5.10. ábra. Canon EOS R típusú full frame MILC fényképezőgép
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5.3.2. TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
A digitális cserélhető objektíves tükörreflexes fényképezőgép (DSLR) bonyolultabb
szerkezetű, metszete az alábbi ábrán látható:

5.11. ábra. Tükörreflexes fényképezőgép fő részei

A DSLR gép jellemzői (témánk szempontjából):
• Objektívje cserélhető.
• A rekesz az objektívbe van építve.
• A képérzékelő előtt található a zár.
• Optikai keresővel rendelkezik. Az objektív mögött  egy 45 fokos szögben elhelyezkedő tükör található, amely az objektív által vetített képet a mattüvegre vetíti.
• Az objektív-tükör-mattüveg távolság pontosan megegyezik az objektív-képérzékelő távolsággal, ezért ha az objektív által vetített képet a mattüvegen élesre állítjuk, akkor a képérzékelőre vetített  kép is éles lesz (ez nem pontos megfogalmazás, mert mi az, hogy objektív-tükör távolság (?), de talán érthető).
• A mattüvegen keletkező képet a pentatükör vagy pentaprizma egyenes állású,
oldalhelyes képpé alakítja. Ezt a képet látjuk, amikor betekintünk a keresőbe. A
keresőben az objektív által vetített képet látjuk, ezért az mentes a parallaxis hibától. A valóságban a legtöbb esetben valamivel kevesebbet látunk a keresőben
annál, mint ami majd a képre kerül.
• Az exponálás pillanatában a keresőben nem látható kép, az elsötétedik.
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Az ábrán a piros vonal a fénysugár útját jelöli.
Exponáláskor a tükör az ábrán kék nyíllal jelzett irányban elfordulva „felcsapódik”
közvetlenül a mattüveg alá, szabaddá téve a fény haladását a képérzékelő felé (és a kereső felől, a betekintőnyíláson át érkező fény útját egyúttal elzárja). A rekeszt beállítja
a fényképezőgép elektronikája, a zár alapesetben elzárja a fény útját, a képérzékelőt
„kisüti”, majd a zár a beállított  időnek megfelelő ideig kinyit, végül a tükör és a zár
visszatér eredeti helyzetébe. Amíg a tükör felcsapott helyzetben van, addig nem látunk
képet az optikai keresőben.
A DSLR fényképezőgépek többsége rendelkezik úgynevezett  élő nézet (élőkép,
Live View) móddal, amelynek bekapcsolásával a DSLR gép működése hasonló lesz a
MILC gépek működéséhez: a tükör felcsapódik és úgy marad, a zár kinyit és nyitva
marad, a hátoldali kijelzőn a képérzékelőre vetített képet látjuk, és keresőként a hátoldali kijelzőt használhatjuk. Ilyenkor az optikai keresőbe tekintve természetesen semmit
sem látunk, mert a tükör felcsapódott.
A DSLR gépek a tükör nagy helyigénye miatt vastagabbak, robusztusabbak a többi
kategória gépeinél.
A DSLR és a tükör nélküli fényképezőgépek közötti alapvető különbséget a kereső
kialakítása jelenti, amely a DSLR fényképezőgép esetében tükröt alkalmazó optikai kereső.
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5.12. ábra. Canon EOS 5D Mark IV full frame tükörreflexes fényképezőgép

A fenti ábrán egy nagy, full frame méretű érzékelővel rendelkező tükörreflexes
fényképezőgép főbb részeit láthatjuk.
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5.13. ábra. Full frame DSLR tükre

A fenti ábrán egy full frame érzékelőméretű fényképezőgép tükrét láthatjuk, alatta
az aranyozott érintkezőket, amelyek segítségével kommunikál a csatlakoztatott objektívvel.

5.14. ábra. Balra APS-C, jobbra full frame érzékelő, forrás: Canon

Ezen az ábrán balra egy APS-C, jobbra pedig egy full frame méretű képérzékelőt
láthatunk. A full frame sokkal nagyobb, területe több mint kétszerese az APS-C területének.
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5.15. ábra. Redőnyzár az érzékelő előtt, és aranyozott elektromos érintkezők

A fenti képen jól látszik a vízszintes fémlemezekből álló úgynevezett  redőnyzár,
amely elzárja a fény útját a mögötte lévő képérzékelő előtt. Alul aranyozott érintkezők
láthatók, ezek biztosítják az elektromos kapcsolatot az objektívvel.
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6. ALAP ÜZEMMÓDOK
Az üzemmódok a fényképezőgépnek a fotózási feladathoz történő hozzáigazításáról szólnak. Bizonyos üzemmód egy fotózási feladathoz alkalmasabb, mint a többi.
A legalkalmasabb üzemmód kiválasztása megkönnyíti munkánkat.
A legegyszerűbb gépek csak automata mód(ok)ban használhatók, a nagyobb tudású fényképezőgépek esetében viszont számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Az üzemmódot az üzemmódtárcsa elforgatásával állíthatjuk be, vagy egyszerűbb gépek esetén a menü segítségével választhatjuk ki. Az üzemmódtárcsa általában a
fényképezőgép felső oldalán („tetején”) található.

6.1. ábra. Tükörreflexes fényképezőgép üzemmódtárcsája

Ezen az üzemmódtárcsán az üzemmódok két csoportra vannak osztva, ezt elválasztó vonal is jelzi. A „P”, „Tv”, „Av”, „M” módok alkotják az úgynevezett  kreatív
módok csoportját, a többi pedig az alap módok csoportját.
Az alap módok elsősorban a kezdők, fotós ismeretekkel nem rendelkezők számára
készülnek, az a céljuk, hogy az ismeretekkel egyáltalán nem rendelkezők is tudják
használni a fényképezőgépet. Ezekben a módokban „mindent” a fényképezőgép csinál,
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sőt a fotósnak alig van beleszólása, csak nagyon kevés a beállítási lehetőség. Ez be is
határolja a lehetőségeket. Jó fényviszonyok, „általános” körülmények között általában
jó képet kapunk, azonban más körülmények között  már sok esetben nem az elvárt
eredmény születik. Kreatív módok alkalmazásával, fotós ismeretek birtokában saját
kezünkbe tudjuk venni az irányítást annak érdekében, hogy az általunk elvárt kép születhessen meg.
Ebben a részben csak az alap módokkal foglalkozunk. A kreatív módokról később
lesz szó.
Az alap módok közös jellemvonása az, hogy a beállításokat a fényképezőgép automatikusan végzi, és a fotósnak csak kevés beállítási lehetősége van.
Az egyes módokban egyrészt a fényképezőgép az adott módhoz, illetve témafajtához (pl. tájkép, portré stb.) állítja be a felvételkészítés paramétereit, másrészt az érzékelőből kiolvasott adatok feldolgozásának paraméterei (jellemzői) is eltérőek az egyes
módokban. Ilyen paraméter például a színtelítettség, az élesség, a kontraszt. Nézzük
meg részletesebben a fenti ábrán látható üzemmódtárcsa alapján az alap üzemmódokat.
Intelligens jelenetválasztó automatika mód: A fényképezőgép a téma elemzését követően automatikusan próbálja elérni az optimális beállításokat. Tulajdonképpen
a jelenetmódok (más néven téma módok, például portré, tájkép, közelkép, stb.) közül
választja ki a legalkalmasabbat. A gép azt is érzékeli, hogy a fotóalany nyugalmi helyzetben van-e vagy mozog, és ez alapján a fókuszt is automatikusan beállítja. Kezdőknek először ennek a módnak a használatát javaslom.
Vaku kikapcsolva mód:  A vaku sohasem villan. A fényképezőgép – az előző
módhoz hasonlóan – a téma elemzését követően automatikusan beállítja az optimális
beállításokat, azonban azt is figyelembe veszi, hogy a vaku nem villanhat. Olyan helyeken, ahol tilos vakut használni (például múzeumban vagy állatkertben), célszerű ezt
a módot használni, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.
Kreatív automatika mód: Az alapértelmezett beállítások ugyanazok, mint az Intelligens jelenetválasztó automatika módban, azonban néhány paraméter beállítható,
például beállíthatjuk a háttér elmosódottá tételét (ha ehhez az egyéb körülmények is
megfelelők, lásd később).
Portré mód: A portré mód életlenné teszi a hátteret a fotóalany kiemelése érdekében (ha erre a használt objektív alkalmas), egyúttal kevésbé telített  színeket alkalmaz, jobban lágyítja a bőrszínárnyalatokat és a haj megjelenését. Cserélhető objektíves fényképezőgép esetén használjunk (enyhébb) teleobjektívet, nem cserélhető
objektívű fényképezőgép esetén a tele állás irányába zoomoljunk. A cél az, hogy ne
kelljen túl közelről elkészíteni a felvételt, mert ha túl közel kell menni a modellhez, ak-
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kor a fényképezőgéphez közeli testrésze (rendszerint az orra) természetellenesen nagy
lesz. Legalább 1,8-2 m-ről fényképezzünk. Ezt a módot nemcsak portrék készítéséhez
használhatjuk, hanem minden olyan esetben, amikor elmosódott hátterű, kevésbé telített színű (természetesebb, pasztellszerűbb, kevésbé élénk színű), lágyabb kép készítése
a célunk. Minél kisebb a képérzékelő mérete, annál kevésbé alkalmas fényképezőgépünk elmosott hátterű portrék készítésére. Ilyenkor az segíthet, ha a háttér minél távolabb van a modell mögött.
Tájkép mód: Jó tájkép készítéséhez nagy részletgazdagság szükséges, és az, hogy
a közeli és távoli pontok egyaránt élesek legyenek. Ezt próbálja ez a motívumprogram
megvalósítani. Általában telítettebb színeket kapunk, teltebb kéket és élénkebb zöldet,
és kissé erőteljesebb az élesítés mértéke is. Ezt a módot nemcsak tájképekhez használhatjuk, hanem akár városképekhez, épületfotókhoz is kipróbálhatjuk.
Közelkép mód (Makró mód): Virágok, rovarok, vagy apró tárgyak közelről történő fényképezésére szolgál. Ha az objektív fixen beépített, akkor csak ebbe a módba
kell kapcsolni fényképezőgépünket, és máris közelről, akár 1-2 cm-ről is fényképezhetünk. Ilyen fényképezőgépek esetében a makró mód általában az automatikus (AUTO)
mód használatakor is bekapcsolható. Bekapcsolásakor legtöbb esetben az optika a legszélesebb nagy látószögű állásba kapcsol, és ezt nem is lehet megváltoztatni. Ez előnytelen, mert így az esetlegesen kusza háttérből túl sok kerül a képre, és sokkal nehezebb
letisztult, kevés képelemből álló fotót készíteni. A gyártók előnyként propagálják, hogy
gépük akár 1 cm-ről (vagy 0 cm-ről) is képes képet készíteni, de ez valójában egyértelműen hátrány. Illetve pontosabban nem ez a hátrány, hanem az, hogy távolabbról, tele
állásban nem lehet elég közelről, elég nagy méretben lefényképezni kis tárgyakat. Egy
repülni képes rovar aligha fogja eltűrni, hogy 1 cm-re megközelítsük. Cserélhető objektíves fényképezőgép esetén olyan objektívet kell használnunk, amely közelfelvételek készítésére is alkalmas. Ez nem jelent túl nagy megkötést, mert már akár a kit (a
fényképezőgéppel együtt, készletben vásárolható) objektívvel is centiméterekre megközelíthetjük a témát. Léteznek speciálisan makrofényképezés céljára szolgáló, közelre
élesre állítható, kiváló minőségű makroobjektívek, ezekkel érhetjük el a legjobb eredményt. Ezek típusjelölésében megtalálható a „MACRO” szó. Legyünk azonban óvatosak, mert előfordul ez a jelölés olyan objektíveken is, amelyek ugyan közelre élesre állíthatók, azonban optikai minőségük közel sem olyan jó, mint a valódi
makroobjektíveké. Ne dőljünk be ennek.
Sport mód:  A sport jellemzője a mozgás, ennek a programnak a célja a gyors
mozgások bemozdulásmentes fényképezése. Ennek érdekében a zár olyan rövid ideig
van nyitva, amely alatt a téma nem mozdul el számottevően. Ezzel a móddal természetesen nemcsak sporteseményeket fotózhatunk, hanem minden olyan helyzetben, amikor arra van szükség, hogy a bemozdulás elkerülése, vagy a gyors mozgás „megfagyasztása” érdekében a zár minél rövidebb ideig legyen nyitva.
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Speciális jelenet (SCN, vagy egyes gépeken SCENE) mód: A gyakrabban használt jelenetmódok (pl. tájkép, portré) az üzemmódtárcsán választhatók ki. Minden jelenetmód azonban nem fér el a tárcsán. Azokat a jelenetmódokat, amelyek nem fértek
el az üzemmódtárcsán, SCN (vagy SCENE) módba kapcsolva lehet elérni. Ha az üzemmódtárcsán ezt a módot állítjuk be, akkor még ki kell választani a hátoldali kijelző segítségével a fenti ábrán piros keretes részben látható jelenetmódok egyikét. Az ábrán
látható konkrét esetben ez lehet Gyermekek, Étel, Gyertyafény, Éjszakai portré, Kézi
éjszakai jelenet, és HDR háttérfény kompenzáció.
• Gyermekek:  Futkározó gyermekek lefényképezése folyamatos élességállítás
mellett.
• Étel: Ételek fotózása. A kép világos, élénk hatású lesz.
• Gyertyafény: Gyertyafényes portré, csendélet készítése. Megőrzi a gyertyafény
hangulatát. A bemozdulás elkerülése érdekében ajánlatos állványt használni,
mert a gyertya csekély fénye miatt a zárnak hosszú ideig kell nyitva lennie.
• Éjszakai portré: Emberek fényképezése éjjel, állvány használatával. A gép természetes hatású képet próbál készíteni. Az állványt helyettesíthetjük, ha valahová szilárdan le tudjuk támasztani a fényképezőgépet.
• Kézi éjszakai jelenet: Éjszakai jelenet vagy portré, kézben tartott fényképezőgéppel. Ha nincs állványunk, akkor válasszuk ezt a módot. Állvány használatával (Éjszakai portré mód) jobb eredményt kapunk. Ebben a módban a fényképezőgép több felvételt készít gyors egymásutánban, és a legkevésbé
bemozdultakból állítja elő a képet. A fényképezőgépet lehetőleg bemozdulástól
mentesen kell próbálni megtartani.
• HDR háttérfény kompenzáció:  Ha olyan témát fényképezünk, amelyen nagyon sötét és nagyon világos részletek is vannak, akkor lehet hasznos ez a mód.
A fényképezőgép három különböző világosságú képet készít gyorsan egymás
után, és ezekből állítja össze a képet. Ennél a módnál is tartsuk stabilan a fényképezőgépet. Állvány használata előnyös lehet. Például gondoljunk nyári napsütéses időre, mert akkor fordul elő, hogy a napsütéses, világos részek nagyon világosak, az árnyékok pedig nagyon sötétek. De tavasszal vagy ősszel, akár
felhős ég esetén is előfordulhat olyan helyzet, hogy a felhők már alig tartalmaznak részleteket, nagyon világosak lesznek a képen. Ha ekkor ezt a módot alkalmazzuk, akkor szebb felhőzetet kapunk. Hátránya az, hogy az igazán jó eredményhez állvány szükséges.
A fenti módokat egy konkrét tükörreflexes fényképezőgép-típus lehetőségei alapján tárgyaltuk. Más típusú fényképezőgépnél más lehetőségek vannak. A teljesség igénye nélkül röviden foglalkozom néhány egyéb lehetőséggel.
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AUTO mód: Ilyen a fenti ábrán nem látható, azonban beszélni kell róla, mert rengeteg fényképezőgépen megtalálható. Fő jellemzője, hogy mindent a fényképezőgép
csinál, csak nagyon minimálisan avatkozhatunk be a működésbe. Általános, a legtöbb
témához alkalmas beállításokat használ, de nem minden témánál ad jó eredményt.
Teljesen kezdők ezzel az üzemmóddal kezdjék a fotózást, ha megtalálható fényképezőgépükön.
Havas táj: Ha AUTO módban készítenénk el a felvételt, akkor a hó nem fehér, hanem túl sötét, közepesen szürke árnyalatú lenne, és a színe az esetleges kék ég miatt
kékes árnyalatú lehet. Ennek a módnak a használatával fehér, de nem részlettelen havat kapunk.
Ellenfény: Ellenfényes felvétel esetén a megvilágító fény a téma fényképezőgéppel ellentétes oldalát világítja meg, ezért a fényképezőgép felőli oldala sötét. Ilyen például az, amikor egy lányt fényképezünk, aki a vízparton ül, a távolban, velünk szemben naplemente látható, és a fény a lány felénk eső oldalát nem világítja meg. A
problémát az jelentheti, hogy ilyenkor a téma kontrasztja túl nagy.
A téma kontrasztja a téma legvilágosabb és legsötétebb részének világosságkülönbsége. Más szóval a téma árnyalatterjedelmének is nevezzük.
Ebben a példában azért nagy a kontraszt, mert nagyon nagy a világosságkülönbség a szemben lévő naplemente fénye, és a modell felénk eső, a naplemente által meg
nem világított oldala között. Ilyen esetben vagy a naplemente jelenik meg jól a képen,
és akkor a lány részlettelenül, sötéten, sziluettszerűen jelenik meg, vagy világosítjuk a
képet, és a lányon megjelennek a részletek, de ekkor a naplemente túl világos lesz, elveszíti hangulatát. Ehhez hasonló szituációban használhatjuk ezt a motívumprogramot. Egyes megvalósításai a fényképezőgép vakuját is bekapcsolják, hogy kissé derítse
(világosítsa) az előtérben (a fényképezőgép közelében) elhelyezkedő lányt. Olyan megoldás is lehetséges, hogy a fotós kapcsolhatja be a vakut, ha szükségesnek érzi. Ez a
program általában úgy korrigál, hogy a szabad szemmel érzékelhető látvány hangulatát minél jobban megőrizze. Ez azt jelenti, hogy a naplemente hangulatát igyekszik
megőrizni, és a lány sziluettszerű, részlettelen fekete lesz, ha a vaku nem villan, illetve
láthatók lesznek a részletei is, ha villan.
Ha már említettem az élességállítást, szólok róla néhány szót. A lencsetörvény értelmében a lencse helyzetének megváltoztatásával lehetséges úgy vetíteni a képet a
képérzékelőre, hogy a lencse előtt  lévő téma más és más síkja legyen a legélesebb. A
fényképezőgépek ennek beállítására lehetőséget biztosítanak. Azt a műveletet nevezzük élességállításnak, amikor az élességet a téma kívánt síkjára állítjuk. Ennek eredményeként azon a síkon lévő témarészek lesznek a legélesebbek, amelyre az élességet
állítottuk. Az élességet egy bizonyos legközelebbi távolságtól a végtelenig bármely síkra állíthatjuk.
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A lent látható ábrán egy kis méretű érzékelővel rendelkező, utazóknak szánt kompakt fényképezőgép üzemmódtárcsája látható:

6.2. ábra.

Láthatjuk, hogy van egy „iA” mód, amely „intelligens AUTO” (intelligens automatikus) üzemmódot jelent, ekkor a téma elemzése alapján a legfontosabb hat jelenetmód (tájkép, portré, makró, stb…) közül választ a fényképezőgép, vagy ha ez nem lehetséges, akkor leggyakoribb témáknál megfelelő beállításokkal készíti el a felvételt.
Mellette látható a normál kép üzemmód. Ezt választva számos paramétert magunk állíthatunk be, de az élességállítás, a rekesz, és a záridő beállítása mindig automatikus lesz. Ez a mód valamelyest megfelel a 6.1 ábrán látható Programautomatika
módnak (ezzel majd később foglalkozunk).
Rendelkezésre állnak itt is jelenetmódok (SCN1, SCN2).
Összesen ennyi lehetőségünk van, a tárcsán látható további két ikon már nem állókép készítésével kapcsolatos. Ha egyszerű kompakt gépünk van, akkor ehhez hasonló lehetőségekkel találkozhatunk.
Áttekintettük a fontosabb alap üzemmódokat. Fontos megjegyezni, hogy az egyes
jelenetmódok nemcsak a nevükben jelzett szituációkban használhatók, hanem minden
olyan esetben, amikor a körülmények és a téma megvilágítása hasonló, illetve a színtelítettség, kontraszt, és élesítés tekintetben hasonló végeredményt szeretnénk kapni.

6.1. AZ ALAP ÜZEMMÓDOK HÁTRÁNYAI
Sajnos az alap módoknak vannak hátrányai is. Ha nem lennének, akkor ezt a
könyvet kis túlzással itt abba lehetne hagyni. Az automatika a szokásos, általános szituációkban általában jól teljesít, de a speciálisabb, szélsőségesebb esetekben előfordulhat, hogy közel sem az ideális eredményt kapjuk. Általában az alábbiak jelentik a
problémát:
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• Ha a téma túl sötét (például fekete ruha), akkor előfordulhat, hogy túl világos
lesz a képen, míg túl világos téma (például havas táj) esetében nem lesz elég világos, szürke lesz.
• Ezektől eltérő esetekben is előfordulhat, hogy a kép nem a kívánt világosságú
lesz.
• Nem mindig sikerül az automatikának jól beállítani a kép színeit sem. Különböző fényforrásokat használhatunk, nemcsak napfényt, hanem például izzólámpát, fénycsövet, LED fényforrást, vakut, utcai közvilágítást, de akár gyertyát is.
Ha napfény mellett  fényképezünk, akkor is lehet felhős vagy felhő nélküli égbolt, lehet borús idő, lehetnek zivatarfelhők, vagy fényképezhetünk napos időben árnyékban is. Nehéz ezek mindegyikéhez jól alkalmazkodnia az automatikának, és előfordul, hogy nem lesz színhelyes a felvétel. De a színhelyesség nem
minden. A helyszínen meglévő világításnak lehet bizonyos hangulata. Gondoljunk például a gyertyafényre, annak különös, bensőséges hangulata van. Ha ennek a színeit az automatika színhelyesre korrigálná úgy, hogy a képen látható
tárgyak színe olyan lenne, mintha napfény világítaná meg őket, akkor teljesen
tönkremenne a kép hangulata.
• Az alap módokban általában egyszerre több élességállító mező aktív (erről később lesz szó), és ezért az élességet nem mindig az általunk kívánt helyre állítja.
Engem főleg az élességállítási probléma tántorított el annak idején az alap módok
használatától. Egyszerűen nem ott volt éles a kép, ahol szerettem volna. Azt szeretem,
ha ott a legélesebb a kép, ahol én akarom, és ezt az alap módok túl sokszor nem biztosították. A többi hátrány se tetszett, az is hozzájárult a váltáshoz.
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6.3. ábra. A kép túl világos lett

Az automatikának a sötét színű szobor miatt nem sikerült jól beállítania a kép világosságát, túl világos lett.
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6.2. HOGYAN KÉSZÍTHETÜNK JÓ KÉPEKET ALAP MÓDOK
HASZNÁLATÁVAL?
Tételezzük fel, hogy van egy kis méretű képérzékelővel rendelkező kicsi fényképezőgépünk, amelynek csak automata módja van és különféle jelenet módjai. Esetleg
van ugyan olyan mód is, amelynél több mindent lehet beállítani, de nem szeretnénk
ezzel bajlódni, vagy nem értünk hozzá. Megmutatom néhány példán keresztül, hogyan
tudunk ilyen fényképezőgéppel jó képeket készíteni alap módban.

6.2.1. TÁJKÉPEK
Az ilyen fényképezőgépeknek a tájképszerű képek készítése az egyik erőssége. Főleg akkor igaz ez, ha kellően széles látószög is rendelkezésre áll, azaz az előttünk lévő
látvány elég nagy része „ráfér” a képre. Ez utóbbi azonban sok esetben nem teljesül.
Állítsunk be tájkép jelenet módot, valamint zoomolással kellően nagy látószöget, és
készítsük el a felvételt.
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6.4. ábra.
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6.5. ábra.

Igazán jó tájképet csak akkor fogunk tudni készíteni, ha a fényviszonyok szépek,
különlegesek. Vagy olyankor fotózzunk napközben, amikor különlegesen szép fények
vannak, például néha vihar után láthatunk szép fényeket és szép felhőket, vagy fényképezzünk a napkelte utáni első órában, vagy a napnyugtát megelőző órában, mert
akkor nagyon szép meleg, sárgás fények vannak. Tudom, hogy egy utazás vagy nyaralás során nem mindig akkor megyünk oda fotózni, amikor szeretnénk, hanem akkor
szeretnénk elkészíteni a felvételt, amikor épp ott vagyunk. Sajnos ez nem szerencsés.
Előnyös, ha vannak felhők az égen. Ha szépek a felhők, akkor mutathatunk az égboltból többet, de ha nincsenek, vagy nem szépek, akkor az égboltból kevesebbet mutassunk. Legyen valami markáns dolog is a képen, például az előtérben, amitől képünk
érdekes lesz a szemlélő számára. Enélkül általában érdektelen felvételt kapunk.
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6.2.2. PORTRÉK
A kis kompakt fényképezőgépeknek a krémesen elmosott hátterű portrék készítése
nem az erősségük. Legtöbbször azt szeretnénk, hogy modellünk kiemelkedjen a selymesen elmosott háttérből. Ez nehezen megvalósítható. Néhány dolgot azért tehetünk a
jobb eredmény érdekében. Használhatunk portré jelenetmódot, ha természetesebbnek
ható, lágyabb arcképet szeretnénk, kevésbé erőteljes színekkel.
Ne nagy látószögű állásban fényképezzünk, hanem lehetőségünk szerint használjunk 3-5-szörös zoomot, mert így kellemesebb hatású lesz a felvétel, és az esetlegesen
zavaró háttérből is kevesebb kerül a képre. Úgy lesz elmosottabb a háttér, ha nagy távolságra van a modelltől. A nagy távolság sajnos méterekben mérhető, akár 10-20 m
távolságra is szükség lehet. Alternatív megoldásként modellünket egy egyszínű, részleteket nem tartalmazó háttér elé állíthatjuk, például egy festett  házfal elé. Ekkor a
háttér kisebb távolsága is jó lehet.
Szabadtéren ha a fény modellünk mögül érkezik, használjunk vakut az árnyékok
világosabbá tételére. A vakut akkor is bekapcsolhatjuk, ha az árnyékok az arcon nagyon kontrasztosak, túl markánsak.
Ha szépek a fényviszonyok, az előnyös. Semmiképpen se nyáron, a déli órákban
fényképezzünk, hanem inkább a reggeli vagy az esti órákban. Ha mindenképpen a
nyári déli órákban kell fotóznunk, akkor inkább egy nagyobb épület árnyékába állítsuk
modellünket. Olyan helyre semmiképpen se, ahol a fa lombjai között átsütő napfény
miatt foltos megvilágítást kapunk.
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6.6. ábra.

A fenti kép maximális, 3×-os zoommal készült automata módban, ennek ellenére
nem elég elmosódott a háttér. Nézzük meg, hogy milyen messze van az autó, és mégis
milyen kevéssé elmosódott. Ez ellen elsősorban a háttér gondos megválasztásával védekezhetünk.
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6.7. ábra.

Ez a kép már elég sötétben készült Erdélyben, automata módban, nem egészen 2×es zoommal, nem túl messziről. A vaku villant, a kissé messzebb lévő háttér sötét lett,
és így nem tartalmaz zavaró részleteket. Fent, a kendő mellett látható világosabb részletet képszerkesztő programmal könnyen eltüntethetjük.
Készíthetünk úgynevezett környezeti portrét is, amikor nemcsak a modell arca látható a képen, hanem akár teljes alakja, és környezete is látható. Erre alkalmasabb kis
gépünk.
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6.8. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról

Portré jelenetmód esetén a fényképezőgép a fenti képen láthatóhoz hasonló, elmosott  hátterű képet igyekszik készíteni. Ez azonban környezeti portré esetén nem
biztos, hogy mindig előnyös. Ha azt szeretnénk, hogy minden éles legyen, akkor próbálkozhatunk nagyobb mélységélességet adó, például tájkép móddal is. Ez a kép nem
kis fényképezőgéppel készült.
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A lent látható képen élesek a háttérben lévő dolgok is. Kis fényképezőgépünk inkább ehhez hasonló felvételek készítésére alkalmas (bár ez nem olyannal készült).

6.9. ábra. Tope A. Asokere fotója a Pexels oldaláról

6.2.3. TELEPÜLÉSEK
Városban, falun, tanyán is készíthetünk jó képeket. Erre a célra kis kompakt gépek
is jól használhatók. Tájképszerű városképek készítése esetén a tájképeknél leírtak érvényesek. Főleg magas épületek fényképezésekor arra is tekintettel kell lenni, hogyha
nem vízszintesen tartjuk a fényképezőgépet, akkor az épületek dőlni látszanak. Ha vízszintesen tartjuk, akkor pedig gyakran előfordul, hogy témánk nem fér bele a képkivágásba, mert nem tudunk elég távol menni.
Örökítsük meg a részleteket is. A felületek textúráját (egyenetlenségeit) az erősen
oldalról érkező úgynevezett súrlófény a keletkező árnyékok révén jól kiemeli. Ne fe-
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ledjük, hogy sok esetben a kevesebb több. Sokszor jobb, ha szűkebb képkivágást használunk.
A szép fények, mint mindig, ennél a témánál is fontosak. A téma mögül érkező
fény esetén a téma fényképezőgép felé eső oldala sötét, ezért sziluettszerű képeket készíthetünk.
Nagy látószögű állásban, nagyobb terek fényképezése esetén hasznos lehet a tájkép jelenetmód bekapcsolása.

6.10. ábra.
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6.11. ábra.
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6.12. ábra.
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6.13. ábra.

Próbáljunk érdekes nézőpontot keresni, ne olyan szokványos nézőpontból készítsük el a felvételt, mint ennél a képnél. Ehhez más helyről, más irányból kell fotóznunk.
Képünk vagy a szép fényekkel, és/vagy az érdekes nézőpont által, és/vagy a szokatlan képkivágással emelkedhet ki a tucatfotók közül. Kísérletezzünk bátran.
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6.2.4. KÖZELKÉPEK
Ez ismét egy olyan terület, amelyre alkalmas kis fényképezőgépünk. Közelképek
készítéséhez be kell kapcsolnunk a makró módot. Vannak olyan nagyobb zoomos fényképezőgépek, amellyel kétféle módon is tudunk közelképeket készíteni. Az egyik mód
az, amikor a legnagyobb, vagy majdnem a legnagyobb látószöget állítjuk be, és néhány centiméterről készítjük el a felvételt. Így készült az alábbi kép.

6.14. ábra.

Láthatjuk, hogy a háttérben a több méterre lévő járda és fatörzs is meglehetősen
éles.
A másik lehetséges módszer szerint a zoomolás tele végállásánál készítjük el a képet. Vannak olyan fényképezőgépek, amelyek elég nagy zoomátfogással rendelkeznek,
és tele állásban elég közelre élesre állíthatók. Ilyen például a 10×-es zoommal rendelkező Panasonic Lumix TZ4 fényképezőgép is, ilyennel készült az előző és a következő
kép is. Tele végállásnál 1 m a legkisebb élesre állítható távolság, az alábbi kép így készült.
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6.15. ábra.

sen.

Így fényképezve a háttérnek kisebb része kerül a képre, és az is jóval kevésbé éle-
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6.16. ábra.

Hiába készült ez a kép is tele állásban, ha közel van a háttér, akkor az kevéssé lesz
elmosódott. Ha lehetséges, olyan virágot válasszunk, amelynél a zavaró háttér távolabb
van.
Nézzünk még néhány, egyszerű fényképezőgéppel készült képet.
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6.17. ábra.
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6.18. ábra.

A fentiekhez hasonló közelképek készítéséhez szabadban előnyösebb a borult idő,
mint a verőfényes napsütés, mert akkor szórtabb, lágyabb fény éri a témát. Árnyékban
is jó képeket készíthetünk.
Láthattuk tehát a kis fényképezőgép jó fényviszonyok között  tapasztalható előnyeit és hátrányait is. Ilyen körülmények között a legnagyobb hátrány a háttérkezelés,
az, hogy kevéssé alkalmas elmosott  hátterű képek készítésére. A rosszabb fényviszonyok esetén fennálló problémákat később láthatjuk.
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7. KÉPFELDOLGOZÁS, KÉPFORMÁTUMOK
7.1. KÉPFELDOLGOZÁS A FÉNYKÉPEZŐGÉPBEN

7.1. ábra. A feldolgozás folyamata a fényképezőgépben

Mi történik az exponálógomb lenyomása után? A folyamat a következő:
• Exponálás után megtörténik a képérzékelőben keletkező információk képpontonként történő kiolvasása.
• A képérzékelő nem digitális jelet szolgáltat, ezért a képpontok információit digitális jelekké (számokká) kell alakítani, azaz digitalizálni kell, hogy az információk a digitális rendszerek (fényképezőgép, memóriakártya, tablet, telefon, számítógép, tv, stb.) számára kezelhetők, azokon tárolhatók, megjeleníthetők
legyenek.
• Azoknál a fényképezőgépeknél amelyek erre alkalmasak, és a felhasználó is engedélyezte, megtörténik a számokká alakított  információ memóriakártyára
mentése Camera RAW (röviden RAW, azaz nyers) formátumban.
• Ezt követően a digitalizált információ további feldolgozásának eredményeként
jön létre a digitális kép. A feldolgozás bizonyos paraméterek (beállított értékek)
figyelembe vételével történik. Végül megtörténik a kép memóriakártyára mentése JPEG formátumú (általában .jpg vagy .JPG kiterjesztésű) képállomány formájában. JPEG formátumban minden fényképezőgép képes menteni, ez az általánosan használt formátum. Alap módok esetén a feldolgozás paramétereire a
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felhasználónak kevés ráhatása van, míg kreatív módok választása esetén a paramétereket beállíthatjuk. Ezekről a paraméterekről később lesz részletesebben
szó, de olyasmikre gondoljunk, mint a színtelítettség, az élesítés mértéke, a kép
kontrasztja.
Vannak olyan fényképezőgépek, amelyeknél beállítható, hogy csak a RAW állomány mentése történjen meg, JPEG formátumú képet ne mentsen a memóriakártyára.
A RAW állománynak az a célja, hogy azt utólag, számítógépes programmal feldolgozva, a benne tárolt sok információ segítségével a kedvünk szerinti képet állíthassuk elő.
Ejtsünk néhány szót a színes fényképről is. A digitális világban a színek a megjelenítő eszközeinken (monitor, tv, tablet, telefon) úgynevezett alapszínek megfelelő arányú összekeverése által jönnek létre. A színrendszer (színtér) mondja meg azt, hogy
hogyan kell értelmezni a színinformációt, abból hogyan kell létrehozni a képpontok
színeit, azaz a képet. Különféle célra különféle színrendszerek szolgálnak. Ezekkel ebben a részben nem is kell részletesen foglalkoznunk, csak azt kell megjegyeznünk,
hogy:
Az úgynevezett  sRGB színrendszer terjedt el általánosan, ezt képes kezelni fényképezőgépünk, monitorunk, televíziónk, telefonunk, tabletünk, nyomtatónk, ebben a
formában (is) leadhatjuk a szolgáltatóhoz képeinket papírkép készíttetése céljából, valamint az internetre szánt képeinknél is ezt kell használnunk. Az sRGB színrendszer
három alapszín (azaz három komponens) különböző intenzitású (erősségű, fényességű) keverékéből állítja elő az egyes képpontok színeit, mégpedig a piros ( R=Red), zöld
(G=Green), és a kék (B=Blue) színekből. A három alapszínt (három komponenst) színcsatornának is nevezzük, eszerint van piros színcsatorna, kék színcsatorna, zöld színcsatorna.
Az sRGB színtér esetében a digitális képfájlban minden képpont tekintetében az
kerül eltárolásra, hogy az adott képpont színének előállításához milyen intenzitású piros, zöld és kék színt kell összekeverni. Tehát három számérték (intenzitásérték) definiálja az adott képpont színét.
Úgy gondolom, hogy ezek a fogalmak kezdők számára esetleg nehezen érthetők,
ezért néhány mondatos magyarázat szükséges hozzájuk.
• Annak érdekében, hogy a színeket minden eszközön ugyanolyannak lássuk, az
sRGB színrendszer három alapszínének színe pontosan definiálva van.
• A LED tv vagy LED-es monitor minden egyes képpontjában ott van a nagyon picike, pontosan a definiált színt kibocsátó kék, zöld és piros fényű LED, amelyek
színeinek látásunk általi összekeverésével alakul ki az adott képpont színe.
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• Az sRGB színrendszerben az egyes alapszínek intenzitásának (világosságának)
értéke 0 és 255 közötti lehet. Tehát 256-féle (0, 1, 2, 3, …, 253, 254, 255 számokkal
jelölt) világosságértékű lehet mindegyik alapszín külön-külön. Nulla esetében az
intenzitás nulla, 255 esetén maximális. Egy képpontot tekintve mindhárom alapszín intenzitása felveheti a 0-255 tartomány bármely értékét. Ebből az következik, hogy az sRGB színrendszer mintegy 16 millió szín megjelenítésére alkalmas,
azaz minden egyes képpontban ennyi különböző színárnyalat megjelenítésére
van lehetőség. A fehéret, a szürkét és a feketét is színárnyalatnak tekintjük. Ez
olyan sok, hogy ennyi árnyalatot a szemünk nem képes megkülönböztetni egymástól. Nézzünk néhány példát. Egy adott  színt egy számhármassal adhatunk
meg úgy, hogy ebben a sorrendben megadjuk a piros (R), zöld (G) és a kék (B)
alapszín intenzitását. Ha mindhárom alapszín intenzitása nulla (0,0,0), akkor fekete színt kapunk, ha mindhárom intenzitása maximális (255,255,255), akkor fehéret. Ha a piros intenzitása maximális, a másik két alapszíné pedig nulla
(255,0,0), akkor maximális intenzitású piros színt kapunk. Ha a zöld intenzitása maximális, a másik két alapszíné pedig nulla (0,255,0), akkor maximális intenzitású zöld színt kapunk. Ha a kék intenzitása maximális, a másik két alapszíné pedig nulla (0,0,255), akkor maximális intenzitású kék színt kapunk. Ha
mindhárom alapszín intenzitása azonos (például 100,100,100), de nem minimális
vagy maximális értékű, akkor szürke árnyalatot kapunk. A (80,160,120) pedig
zöldes színt ad.
• A színcsatorna fogalma egyrészt jelentheti egy adott  képpont valamely színkomponensének intenzitásértekét, például egy (100,200,150) színű képpont esetében a piros színcsatorna értéke 100, a zöld színcsatorna értéke 200, és a kék
színcsatorna értéke 150. Másrészt jelentheti egy adott kép összes képpontjához
tartozó adott  színkomponens intenzitásértékeinek rendezett  összességét is. Ez
utóbbi értelemben például egy kép zöld színcsatornája a kép összes képpontjának zöld alapszínhez tartozó intenzitásértékeinek rendezett  összességét jelenti.
Azért rendezett, mert tudjuk, hogy melyik érték mely képpontra vonatkozik,
nem összevissza vannak az értékek.
Nézzük meg az alábbi képet:
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7.2. ábra.

Ezután nézzük meg színcsatornánként, amely azt jelenti, hogy egyenként láthatjuk a piros, a zöld, végül a kék színcsatornát. Ez azt jelenti, hogy a piros színcsatornát
tartalmazó kép esetén csak a piros színkomponens világosságértékeit tartalmazó képet
láthatjuk, a másik két színcsatorna értéke minden képpont tekintetében nulla. A zöld
és a kék színcsatornát ábrázoló kép esetében csak a zöld, illetve kék komponensek világosságértékeit láthatjuk, mert a másik két komponens világosságértéke nullára van
állítva. Ezeket láthatjuk a 7.3 ábra bal oldalán.
Szemünk a sárgászöld színre a legérzékenyebb, és a látható színtartomány két szélén lévő ibolyakékre, illetve vörösre a legkevésbé érzékeny, azaz ugyanolyan világosságérték esetén azokat sötétebbnek látjuk, mint a sárgászöldet. Ezt tapasztalhatjuk is,
ha a bal oldali három képet megnézzük. Ha a színcsatornánkénti képeket fekete-fehérre alakítjuk át, akkor jobban megfigyelhetjük az egyes színcsatornák valós világosságértékeit, mert szemünk színérzékenysége nem befolyásolja a látottakat. A 7.3 ábra jobb
oldalán a bal oldali képek fekete-fehér változatát láthatjuk.
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7.2. JPEG KÉPFORMÁTUM
Ebben a formátumban mindegyik fényképezőgép képes az elkészült képet memóriakártyára menteni. A JPEG formátum egy úgynevezett  veszteséges tömörítést alkalmazó képformátum. A JPEG fájl kiterjesztése legtöbbször .jpg, .jpeg, vagy .JPG.
A tömörítés az a művelet, amelynek során egy adatállomány (fájl) mérete csökken, és ezáltal kisebb helyet foglal el az adathordozón, például a memóriakártyán,
vagy a winchesteren. Kétféle tömörítési eljárás létezik, veszteségmentes, és veszteséges.
A veszteségmentes tömörítés eredményeként kapott  állományból az eredeti adatok információveszteség nélkül helyreállíthatók, azaz pontosan azt kapjuk vissza, amit
összetömörítettünk. Képek esetén a veszteségmentes tömörítési eljárásokkal kapott
fájlok mérete nem elég kicsi, ezért gyakran alkalmazzák az információveszteséget
eredményező JPEG formátumot.
A kisebb fájlméret elérése érdekében a JPEG formátum veszteséges tömörítést alkalmaz, ez azt jelenti, hogy a tömörítés során az információ egy része elvész. A kibontás során nem pontosan az eredeti információt kapjuk vissza (amit tömörítettünk),
csak ahhoz hasonlót, a kép minősége romlik.

Kibontásnak (kitömörítésnek) azt a műveletet nevezzük, amikor a tömörített
fájlból visszanyerjük az információkat. Amikor egy képnézegető program vagy akár a
böngésző megjelenít monitorunkon egy JPEG képet, előtte kibontja azt.
JPEG tömörítés esetén a tömörítés mértéke nem állandó, hanem különböző lehet. Ez azt jelenti, hogyha erősebb mértékű tömörítést alkalmazunk, akkor a fájl mérete kisebb lesz, de több információ vész el, és fordítva.
A fényképezőgép esetében a memóriakártyára mentett JPEG formátumú képfájl a
képérzékelőből kiolvasott  információknak a fényképezőgépen belüli feldolgozásával
előállított képet tartalmazza veszteségesen tömörített formátumban. A JPEG kép a kiolvasott információknak csak egy részét tartalmazza. Itt nem a veszteséges tömörítés
miatti információvesztésről van szó, hanem arról, hogy a JPEG kép eleve nem alkalmas
annyi információ tárolására, amennyi a képérzékelőből kiolvasásra kerül. Hogy mely
része, milyen módon kerüljön a JPEG képbe a fényképezőgépen belüli kidolgozás során, azt magunk is befolyásolhatjuk például az úgynevezett képstílus kiválasztásával.
Erről később lesz szó.
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7.3. TIFF KÉPFORMÁTUM
Ez a formátum veszteségmentes tömörítést is alkalmazhat, azaz ebben az esetben
a tömörítés nem okoz veszteséget, a kép teljes eredeti tartalma visszanyerhető, semmilyen információ nem vész el, pontosan a tömörítés előtti állapotot kapjuk vissza. A
veszteségmentes tömörítés miatt nem érhető el olyan kicsi fájlméret, mint JPEG esetén.

7.4. A JPEG FORMÁTUM SZERKESZTÉSE
A JPEG formátum veszteséges tömörítést alkalmaz a kisebb méretű képfájl érdekében, emiatt még a fényképezőgépben, a memóriakártyára mentés előtt minőségromlást szenved a kép.
Ha ezt a (már eleve információveszteségtől szenvedő) JPEG fájlt megnyitjuk szerkesztésre valamilyen képszerkesztő programmal, majd a szerkesztés végén elmentjük
ismét JPEG formátumban, akkor az újabb veszteséges tömörítés miatt ismét információvesztést okozunk, azaz ismét romlik a kép minősége. Később eszünkbe jut, hogy
még valamin változtatni szeretnénk, ezért megnyitjuk szerkesztésre az utoljára elmentett JPEG fájlt, módosítunk, majd ismét elmentjük JPEG formátumba, ezzel ismét képminőségromlást idéztünk elő. A kép minden alkalommal rosszabb minőségű lesz. Hogyan lehet ezt a többszörös minőségromlást megakadályozni?
ző:

JPEG kép szerkesztését semmiképpen se így csináljuk. A helyes eljárás a követke• Eleve a legnagyobb felbontású, legjobb minőségű (legkevesebb veszteségű) JPEG
fájl létrehozását állítsuk be fényképezőgépünk menüjében.
• Az eredeti JPEG fájlt a biztonság kedvéért mindig tartsuk meg eredeti formájában. Ennek érdekében a képet nyissuk meg valamilyen képszerkesztő programban (például GIMP vagy Photoshop), majd azonnal mentsük le veszteségmentes
tömörítést alkalmazó TIFF formátumban (.tif vagy .TIF kiterjesztésű fájl).
• A további szerkesztéshez a TIFF formátumot használjuk, ne a JPEG-et.
• A szerkesztés végén az eredményt mentsük el egy másik néven TIFF formátumban, és ha szükségünk van rá, akkor kevés veszteséget okozó JPEG formátumban is.
• Ha ezt az utolsó eredményt tovább kell szerkeszteni, akkor az utolsó szerkesztés
végén elmentett TIFF formátumú fájlt nyissuk meg szerkesztésre, majd a szerkesztés végén az előző pontban leírtak szerint mentsük el mindkét formátumban. Ezt egymás után többször is megismételhetjük, minden alkalommal a leg-

KÉPFELDOLGOZÁS, KÉPFORMÁTUMOK

66

utoljára mentett TIFF fájl megnyitásával módosíthatunk anélkül, hogy minden
mentéskor romlana a képminőség.
• Az így kapott  JPEG fájlok mindegyike mindössze két veszteséges tömörítésen
esett  át, egyik alkalommal a fényképezőgépben, másodszor amikor a szerkesztett TIFF fájlt elmentjük JPEG formátumban is.
A kevés veszteséget okozó JPEG mentést az alábbiak szerint csináljuk:
A JPEG mentéskor megjelenő ablakban a JPEG minőséget állítsuk magas értékre,
például 98-ra, ahogyan az ábrán a piros nyílnál láthatjuk. Ekkor nem romlik túl sokat
a képminőség, de még 92-es értéknél is elég jó lesz.

7.4. ábra.

Ne csodálkozzunk azon, hogy a veszteségmentes TIFF fájl mérete jóval nagyobb a
JPEG fájl méreténél. Ez a veszteségmentes tömörítés miatt van, mert az nem tesz lehetővé túl kicsi fájlméretet.
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7.5. NYERS (CAMERA RAW) FORMÁTUM
Ez a formátum nem mindegyik fényképezőgép esetén áll rendelkezésre, inkább a
több beállítási lehetőséggel rendelkező, jobb képminőséget biztosító gépek esetében
találkozhatunk vele.
A nyers (Camera RAW) formátum alapvetően (járulékos egyéb információk
mellett) a kép minden képpontja tekintetében a képérzékelőből kiolvasott, digitalizált,
feldolgozatlan információt tartalmazza, általában veszteségmentes tömörítéssel. A
nyers formátum önmagában nem nézhető kép, csak adatok halmaza, és a számítógépen utólag történő kidolgozás eredményeképp kapjuk meg a nézhető, JPG vagy TIFF
formátumú fényképet.
Bár egyes képnézegető programok képesek képként megjeleníteni a RAW formátumot, illetve esetenként csak a benne tárolt JPEG képet, a nyers formátum kifejezetten nem arra való, hogy nézegessük. A benne tárolt JPEG képnek csak az a célja,
hogy meg tudjuk nézni, hogy melyik kép nyers adatait tartalmazza a fájl. Ez a formátum kifejezetten arra való, hogy a benne tárolt adatok segítségével a kívánt JPEG vagy
TIFF formátumú képet állíthassuk elő a kidolgozás során. Aki nem szeretne számítógépes utófeldolgozással foglalkozni, az ne válassza a nyers formátumot.
A JPEG formátum elvileg sem tartalmazhat annyi információt, mint a RAW formátum. A többletinformáció főleg az árnyalatterjedelem nagyságában, és az árnyalatok finomságában nyilvánul meg.
A RAW formátum nem szabványosított formátum, minden gyártó egyedi formátumot használ, ezért a fájlkiterjesztés sem egységes (például .CRW és .CR2 Canon, .NEF
Nikon, .PEF Pentax, .RAF Fuji, .SRF Sony nyers formátumot takar). Történt kísérlet
egységes, szabványosított formátum létrehozására, ilyen az Adobe cég DNG (digitális
negatív) formátuma, amelyet több nagy gyártó, például a Canon sem támogat, így
nem terjedt el kellő mértékben.
A nyers formátum azt teszi lehetővé, hogy a képérzékelőből kinyert információt
mi magunk dolgozzuk fel erre alkalmas szoftver segítségével számítógépünkön. A
szoftverben rejlő rengeteg lehetőség alkalmazásával az elképzelésünkhöz leginkább hasonló fényképet állíthatunk elő. Akár a fényképezőgép beépített  feldolgozó szoftvere
által előállított  JPEG képnél jobb minőségű, vagy másabb jellegű képet kaphatunk
eredményül.
RAW-feldolgozó program például a szabadon használható, különböző platformokon rendelkezésre álló RawTherapee. Ez rengeteg géptípus egyedi nyers formátumát
és a DNG formátumot is ismeri, valamint alkalmas JPEG, TIFF, és PNG formátum feldolgozásra, módosításra is.
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A nyers formátumú fájl jóval több információt tartalmaz a JPEG képfájlnál, ezért
annál jóval nagyobb tárhelyet is igényel. Például egy, a fényképezőgép által készített,
legjobb minőségű 8 MP-es JPEG fájl mérete 3,5 MB, a hozzá tartozó nyers fájl mérete
pedig 11 MB, egy 12 MP-es JPEG fájl mérete 5,7 MB, a nyers fájl 18,4 MB, egy 24 MPes JPEG fájl mérete 15,9 MB, a nyers fájl 39,3 MB. Ezek csak egyedi konkrét példák, hiszen a fájlok mérete nem állandó azonos felbontás esetén sem, mert a tömörítés miatt
a méret függ a kép információtartalmától is. A sok kis részletet és sok színárnyalatot
tartalmazó kép fájlméretei nagyobbak.
Az érthetőség kedvéért nézzük meg egy egyszerű példán, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy a nyers fájl több információt tartalmaz a JPEG-hez képest.
A 7.5 kép a fényképezőgép által készített JPEG kép, amely túl sötét lett.

7.5. ábra.

Ebből a JPEG képből kiindulva, RawTherapee program segítségével végzett korrekcióval készült a 7.6 kép. Figyeljük meg, hogy a kép világosabbá tétele során mennyire
kiégett (helyenként részlettelen fehér) lett a virág. Azért lett ilyen, mert a JPEG fájlban nem álltak rendelkezésre azok az információk, amelyek alapján a részletek megjelenhettek volna a virágon.
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7.6. ábra.

Végül nézzük meg a 7.7 JPEG képet, amely ugyanehhez a képhez tartozó RAW formátumból kiindulva, szintén RawTherapee-val készült. A korrekció során a nyers fájlban tárolt többletinformáció miatt  a kép világosabb lett anélkül, hogy a virág kiégett
volna.
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7.7. ábra.

7.5.1. A RAW ÉS A JPEG ELŐNYEI, HÁTRÁNYAI
Nézzük meg, hogy milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár, ha RAW vagy ha
JPEG formátumban fényképezünk.
A RAW formátum előnyei

• Az expozíciós hibákat a RAW fájlok alkalmazásával könnyebb kijavítani, mint a
JPEG fájlokat alkalmazva. Általában kisebb mértékű kiégések és bebukások
megmenthetők.
• Nagy kontrasztú téma esetén bizonyos határig meg lehet őrizni mind a csúcsfények, mind az árnyékok részleteit. Ezt láttuk a fenti példában.
• Az esetleges színeltolódásokat könnyebb korrigálni.
• Az élességet, a kontrasztot, és a színek telítettségét, az úgynevezett fehéregyensúlyt (lásd később), stb. a feldolgozás során könnyen beállíthatjuk.
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A RAW formátum hátrányai

• A RAW fájlok általában jóval nagyobb méretűek, mint a JPEG fájlok, így több
tárhelyet igényelnek, nemcsak a fényképezőgépben (a memóriakártyán), hanem
a külső tárolóeszközökön vagy a számítógép merevlemezén is. Ez azonban napjainkban már nem nagy probléma.
• A RAW fájlok memóriakártyára történő írása hosszabb időt vesz igénybe, és
emiatt rövidebb sorozatfelvételre lesz lehetőség (lásd később).
• Minden egyes RAW fájlt utólag számítógépen fel kell dolgozni, amelynek során
létrehozzuk a kívánt JPEG képet. Ez a feldolgozás időigényes.
• Nem szabványosított  formátum, minden gyártó egyedi formátumot alkalmaz.
Ennek akkor lehet hátránya, ha esetleg mondjuk 10-20 év múlva szeretnénk ismét kidolgozni nyers fájlunkat. Akkor már nyilván más szerkezetű nyers fájlok
lesznek, a maiakat már új fényképezőgépekben nem fogják alkalmazni. Kérdés,
hogy lesz-e még azokon az operációs rendszereken olyan szoftver, amely támogatja régebbi nyers fájljaink kidolgozását.
Nagyon sokféle fényképezőgép és telefon által létrehozott nyers állományt egyszerűen átkonvertálhatjuk az egységes Adobe DNG formátumra, de ez nem örvend túl
nagy népszerűségnek a gyártók körében. Ennek ellenére már van olyan gyártó, amelynek fényképezőgépe képes ebben a formátumban is menteni. Jelenleg az Adobe szoftverei és például a Rawtherapee is támogatja. Az átkonvertálás során semmi sem vész
el az eredeti RAW állomány tartalmából. Mindenki maga döntse el, hogy meghagyja
az eredeti formátumot, vagy a DNG-t részesíti előnyben. Az biztos, hogy a nagy gyártók által a fényképezőgéphez mellékelt kidolgozó szoftver általában ezt a formátumot
nem támogatja, és lehetséges, hogy később semmi sem fogja támogatni.
A JPEG formátum előnyei

• A JPEG fájlok mérete jóval kisebb a RAW fájlokhoz képest, ezért kevesebb tárhelyre van szükség a fényképezőgépben lévő memóriakártyán és a számítógép
merevlemezén.
• JPEG képek esetén a memóriakártyára történő írás gyorsabb, amely sorozatfelvétel esetén előnyös, például vadon élő állatok fényképezése, vagy mozgó kisgyermekek fényképezése során.
• Elmarad a képenkénti utólagos képfeldolgozás, amely időigényes. Maga a fényképezőgép elvégzi a nyers adatok feldolgozását, és elkészíti a JPEG képet.

KÉPFELDOLGOZÁS, KÉPFORMÁTUMOK

72

A JPEG formátum hátrányai

• Nehezebb az expozíciós hibákat kijavítani az utómunkálatok során. Ez azt jelenti, hogyha túl világos vagy túl sötét lett a kép, csak nagyon korlátozottan tudjuk
ebben a formátumban korrigálni minőségromlás nélkül.
• A JPEG fájlok általában kevesebb információt tárolnak. Ez azt jelenti, hogy kevésbé képes megőrizni a csúcsfények és az árnyékok részleteit.
• Az elszíneződések korrigálása nehezebb.
• Az élességet, a kontrasztot és a színtelítettséget a fényképezőgép határozza meg
a feldolgozás során, és a legtöbb esetben ezeket nehéz később megváltoztatni a
képminőség romlása nélkül.
• Mivel a JPEG kép lényegében a fényképezőgépben feldolgozott nyers adatok feldolgozásával keletkezik, a fényképezőgép dönt arról, hogy mely képadatot tart
meg, és melyeket nem a JPEG fájl létrehozásakor, és erre csak korlátozott ráhatásunk van. Képadaton magát a képet alkotó adatokat értem.

7.5.2. MIKOR HASZNÁLJUNK NYERS FORMÁTUMOT?
Felmerülhet a kérdés, hogy mindig RAW formátumban kell fényképeznünk? Esetleg megfelelő a JPEG formátum is?
Ha saját kezünkbe kívánjuk venni a képek kidolgozását, akkor a RAW a megoldás.
Általában akkor fényképezzünk RAW formátumban, ha a képpel szemben magasabb
minőségi igényeink vannak. Kiállításra szánt kép esetében, vagy profi munkánál szükséges lehet a nyers fájl alkalmazása. Nyers formátum kidolgozásával az eredeti JPEG
képtől jelentősen eltérő hatású, eltérő hangulatú képet is létrehozhatunk.
Ha nem szeretnénk sok időt tölteni a nyers fájlok kidolgozásával, akkor válaszszunk JPEG formátumot. Családi emlékképeket, egy kirándulás emlékképeit, és egyéb
hasonló témákat felesleges RAW-ban fotózni, főleg akkor, ha várhatóan csak levelezőlap méretű képeket készíttetünk, vagy az interneten használjuk fel a képeket, esetleg a
televízión nézzük azokat.

7.6. METAADATOK
A JPEG, TIFF és RAW formátumú fájlok egyaránt alkalmasak arra, hogy a képadatok mellett a kép készítésének körülményeire vonatkozó információkat is tárolják.
Ezeket a tárolt információkat nevezzük metaadatoknak vagy EXIF adatoknak.
Nagyon sokféle információt raktároz el a fényképezőgép a képfájlban a kép létrehozása során, és ezeket az információkat utólag is megnézhetjük számítógépünkön.
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Ennek az a jelentősége, hogy utólag is bármikor meg tudjuk nézni, hogy az adott kép
mikor, milyen fényképezőgéppel, milyen objektívvel, milyen beállításokkal készült.
Az összes tárolt adat kiolvasásához általában speciális programok szükségesek,
azonban a legfontosabb néhány adatot az operációs rendszerek is meg tudják jeleníteni. A fájlkezelőben a képen jobb egérgombot kell nyomni, majd a helyi menüből a Tulajdonságokat kell választani, és a Tulajdonságok ablakban Windows esetén a Részletek fület, Ubuntu Linux esetén a Kép fület választva az alábbi ábrán láthatóhoz
hasonlóan megjelennek az alapvető EXIF adatok.

7.8. ábra.

Hogy pontosan mi mit jelent, azt a későbbiekben pontosan érteni fogjuk. A szöveges EXIF adatokat a fényképezőgép nem magyarul, hanem angol nyelven tárolja, ilyen
például a fenti ábrán az expozíciós program megnevezése, a (fény)mérési mód, illetve
az, hogy a vaku villant-e.
Amikor az előzőleg készített képet visszanézzük, akkor is van lehetőség a kép készítésének körülményeivel kapcsolatos több-kevesebb információ megjelenítésére.
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Ilyenkor a fényképezőgép hátoldali kijelzőjén a képfájlban tárolt EXIF adatok egy részét látjuk. Általában az INFO gombbal változtathatunk a megjelenített  információ
mennyiségén.
Bizonyos esetekben a tárolt adatok segítenek megállapítani, hogy képünk miért
lett olyan, amilyen. Miért lett bemozdult, miért nem jók a színei, miért lett túlexponált,
stb.
Azt nem lehet a metaadatokból megtudni, hogy a képet manipulálták-e vagy sem.
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8. KÉPMINŐSÉG
A fényképezőgépen a képminőség menüpontban lehet beállítani. Ebben a menüpontban általában a JPEG kép felbontását és tömörítésének mértékét választhatjuk ki,
valamint azt, hogy készüljön-e RAW formátumú állomány.

8.1. A KÉP FELBONTÁSA
A kép felbontása – a képérzékelő felbontásához hasonlóan – azt mondja meg,
hogy a kép hányszor hány képpontból áll, illetve azt, hogy hány megapixeles.
Ha egy kép soronként 6000 pixelből áll, és 4000 sor van egymás alatt, akkor a kép
felbontása 6000×4000 pixel, összeszorozva 24 milliót kapunk, azaz a kép 24 MP-es.
Nem feltétlenül kell fényképezőgépünkkel mindig a lehetséges maximális felbontással fényképezni, mert rendelkezésre áll ennél kisebb felbontású JPEG formátumú
képek készítésének lehetősége is. Ennek az lehet a jelentősége, hogy kisebb felbontású
képből több fér el a memóriakártyán. A fényképezőgépeken a különböző JPEG kép felbontásokat általában nagybetűkkel jelölik, de előfordulhat, hogy a „nagy”, „közepes”,
stb. szavakat találjuk a menüben. Az „L” jelenti a legnagyobb rendelkezésre álló felbontást, az „M” a közepeset, az „S” a kicsit. Én magam azonban mindig az „L”-et, a lehető legnagyobb felbontást választom. Nagyobb felbontású képből számítógépen utólag is lehet kisebb felbontásút készíteni, fordítva azonban nem.

8.2. A TÖMÖRÍTÉS MÉRTÉKE
A fényképezőgép általában többféle mértékű tömörítést tesz lehetővé, ezt szintén
a Képminőség menüben tudjuk beállítani, általában a felbontással egyszerre. A tömörítés mértékénél általában mindössze két-három, a gyártó által beállított lehetőség közül választhatunk. A menüben legtöbbször ikonok jelképezik a lehetséges tömörítéseket, például ilyenek:

A sima szélű ikon jelenti a legjobb minőséget, nagyobb fájlméret mellett, amelyből
egy adott kapacitású memóriakártyára kevesebb fér el.
A lépcsőzetes szélű jelenti a kevésbé jó minőséget, de lényegesen kisebb fájlméret
mellett, amelyből jóval több, akár az előző kétszerese is elfér ugyanazon a memóriakártyán.
Létezik olyan fényképezőgép is, amelynél háromféle mértékű tömörítésből is választhatunk.
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A bal oldali a legjobb minőség (Super Fine), a középső a kissé rosszabb minőség
(Fine), a jobb oldali az ennél is kissé rosszabb minőség (Normal).

8.3. MELYIKET VÁLASSZUK?
Amikor a fényképezőgépet használatba vesszük, a képminőség az egyik első dolog,
amelyet be kell állítanunk. Ehhez a fényképezőgép használati útmutatója segítséget is
szokott adni táblázatos formában. Az alábbihoz hasonló táblázatot láthatunk:

8.1. ábra. Forrás: Canon

A „Képminőség” és a „Rögzített  képpontok” oszlopban láthatjuk, hogy az „L”, a
legnagyobb felbontású, ebben az esetben a 24 MP-es JPEG képet jelenti. Ez kétféle tömörítéssel áll rendelkezésre, a jobb minőségű tömörítéssel az átlagos képfájlméret a
memóriakártyán 7,6 MB, míg a kissé nagyobb veszteséget (minőségromlást) eredményező, lépcsőzetes ikonnal reprezentált tömörítéssel pedig 3,9 MB. A fenti táblázat
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„Készíthető képek száma” oszlopában a 8 GB kapacitású memóriakártyára készíthető
képek átlagos számát láthatjuk.
Ehhez hasonlóan az „M” felbontás 10,6 MP felbontású képet jelent, és szintén kétféle képminőséget adó tömörítés áll rendelkezésre, amelyek átlagos fájlmérete 4 MB,
illetve 2 MB.
Többféle „S” jelű felbontást is láthatunk a táblázatban (S1, S2, S3).
A táblázat alján láthatjuk, hogy kiválaszthatjuk azt, hogy a fényképezőgép RAW
formátumban, és a legjobb minőségű JPEG formátumban is elmentse a képet, és lehetőség van csupán RAW formátumban történő mentésre is.
Végül a gyakorlat szempontjából tekintsük át a kérdést, hogy mikor melyiket válasszuk:
• Napjainkban már jó áron elérhetők a nagy kapacitású (akár 128 GB-os) memóriakártyák. Ezt figyelembe véve egy séta vagy kirándulás alkalmával (amikor
nem készül olyan sok kép, mint egy nyaralás alkalmával) fotózhatunk a táblázat
utolsó előtti sorában látható legjobb minőségű, legnagyobb felbontású JPEG +
RAW formátumban, főleg ha tervezzük a nyers fájlok utólagos kidolgozását. Én
sok esetben ezt szoktam alkalmazni. A rosszul sikerült képeket és a szükségtelen
nyers fájlokat a számítógépre történt mentést követően a számítógépről letörlöm. A nagy felbontású képből utólag könnyedén csinálhatunk kisebb felbontású képet, fordítva viszont nem.
• Ha úgy gondoljuk, hogy egy séta vagy kirándulás esetén megfelelőek lehetnek a
JPEG fájlok is, nagy kapacitású memóriakártya esetén választhatjuk a táblázat
első sorában látható legjobb minőséget adó, legnagyobb felbontású JPEG formátumot. Én magam néha ezt is szoktam alkalmazni. De csak ritkán.
• Ha nem áll rendelkezésre „korlátlan” memóriakártya-kapacitás, és magasabb
igényű fotózásról van szó, akkor úgy nyerhetünk némi helyet, hogy a JPEG +
RAW lehetőség helyett a táblázat legalsó sorában látható, csak RAW formátumban fényképezünk. Így majdnem a negyedével több kép fér el a kártyára.
• Tegyük fel, hogy nyaralni megyünk, és sok képet szeretnénk készíteni csak
JPEG formátumban. A probléma az, hogy nem olyan nagy kapacitású a memóriakártyánk, hogy a tervezett számú fénykép a legnagyobb felbontással és legjobb tömörítési minőséggel várhatóan ráférjen. Ilyenkor vagy veszünk még memóriakártyát (ezt javaslom), vagy valamilyen módon el kell érnünk, hogy
fényképeink kevesebb helyet foglaljanak el. Választanunk kell, hogy legnagyobb
(„L”) felbontással, de nagyobb minőségromlást eredményező tömörítés mértékkel (a táblázat második sora), vagy kisebb („M”) felbontással, de jobb minőséget
adó tömörítéssel készítsük el (például a táblázat harmadik sora szerint) fényké-
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peinket. Mindkettő körülbelül ugyanakkora (3,9 MB, ill. 4 MB) képenkénti átlagos fájlméretet eredményez, és mindkettővel majdnem dupla mennyiségű kép
fog elférni a memóriakártyán ahhoz képest, mintha a legnagyobb felbontást és
a legjobb minőséget választanánk. Én ebben az esetben egyértelműen az előbbi
mellett  döntenék (táblázat második sora). Erre már volt is példa régebben, egy
erdélyi nyaralás során. A kisebb fájlméretet eredményező erősebb tömörítés miatti minőségromlás szinte észrevehetetlen volt a képeken. Ezt ellenőrizhetjük saját fényképezőgépünk esetében is.
• Ha a memóriakártya kis kapacitása miatt  kénytelenek vagyunk kisebb felbontást választani, az behatárolja lehetőségeinket. Ha biztosan tudjuk, hogy képeinket csak internetre szánjuk, és biztosan nem akarunk belőle nagyobb méretű papírképet vagy jó minőségű könyvillusztrációt, stb. csinálni, akkor megfelelő
lehet a kisebb felbontású kép is. Azonban itt se feledjük, hogy számítógépen egy
nagyobb felbontású képből kisebbet tudunk csinálni, de fordítva nem.
• Ha egy Full-HD felbontású televízión szeretnénk fényképeinket nézegetni, akkor
sincs szükség nagy felbontásra. A Full-HD televíziók felbontása 1920×1080 képpont, azaz 2,073 MP, alig nagyobb, mint egy mindössze 2 MP-es fénykép felbontása.
• A 4K televízió felbontása 3840×2160 képpont, amely 8,3 MP felbontásnak felel
meg, azaz legalább ilyen felbontású, jó minőségű képpel tudjuk jól kihasználni
annak felbontását.
Láttuk, hogy a képérzékelőn a nagyobb képpontterület (elemi érzékelő területe, pixelterület) sokkal előnyösebb a kisebbnél. Fel szokott  merülni az a kérdés, hogyha a
fényképezőgépen kisebb felbontású JPEG képet választunk, akkor a kisebb felbontású
kép úgy jön-e létre, hogy a képérzékelőn több képpont „összevonódik”, mintha az egy
nagyobb képpont lenne, mert akkor nőne az átvihető dinamika, és csökkenne a kép zajossága (a képzajról majd később beszélünk), és jobb minőségű képet kapnánk. Sajnos
a legtöbb esetben nem erről van szó, hanem a feldolgozás során a fényképezőgép egyszerű átméretezéssel csökkenti le a felbontást. Azonban van néhány olyan fényképezőgép-típus is, amely ilyen esetben valóban összevon képpontokat az érzékelőn.
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8.4. A KÉP OLDALARÁNYA
Egy kép hosszabb és rövidebb oldalának egymáshoz viszonyított aránya az oldalarány.
Ez bármely kép esetében megállapítható, azonban bennünket most a fényképezőgép natív felbontású képének oldalaránya érdekel.
A fényképezőgép natív (fizikai) felbontása a képérzékelő hasznosított területének a felbontása.
Ha egy képérzékelőn egy sorban 6000 elemi érzékelő (pixel) van, és összesen 4000
sor van, akkor a natív felbontása 6000×4000 képpont, azaz 24 MP.
Ha a fényképezőgépeket megnézzük, alapvetően kétféle oldalarány terjedt el:
• Az APS-C és full frame méretű képérzékelővel rendelkező fényképezőgépek natív felbontású képének oldalaránya általában 3:2, azaz a hosszabbik oldal másfélszerese a rövidebbnek. Tulajdonképpen ezek a fényképezőgépek átvették a
24×36 mm-es kisfilm oldalarányát. Ilyen a néhány sorral feljebb említett
6000×4000 képpontból álló képérzékelő képe is, mert a 6000 másfélszerese a
4000-nek.
• A legtöbb APS-C-nél kisebb méretű képérzékelővel rendelkező fényképezőgép
natív felbontású képének oldalaránya 4:3, azaz a rövidebb oldal 3 egység, a
hosszabb pedig 4 egység hosszú. Számos kompakt, bridge, vagy Micro 4/3” méretű érzékelővel rendelkező gép is ilyen. Például legyen egy kompakt gép maximális felbontása 1600×1200 képpont. Ebben az esetben egy egység 400 képpont,
a rövidebb oldal hossza 3 egység, azaz 3×400=1200 képpont, a hosszabbik oldal
hossza pedig 4 egység, azaz 4×400=1600 képpont, tehát ebben az esetben az oldalarány valóban 4:3. A 4:3 oldalarányú képet talán kellemesebb szemlélnünk,
mint a 3:2 oldalarányút, de ez inkább ízlés kérdése.
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Lássunk példát a kétféle oldalarányra. A lent látható kép APS-C érzékelővel rendelkező tükörreflexes fényképezőgéppel készült, és 3:2 oldalarányú.

8.2. ábra. 3:2 oldalarányú kép

KÉPMINŐSÉG

81

Az alábbi kép 1/2,7” érzékelőméretű, egyszerű kis kompakt géppel készült, oldalaránya 4:3.

8.3. ábra. 4:3 oldalarányú kép

A 3:2 oldalarányú kép elnyújtottabb téglalap alakú, míg a 4:3 arányú kevésbé elnyújtott.
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8.4. ábra. Forrás: Canon

Vannak olyan fényképezőgépek, amelyek más, például 16:9, vagy 1:1 oldalarányú
fényképet is képesek készíteni, ezt azonban általában a natív felbontású képből történő kivágással készítik el.
Ez kevéssé értékes dolog, mert a teljes felbontású képből számítógépünkön képszerkesztő program segítségével (például a szabadon felhasználható GIMP vagy RawTherapee) nagyon egyszerű módon saját magunk is tetszőleges kivágást készíthetünk.
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9. AZ OBJEKTÍV GYÚJTÓTÁVOLSÁGA
Az objektív a fényképezőgép kívülről is jól látható része, a fényképezőgép „szeme”.
Az objektív több lencséből álló optikai eszköz, amely a lefényképezendő látvány
képét a képérzékelő fényérzékeny felületére vetíti.
A minél jobb minőségű kép elérése érdekében az objektívek sohasem egy lencséből állnak, hanem mindig több lencséből álló lencserendszerek. Napjainkban különösen jellemző a sok – akár tíz-húsz – lencsetag alkalmazása.
A lencsék, illetve lencserendszerek egyik legalapvetőbb optikai jellemzője a gyújtótávolság. A fotózásban azért van kiemelt jelentősége, mert ez határozza meg, hogy
egy adott méretű képérzékelő esetén mekkora rész kerül képünkre az előttünk elterülő
látványból.

9.1. A GYÚJTÓTÁVOLSÁG FOGALMA
Az alábbi ábrán egy fényképezőgép egyszerűsített  keresztmetszete látható, amelyen az objektív több lencséjét egy egyszerű lencse helyettesíti.

9.1. ábra. A gyújtótávolság (fókusztávolság) értelmezése

Az ábrán az látható, ahogyan a képérzékelőtől megfelelő távolságra elhelyezkedő
objektív a végtelen távolságra lévő pontból érkező (és ezért párhuzamos) fénysugarakat a képérzékelő síkján elvileg egy pontban egyesíti. Az ábrán láthatjuk, hogy ez a
„megfelelő távolság” az objektív fókusztávolsága, más néven gyújtótávolsága.
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Az a távolság, amelyre a képérzékelő síkjától mérve el kell helyezni az objektívet
ahhoz, hogy a végtelen távoli pontból érkező párhuzamos fénysugarakat az érzékelő
felületén a legkisebb átmérőjű pontban egyesítse, az objektív gyújtótávolsága (más
néven fókusztávolsága). Jele f (az F jelölés is szokásos). Általában mm-ben szokás
megadni, például f=50 mm. Az itt definiált gyújtótávolság az objektív fizikai gyújtótávolsága.
Azzal ne foglalkozzunk, hogy a távolságot pontosan honnan, az objektív mely
pontjától kell mérni, ezen nagyvonalúan lépjünk túl. Az ne zavarjon meg bennünket,
hogy amikor egy cserélhető objektíves fényképezőgéphez csatlakoztatunk egy objektívet, akkor azt mindig "ugyanoda", az objektív rögzítésére szolgáló bajonetthez rögzítjük, bármilyen gyújtótávolságú is az objektív. Az objektívek tervezői különféle tervezési módszerekkel érik el azt, hogy az objektív végtelenre állított  élességénél a
gyújtótávolságot mindig a képérzékelőtől pontosan a gyújtótávolságra lévő síktól kelljen mérni. Ráadásul kis gyújtótávolságú objektív esetén ez a sík az objektíven kívülre,
valahová a rögzítő bajonett és a képérzékelő közé esik.
Bizonyára sokan kipróbáltuk gyermekként, hogy nyáron egy nagyítólencsével például elszáradt füvet meg lehetett gyújtani, ha az a gyújtótávolságnak megfelelő távolságban volt a lencsétől (a gyújtópontban), és a nap fényét ezáltal a fűre koncentráltuk.
A gyújtópontban volt a legkisebb a „végtelen” távolságra lévő nap képe. Lényegét tekintve itt is erről van szó.
Ha a továbbiakban egyszerűen gyújtótávolságot írok, azon mindig az itt definiált
fizikai gyújtótávolságot értem, nem pedig a kissé lejjebb ismertetett ekvivalens gyújtótávolságot.
Léteznek állandó (fix) gyújtótávolságú objektívek, és gyártanak olyanokat
is, amelyek gyújtótávolságát bizonyos határok között  változtatni tudjuk, ezek a változtatható gyújtótávolságú objektívek. Az objektív gyújtótávolságának változtatását zoomolásnak nevezzük. Zoomoláskor a képkivágást változtathatjuk, azaz a témát „közelíthetjük” vagy „távolíthatjuk”, ezáltal az előttünk lévő látványnak több vagy
kevesebb része kerül rá a képre. Ilyenkor az objektív belsejében bizonyos lencsetagok
elmozdulnak, amely a gyújtótávolság megváltozását eredményezi.
Az objektív gyújtótávolságát (pl. 50 mm), illetve változtatható gyújtótávolság esetében a beállítható gyújtótávolság-tartományt (pl. 18-55 mm) az objektíven minden
esetben feltüntetik.
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9.2. ábra. Canon EF 50mm f/1,8 STM objektív

Ez egy fix (nem változtatható) gyújtótávolságú objektív, melynek gyújtótávolsága
50 mm.

9.3. ábra. Canon Powershot S2 IS bridge fényképezőgép

Ennek a fényképezőgépnek változtatható gyújtótávolságú objektívje van. A gyújtótávolság 6 mm és 72 mm között  változtatható, ezt az objektíven lévő „6,0-72,0mm”
feliratból állapíthatjuk meg. Az objektíveken mindig a fizikai gyújtótávolságot tüntetik
fel.
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Változtatható gyújtótávolságú objektív esetén bevezették a gyújtótávolság-átfogás (zoomátfogás) fogalmát. Ez azt mondja meg, hogy a gyújtótávolság-tartomány
felső határa hányszorosa az alsó határnak.
A 9.3 ábrán látható Canon S2 IS fényképezőgépnél a zoomátfogás értéke 72/6=12szeres, azaz 12×-es. A gyakorlat azt mutatja, hogy a túl nagy átfogásnak általában a
képminőség látja kárát.

9.2. LÁTÓSZÖG ÉS EKVIVALENS GYÚJTÓTÁVOLSÁG
9.2.1. AZ OBJEKTÍV LÁTÓSZÖGE
re.

A gyújtótávolság azért fontos tényező a fotózásban, mert hatással van a látószög-

A látószög azt határozza meg, hogy a fényképezőgép előtt lévő térrész mekkora
része kerüljön rá a fényképre. A látószöget a képre kerülő szélső fénysugarak által bezárt szög jellemzi, mértékegysége a fok. Általában a képátlóra vonatkoztatott látószög
értékét szokás megadni. A látószög függ a képérzékelő méretétől, és az objektív gyújtótávolságától.
Látószög szempontjából az objektíveket három csoportba soroljuk:
• Normál objektív: az általa alkotott kép arra a látványra emlékeztet, mint amikor „csak úgy” egyszerűen odanézünk valahová. Az ilyen objektív látószöge 4050 fok körüli.
• Nagy látószögŰ objektív: a normál látószögű objektívnél nagyobb a látószöge.
A nagyobb látószög következtében az előttünk lévő látványból nagyobb rész jelenik meg a fényképen.
• Teleobjektív:  a normál látószögű objektívnél kisebb a látószöge, a témát nagyobb méretben ábrázolja, ezért az előttünk lévő látványból kevesebb kerül a
képre.
A normál látószögű objektív gyújtótávolságát meghatározza a képérzékelő mérete.
Adott  méretű képérzékelőhöz tartozó normál látószögű objektív fizikai gyújtótávolsága nagyjából megegyezik a képérzékelő hasznos (a képalkotásban részt vevő) területének átlójával. Ezt nem mereven, mm pontossággal kell értelmezni, ezt kissé lejjebb látjuk is. Inkább kicsivel az átlónál nagyobb gyújtótávolságú objektíveket
használunk a gyakorlatban normál látószögű objektívként.
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9.4. ábra. 16 mm gyújtótávolságú, nagy látószögű objektívvel készített kép

Néhány jobb képminőséget adó érzékelő képátlójának hosszát láthatjuk az alábbi
táblázatban.
Képérzékelő típusa

Képérzékelő átlója (mm)

M4/3” (Micro Four Thirds)

21,6

Canon APS-C

26,82

Nikon, Pentax, Sony APS-C

28,3

Full frame

43,2

Példaként egy full frame méretű (24×36 mm-es) képérzékelő esetét nézzük meg a
gyakorlatban, amelynek átlója 43,2 mm. Ezen az érzékelőn
• a normál látószögű objektív szokásos gyújtótávolsága 50 mm körüli, a gyakorlatban 40-60 mm közötti objektíveket tekinthetjük annak,
• a 40 mm-nél kisebb gyújtótávolságú objektívek nagy látószögű objektívek,
• a 60 mm-nél nagyobb gyújtótávolságú objektívek teleobjektívek.
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Ezeket a határokat nem kell nagyon mereven felfogni, mert például a 40 mm-es
objektívet már tekinthetjük akár enyhén nagy látószögűnek is.
A fenti táblázat alapján egy M4/3” rendszerben 22-25 mm körüli, Canon és egyéb
APS-C esetén 28-32 mm körüli, Full frame esetén pedig 50 mm körüli a normál objektív gyújtótávolsága. Ehhez kell viszonyítani a nagy látószögű objektíveket és a teleobjektíveket.
A nagy látószögű objektívek nagy látószöge különösen alkalmassá teszi őket tájképek, városfotók készítésére. Segítségükkel szűk helyeken is fényképezhetünk, ahol
normál látószögű objektívvel nem tudjuk lefényképezni a látványt, mert nem tudunk
kellően távol menni tőle.
A teleobjektívvel történő fényképezés ahhoz hasonló, mintha távcsövön keresztül
néznénk a témát. Alkalmasak személyek, tájrészletek, épületrészletek fényképezésére,
és minden olyan esetben, amikor valamilyen okból nem tudunk vagy nem akarunk közelebb menni a témához. A teleobjektív "közel hozza" a témát, ezért sportfotózáshoz,
vadfotózáshoz, közelfényképezéshez (kis dolgok fényképezéséhez) is alkalmas.
A filmes korszakban az amatőr fotósok évtizedeken keresztül 24×36 mm képkocka
méretű kisfilmre fényképeztek, még abban az időben is, amikor megjelent a digitális
fényképezőgép. Emiatt aránylag közismertté vált, hogy kisfilmre vonatkoztatva egy bizonyos gyújtótávolságú objektívnek mekkora a látószöge. A full frame méretű érzékelő
mérete megegyezik a kisfilm méretével, ezért a látószögek is ugyanazok. Nézzük meg,
hogy full frame érzékelőn mekkora a különböző gyújtótávolságú objektívek látószöge.
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9.5. ábra.

Figyeljük meg, hogy mennyivel nagyobb térrészt képez le a 35 mm-es objektív,
mint a 200 mm-es, a 16 mm-esről nem is beszélve.
A kisebb gyújtótávolságú objektív látószöge nagyobb, a nagyobb gyújtótávolságúé
pedig kisebb. A nagyobb látószögű objektív nagyobb térrészt lát.
Az alábbi ábra is a különböző gyújtótávolságú objektívek különböző látószögeit
mutatja szintén full frame méretű érzékelő esetén. Azt figyelhetjük meg, hogy különböző gyújtótávolságú objektívekkel ugyanarról a helyről fotózva az előttünk lévő látványnak mekkora része fér rá a képre.
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9.6. ábra.

9.2.2. NAGY LÁTÓSZÖGŰ OBJEKTÍVEK KÉT CSOPORTJA
A leképezés szempontjából kétféle nagy látószögű objektív létezik:
• Rektilineáris:  egyenes megtartó nagy látószögű objektív. A valóságban egyenes képelemek a képen is egyenesek lesznek. Legalábbis erre törekszenek az objektív tervezése során, azaz szándékoltan nem torzít az objektív.
• Halszemobjektív: Nagyon nagy, akár 180 fokos látószög, és szándékoltan torzított  (görbült) leképezés jellemzi. Az objektív torzítását használják ki érdekes
képek készítésére.
Rektilineáris nagy látószögű objektívvel készült például a kissé fentebb látható,
balatoni hattyúkat ábrázoló 9.4 kép, valamint a 9.6 ábra képe is.
A 9.7 és 9.8 képeken láthatjuk a halszemobjektív jellegzetesen görbülő leképezését
és nagy látószögét.
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9.8. ábra. Forrás: canon.hu

9.2.3. EKVIVALENS GYÚJTÓTÁVOLSÁG
A 9.3 ábrán látható Canon S2 IS fényképezőgép képérzékelőjének mérete 1/2,5”,
objektívjének gyújtótávolság-tartománya 6-72 mm. Ezekből az adatokból nem tudjuk
könnyen megállapítani, hogy valójában milyen a fényképezőgép látószög-tartománya.
Ennek átláthatóbbá tételére találták ki az ekvivalens gyújtótávolság fogalmát.
Először nézzük meg az alábbi ábrát, hogy értsük, miről van szó.
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9.9. ábra. Érzékelőméret és látószög

Zárójelben megjegyzem, hogy a fenti ábrán azt is láthatjuk, hogy az M4/3”, az 1”,
és az 1/2,3” méretű képérzékelő oldalaránya 4:3, míg az APS-C és a full frame esetében
ez 3:2.
Legyen egy 50 mm fizikai gyújtótávolságú, full frame vázhoz is alkalmas objektívünk, amely az ábrán látható kör alakú képet vetíti a képérzékelő síkjára. Ha a képérzékelő síkján egy full frame méretű érzékelő van, akkor az a fehér téglalappal jelölt területet fogja hasznosítani a vetített  képből, azaz ez fog megjelenni a fényképen.
Cseréljük ki gondolatban a képérzékelőt egy kisebb, mondjuk APS-C méretűre, akkor
a vetített képnek csak kisebb része fog megjelenni a fényképen, mégpedig a türkiz színű keretben látható rész. Ha kicseréljük az érzékelőt egy M4/3” méretűre, akkor még
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kisebb rész lesz látható, mégpedig a sárga keretben látható rész. Ha 1”-os érzékelő van,
akkor a zöld keretben, ha 1/2,3” méretű, akkor mindössze a lila keretben látható rész
lesz a fényképen.
Mindvégig ugyanazt az 50 mm-es objektívet használtuk és ugyanarról a helyről
fényképeztünk, azonban a vetített képből az objektív mögé helyezett képérzékelő méretének függvényében kisebb vagy nagyobb rész lesz látható az elkészült fényképen.
Mivel az egyes képérzékelő-méreteknél nem ugyanaz a térrész kerül rögzítésre az elkészült fényképeken, a különböző méretű érzékelőknél más és más látószöget kapunk.
Egy adott  fizikai gyújtótávolságú objektív egy adott  helyzetben mindig ugyanolyan méretben vetíti a témát az érzékelő síkjára. A kapott fényképek közötti eltérést
az okozza, hogy a kisebb érzékelő a vetített kép kisebb részét, a nagyobb érzékelő a nagyobb részét hasznosítja. Emiatt lesz az ugyanolyan gyújtótávolságú objektívnek más
és más látószöge attól függően, hogy az általa vetített  kép milyen méretű érzékelőn
hasznosul. Mint példánkban láttuk, egy 50 mm-es fizikai gyújtótávolságú objektív a
képérzékelő méretének függvényében más és más látószöget eredményez.
A látószögek összehasonlíthatóságának könnyebbé tételére találták ki az ekvivalens gyújtótávolság fogalmát.
Az alapelv az, hogy mindig a full frame rendszerhez viszonyítunk. Mindig kiszámítjuk, hogy egy bizonyos képérzékelő-méretű rendszerben egy adott gyújtótávolságú
objektív látószöge a full frame rendszerben milyen gyújtótávolságú objektív látószögével egyezik meg. Ezáltal sokkal jobban el tudunk igazodni a látószögek között. Ez két
vonatkozásban is így van:
• A full frame rendszerben a normál objektív gyújtótávolsága ismert, 50 mm körüli. Ehhez képest meg tudjuk állapítani, hogy a vizsgált objektív nagy látószögű
vagy teleobjektív, és látószöge milyen mértékben tér el a normál objektív látószögétől.
• Van két különböző érzékelőméretű fényképezőgépünk, mindkettőn különböző
gyújtótávolságú objektívvel. Legyen például M4/3” érzékelőnk 32 mm-es objektívvel, és APS-C vázunk 40 mm-es objektívvel. Ha mindkettőnél meg tudjuk állapítani azt, hogy a látószöge a full frame rendszerben milyen gyújtótávolságú objektív látószögével egyezik meg, akkor a látószög szempontjából
összehasonlíthatókká válnak.
Az úgynevezett  egyenértékű (ekvivalens) gyújtótávolság megmondja, hogy a
24×36 mm-es képérzékelő méretű full frame rendszerben milyen gyújtótávolságú objektívnek lenne ugyanolyan látószöge, mint a kisebb képérzékelőjű rendszerben egy
adott gyújtótávolságú objektívnek. Minden képérzékelő-mérethez meg lehet határozni
egy szorzótényezőt, amellyel megszorozva az objektív fizikai gyújtótávolságát, meg-
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kapjuk annak adott  képérzékelő-mérethez tartozó ekvivalens gyújtótávolságát. Ezt a
képérzékelő-mérethez tartozó szorzótényezőt „crop faktornak” (képkivágási szorzótényezőnek) nevezzük. Főleg a full frame rendszerrel azonos (3:2), vagy nagyon hasonló (4:3) oldalarányú rendszerek esetén alkalmazható eredményesen. Napjainkban
azonban ilyeneket használunk.
Az ekvivalens gyújtótávolság tehát egy számítással meghatározott fiktív érték, annak semmilyen módon nincs hatása az adott objektív fizikai gyújtótávolságára. Sajnos
elég furcsa, félrevezető dolgokat, definíciókat, összefüggéseket lehet olvasni erről napjainkban. Például azt, hogy az objektív gyújtótávolsága meghatározza annak látószögét. A fentebb leírtakból következik, hogy ez nem igaz, a látószög csak a gyújtótávolságot és a képérzékelő méretét is figyelembe véve értelmezhető.
Ha egy objektív ekvivalens gyújtótávolsága például 80 mm, akkor annak látószöge
ugyanakkora lesz, mint a fentebbi 9.5 vagy 9.6 ábrán a 80 mm-es objektívé.
Mindegyik ugyanolyan ekvivalens gyújtótávolságú objektív látószöge ugyanakkora. Ez a lényeg.
Az alábbi táblázatban nézzük meg néhány gyakori rendszer crop faktor értékét:
Képérzékelő mérete
Full frame
Nikon, Sony, Pentax APS-C
Canon APS-C
M4/3”
1”
2/3”
1/1,7”
1/2,3”
1/2,5”

Crop faktor
1
1,5
1,62
2
2,7
3,93
4,55
5,62
6

Canon APS-C esetében azért nagyobb a crop faktor értéke, mert a Canon APS-C
érzékelő kicsivel kisebb méretű a Sony, Nikon, Pentax APS-C-hez képest. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a Canon APS-C crop faktort 1,62 helyett  1,6-nak tekintem.
Cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében váznak az objektív nélküli fényképezőgép „testet” nevezzük.
Nézzünk egy-két példát. Egy 50 mm fizikai gyújtótávolságú objektívet Canon
APS-C érzékelővel rendelkező vázon szeretnénk használni, és arra vagyunk kíváncsiak,
hogy mekkora lesz a látószöge ezen a vázon. Ennek megállapításához ki kell számolni
az objektívnek ehhez a képérzékelőhöz tartozó ekvivalens gyújtótávolságát. Ezt úgy
számítjuk ki, hogy az objektív fizikai gyújtótávolságát megszorozzuk a Canon APS-C-
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hez tartozó crop faktorral, azaz 50 mm×1,6=80 mm. Ez azt jelenti, hogy ezen a vázon
az 50 mm-es objektívnek ugyanakkora a látószöge, mint full frame vázon egy 80 mmes objektívé. Hogy az mekkora, azt a fenti 9.5 vagy 9.6 ábrán meg is nézhetjük. Eddigi
ismereteink alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a 80 mm ekvivalens gyújtótávolságú
objektív enyhe teleobjektív, mert full frame vázon a 60 mm feletti gyújtótávolságú objektívek teleobjektívek. Például portrézáshoz igen kedveltek a 80 mm körüli ekvivalens
gyújtótávolságú objektívek.
Most nézzük meg, hogyha egy szintén 50 mm-es objektívet M4/3” rendszeren
használnánk, akkor mekkora lenne az ekvivalens gyújtótávolsága. A táblázatból kiolvashatjuk, hogy a crop faktor értéke 2. Ahhoz, hogy megkapjuk az ekvivalens gyújtótávolság értékét, a crop faktorral meg kell szorozni a fizikai gyújtótávolságot, azaz 50
mm×2=100 mm. Látjuk, hogy ezen a vázon az 50 mm-es objektívnek kisebb a látószöge, mint Canon APS-C vázon, mert az ekvivalens gyújtótávolsága nagyobb. A fenti 9.6
ábrán a 100 mm gyújtótávolság nincs feltüntetve, az valahová a 80 mm és 135 mm közé esik.
Első ránézésre ez nagyon bonyolultnak tűnik, de valójában nem az. Én magam
legtöbbször Canon APS-C érzékelős géppel fotózom, és tudom, hogy annak crop faktora 1,6. Eleinte, amíg meg nem szoktam, én is számolgattam az ekvivalens gyújtótávolságokat, de az ember hamar eligazodik saját fotós rendszerén. Tudom, hogy körülbelül 30 mm fizikai gyújtótávolságú objektívnek van normál látószöge, mert ennek
30×1,6 = 48 mm az ekvivalens gyújtótávolsága, és fentebb olvashattuk, hogy full frame
vázon a normál látószögű objektív gyújtótávolsága 50 mm körüli. A 30 mm-hez képest
minél kisebb az adott objektív gyújtótávolsága, annál erősebben nagy látószögű, és minél inkább nagyobb, annál erősebben teleobjektív.
Végül egy példán keresztül nézzük meg a számítást visszafelé is. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen gyújtótávolságot kell Canon APS-C vázon használt, változtatható gyújtótávolságú objektívünkön beállítani ahhoz, hogy ugyanolyan látószöge legyen, mint full frame vázon egy 135 mm gyújtótávolságú objektívnek. Itt lényegében
adott  a 135 mm-es ekvivalens gyújtótávolság, és ebből kell visszaszámolni a fizikai
gyújtótávolságot, azaz 135/1,6=84,375 mm, vagyis körülbelül 85 mm gyújtótávolságot
kell beállítanunk.
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9.10. ábra. Azonos ekvivalens gyújtótávolság, azonos távolság, azonos képmezőkitöltés

Végül nézzük meg a fenti ábra alapján azt az esetet, amikor ugyanarról a helyről,
különböző méretű érzékelőt használva, ugyanolyan ekvivalens gyújtótávolságú objektívvel ugyanazt a témát fényképezzük le.
Legyen Canon APS-C vázra téve 50 mm-es fizikai gyújtótávolságú objektívünk,
melynek ekvivalens gyújtótávolsága 80 mm (50×1,6). A full frame vázra tehát 80 mmes objektívet teszünk. Ugyanonnan fényképezünk mindkét összeállítással. Mivel mindkét esetben 80 mm az ekvivalens gyújtótávolság, a látószögek is meg fognak egyezni.
Ennek következtében a téma mindkét esetben ugyanolyan mértékben tölti ki az érzékelő felületét. Tehát abszolút értelemben nem ugyanolyan nagyságú lesz a hóember
érzékelőre vetített képe mindkét esetben, hanem ha full frame érzékelő esetén a hóember magassága megegyezik például a képérzékelő hasznos területe magasságának kétharmadával, akkor APS-C érzékelő esetében szintén a érzékelő magasságának kétharmada lesz a hóember magassága. Azaz a képmező kitöltése lesz azonos arányú.
Az ábrán a felső sorban a full frame váz és 80 mm-es objektív kombinációt láthatjuk, bal oldalon látható a nagyobb méretű érzékelő, és a hóember rá vetített képe. Az
alsó sorban a felső sorhoz hasonlóan az APS-C váz és 50 mm-es objektív kombinációját láthatjuk, bal oldalon láthatjuk a kisebb méretű érzékelőt, és a hóember rá vetített
képét. Az ábrán az is látható, hogy ugyanolyan távolságról fényképezzük le mindkét
esetben a témát.
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Ne zavarjon meg bennünket a kétféle gyújtótávolság. Egy objektívnek egy adott
állapotában fizikai értelemben csak egy gyújtótávolsága van. Az ekvivalens gyújtótávolság egy számítással kapott  fiktív gyújtótávolság-érték, amely közvetetten az adott
objektív látószögére utal.

9.2.4. A CROP FAKTOR MEGÁLLAPÍTÁSA
A crop faktor megállapítása a gyártók jóvoltából nagyon egyszerű. Nézzük az
alábbi képen látható objektívet.

9.11. ábra.

A képen látható objektív felirata „1:3,3-4,9/4,7-47”. A per jel előtt az objektív fényerejét megadó számokat láthatjuk, ezzel ne foglalkozzunk. A per jel után láthatjuk a
beállítható gyújtótávolság-tartományt milliméterben megadva, amely 4,7-től 47 mm-ig
terjed. Ezek az objektív fizikai gyújtótávolságai a zoom szélső helyzeteinél. 4,7 mm a
nagy látószögű szélső helyzetnél, 47 mm a tele szélső helyzetnél. A gyártó a fényképezőgép specifikációjában mindig megadja az objektív ekvivalens gyújtótávolság-tartományát is. Ebben a konkrét esetben ezt olvashatjuk a műszaki adatoknál: „10-szeres
optikai zoom f=4,7 mm-47 mm (átszámítva a 35 mm-es filmes fényképezőgépek értékére: 28 mm-280 mm)/F3,3-F4,9”. A 35 mm széles film tulajdonképpen a „kisfilm”,
amelynek képkockamérete 24×36 mm, amely megegyezik a full frame érzékelő méretével. Tehát nagy látószögű szélső helyzetben 28 mm, tele szélső helyzetben pedig 280
mm az ekvivalens gyújtótávolság. Ebből már egy osztással megállapíthatjuk a crop
faktort ha az ekvivalens gyújtótávolságot elosztjuk a hozzá tartozó fizikai gyújtótávolsággal: a nagy látószöghöz tartozó adatokból 28/4,7=5,957. Ugyanezt kapjuk, ha a tele
álláshoz tartozó adatokból indulunk ki: 280/47=5,957. Természetesen nyugodtan kerekíthetjük ezt az értéket a könnyebb számolás érdekében 6-ra. Ennél az objektívnél még
a specifikáció megnézésére sem lett volna szükség, mert az objektíven fel van tüntetve
pirossal a nagy látószögű állás ekvivalens gyújtótávolsága: „28 mm WIDE”, és ezzel
számolhattunk volna.
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Ha ismert a képérzékelő hasznos területének mérete, akkor abból is ki tudjuk számítani a crop faktort, mert az nem más, mint a full frame érzékelő átlójának és a kisebb érzékelő átlójának hányadosa. Fentebbi táblázatban láthattuk, hogy a full frame
érzékelő átlója 43,2 mm, a Canon APS-C átlója 26,82 mm, ebből a crop faktor
43,2/26,82=1,61.

9.3. OPTIKAI ZOOM, DIGITÁLIS ZOOM
Láthattuk, hogy az objektív gyújtótávolságának megváltoztatásával a témát „közelíthetjük” vagy „távolíthatjuk”. Ezt nevezzük optikai zoomnak.
A gyártók kitalálták az úgynevezett  digitális zoomot, amelyet alkalmazva még
néhány lépésben tovább nagyíthatjuk (még közelebb hozhatjuk) a témát azután is,
amikor az optika már maximális tele állásban van. Ezt a látszólagos továbbnagyítást az
eredeti kép közepéből történő kivágással érik el, amely természetesen a képminőség
jelentős romlását eredményezi. Másképp fogalmazva azt mondhatjuk, hogy az ilyen
képből kisebb papírképet készíttethetünk azonos minőséget feltételezve. A digitális
zoom használatát általában a fényképezőgép menüjében engedélyezhetjük.
A digitális zoomot leginkább marketingfogásnak tartom, nem pedig hasznos funkciónak, ezért mindig kikapcsolom. A kép közepéből egy részt képszerkesztő programmal utólag is ki tudunk vágni, és előnyösebb, ha a teljes kép rendelkezésre áll ehhez,
mert így otthon a számítógépen akár többféle változatot is készíthetünk belőle.
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9.4. PERSPEKTÍVA ÉS GYÚJTÓTÁVOLSÁG
A tárgyak térben helyezkednek el, azonban fénykép készítésekor a látványt síkban
képezzük le.
A látvány térbeliségének, mélységének érzékeltetése, az egyes tárgyak egymáshoz
képesti helyzetének, távolságának érzékeltetése a perspektíva. A perspektíva kizárólag
attól függ, hogy honnan, milyen távolságból fényképezzük le a témát, és nem függ az
objektív gyújtótávolságától.

9.12. ábra. Azonos nézőpont, különböző gyújtótávolság

A 9.12 és a 9.13 ábrán az objektív hossza a gyújtótávolságát reprezentálja, minél
hosszabb, annál nagyobb a gyújtótávolság. A 9.12 ábrán azt az esetet látjuk, amikor
ugyanarról a helyről különböző gyújtótávolságú objektívvel (nagy látószögű, normál,
tele) lefényképezzük ugyanazt a téglatest alakú házat. Az ábra felső részén kék színnel
a fényképen kapott eredményt láthatjuk, nem a lefotózandó házat. A valóságban párhuzamos egyenesek a képen összetartókká válnak ahogy távolodnak tőlünk.
Ha ugyanarról a helyről különböző gyújtótávolságú objektívvel készítünk képet a
házról, akkor a képek kizárólag a ház nagyságában különböznek egymástól, a perspektíva ugyanaz lesz. A ház legkisebb a nagy látószögű, legnagyobb a teleobjektívvel készült képen lesz. A perspektíva nem függ a gyújtótávolságtól.
A kép perspektívája tehát kizárólag a nézőponttól függ, azaz attól, hogy honnan
fényképezünk. Miért kell foglalkoznunk mégis az objektív gyújtótávolságával? Azért,
mert a gyújtótávolságtól függ, hogy egy adott  helyről fényképezve egy adott  tárgy
mekkora lesz a képen, illetve azért, mert különböző gyújtótávolságú objektívekkel kü-
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lönböző távolságból tudunk úgy fényképezni, hogy a téma azonos mértékben töltse ki
a képmezőt.

9.13. ábra. Különböző nézőpont, különböző gyújtótávolság, azonos témaméret

A 9.13 ábrán szintén ugyanarról a házról, szintén különböző gyújtótávolságú objektívekkel készítünk képet úgy, hogy a ház hozzánk legközelebbi függőleges éle a
képérzékelőre vetített képen azonos hosszúságú legyen. Ez abban az esetben lehetséges, ha a háromféle objektívvel különböző távolságból készítjük el a felvételt. Legközelebb a nagy látószögű, legtávolabb a teleobjektívvel kell elhelyezkednünk ahhoz, hogy
a függőleges él azonos nagyságú legyen. Az ábrán felül kék színnel szintén a fényképen kapott eredményt láthatjuk, nem a lefotózandó házat.
A három kép perspektívája különböző, mert nem azonos helyről készültek. Láthatjuk, hogy a valóságban párhuzamos vízszintes egyenesek összetartókká válnak, és az
úgynevezett  horizontvonalon metszik egymást. Minél közelebbről fényképezünk, a
párhuzamos vonalak annál inkább összetartanak. A távolabbi függőleges élek (mivel
távolabb vannak) kisebbek lesznek a fényképen. Legjobban a nagy látószögű objektívvel készült képen rövidülnek, legkevésbé a teleobjektívvel készült képen.
Az elmondottakból következik, hogy a háromféle objektív a tér mélységét különbözőképpen érzékelteti, ha a téma azonos arányban tölti ki a képmezőt. A normál objektív láttatja a valóságoshoz leginkább hasonlónak a viszonyokat. A távolabbi függőleges élek a nagy látószögű objektív képén a legrövidebbek, ezért azok a valóságosnál
távolabbinak tűnnek. A távolabbi függőleges élek a teleobjektív képén a leghosszabbak, ezért azok a valóságosnál közelebbinek látszanak.
A nagy látószögű objektív a normál objektívhez képest megnöveli a mélységi kiterjedést, míg a teleobjektív lecsökkenti azt, ha a képmezőt a téma azonosan tölti ki. Ez
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nagyon fontos szabály, a kép megkomponálásakor figyelembe kell venni. Azonban ezt
a hatást nem a gyújtótávolságok különbözősége eredményezi, hanem kizárólag az eltérő nézőpont következménye. Láttuk is az előzőekben, hogyha azonos helyről több különböző gyújtótávolságú objektívvel fényképezzük le a témát, akkor a téma perspektívája azonos lesz, az egyes képek csak a téma méretében különböznek egymástól (9.12
ábra).
Lentebb a 9.14 ábrán látható három kép 18 mm, 34mm és 55 mm fizikai gyújtótávolságú (29 mm, 54 mm és 88 mm ekvivalens) objektívvel készült különböző távolságról úgy, hogy a rózsaszín flakon mindegyik képen körülbelül ugyanolyan nagyságú legyen. Mivel a képek különböző távolságból készültek, a perspektívájuk is különböző.
Figyeljük meg, hogy a kék flakon mérete is különböző az egyes képeken, és a rózsaszíntől mért távolságát is különbözőnek érezzük. A képen a 34 mm-es objektívvel készített kép felel meg körülbelül a normál objektív látószögének, így a két flakon távolságát ezen érzékeljük leginkább a valóságosnak megfelelően. A 18 mm-es, nagy
látószögű objektívvel készített  képen a kék flakon a valóságosnál távolibbnak tűnik,
míg az 55 mm-es enyhe teleobjektívvel készült képen a valóságosnál kisebbnek észleljük a két flakon távolságát. A nagy látószögű objektív látszólag megnöveli a kép mélységét, a teleobjektív pedig az egymás mögött  nagyobb távolságban elhelyezkedő elemeket látszólag egymáshoz közelebb hozza, csökkenti a mélység érzetet. Ez azonban
valójában az eltérő nézőpont miatt van.
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9.14. ábra. Forrás: Wikipedia, Szerző/author:
Jcbrooks

A fentiekből levonhatjuk a következtetést: nem úgy kapjuk a legjobb képet, hogy
„véletlenszerűen” megállunk egy helyen, a zoom használatával kellő nagyságúra állítjuk a főtémát, majd exponálunk. Teljesen más hatású képet kapunk, ha közelebb megyünk a témához és nagy látószögű állásban fényképezünk, vagy távolabbról, nagyobb
gyújtótávolságot beállítva, ugyanakkora méretben fényképezzük le képünk fő motívumát.
A háttérből a nagy látószögű objektív használatakor több kerül a képre, míg a teleobjektívvel jóval kevesebb. Ez lehetővé teszi azt, hogy bizonyos zavaró elemeket kiik-
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tathassunk képünk megkomponálásakor. Például a fenti képen az enyhe teleobjektívvel
a fali konnektor már szinte nem is látszik. Meg kell találni az általunk legkedvezőbbnek ítélt nézőpontot és gyújtótávolságot.

9.5. PERSPEKTIVIKUS TORZÍTÁS
A perspektivikus torzítás fogalma főleg az épületfotózáshoz kapcsolódik. Nem optikai értelemben vett  torzításról van szó, hanem inkább a megszokott  látványtól való
eltérésről, amely nagy látószögű objektív használatakor fordul elő leginkább. Amikor
egy nagy, magas épületet, például templomot fényképezünk, legtöbbször kénytelenek
vagyunk nagy látószögű objektívet használni, hogy a templom „beleférjen” a képbe.
Ha vízszintesen (a templomtoronyra merőlegesen) tartanánk a fényképezőgépet, akkor
nem lépne fel perspektivikus torzítás, azonban két problémával szembesülhetünk. Egyrészt a templom így se fér bele a képbe, a teteje lemarad, és esetleg távolabbra se tudunk már menni tőle, mert a helyszín nem teszi lehetővé.

9.15. ábra.
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Másrészt ha belefér is a templom a képbe, az előtte lévő térből túl sok látszik, és a
templom túl kicsi lesz. A lenti képen látható, hogy még a cipőm eleje is a képre került.

9.16. ábra.

Az tűnhet jó megoldásnak, hogy kissé felfelé tartjuk a fényképezőgépet, azonban
ekkor fellép a perspektivikus torzítás, és olyan képet kapunk, mintha a templomtorony hanyatt akarna dőlni. A függőleges párhuzamos egyenesek ilyenkor összetartókká válnak.
Tehát kimondhatjuk, hogy a perspektivikus torzítás a nézőpontnak, a fényképezés
irányának a következménye.
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9.17. ábra.

Grafikai programokban (pl. a RawTherapee is ilyen) a perspektivikus torzítást
könnyedén korrigálni tudjuk. A 9.18 ábrán a templomtorony hátrafelé dől.
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9.18. ábra.

9.19. ábra.

A 9.19 ábrán azt láthatjuk, hogy a korrekció során „felegyenesedő” torony nem fér
el a képen.

AZ OBJEKTÍV GYÚJTÓTÁVOLSÁGA

108

Ha olyan épületfotót készítünk, amelyen a perspektivikus torzítást később korrigálni szeretnénk, akkor már a kép elkészítése során gondolni kell arra, hogy kellő helyet hagyjunk a téma körül, mert különben a korrigált téma nem fog elférni a képen.
A perspektivikus torzítás másik említésre érdemes esete portréfényképezésnél fordul elő. Ha az arcképet túl közelről készítjük el, akkor ugyanazt tapasztaljuk, mint
amikor a házat közelről, nagy látószögű objektívvel fényképeztük. Akkor a ház legközelebbi éle kellően nagy volt, azonban a ház távolabbi részei jelentősen kisebbedtek. A
túl közeli arcképnél a modell orra nagy lesz, és a távolabbi részei erőteljesen kisebbednek, amely természetellenes látványt nyújt, mert nem ilyen kép él bennünk az emberi
arcról. Legalább 1,5-2 m vagy még nagyobb távolságból kell elkészíteni az arcképet,
hogy az természetesnek tűnjön.
Ahhoz, hogy az említett távolságból is jól kitöltse az arc a képmezőt, nem elegendő a normál gyújtótávolságú objektív, hanem enyhe teleobjektív szükséges. Erre a célra 85 mm vagy 135 mm ekvivalens gyújtótávolságú objektív a legelterjedtebb, de van,
aki ennél is nagyobb gyújtótávolságot használ.
Mi történik, ha normál gyújtótávolságú objektívvel 2 m távolságból fotózzuk le a
modell arcát? A megfelelő távolság miatt már nem lesz feltűnő a perspektivikus torzítás mértéke, azonban a modell feje nem tölti ki teljesen a képmezőt, hanem kisebb
lesz. Azonban ha kellően jó minőségű és elég nagy felbontású fényképezőgépünk van,
akkor megtehetjük, hogy képszerkesztő programmal a normál objektívvel készített
képből kivágjuk az arcot, és akkor máris megkaptuk a szűk képkivágást. Természetesen ilyenkor a kép eredeti felbontásából veszítünk, és kisebb méretű megfelelő minőségű papírképet készíttethetünk, de sok célra jó lehet a kép. Gondoljunk arra, hogy a
9.12 ábra kapcsán leírtak szerint ha azonos helyről különböző gyújtótávolságú objektívekkel készítünk képeket a témáról, akkor a képek perspektívája azonos lesz, kizárólag
a téma mérete lesz a képeken különböző a gyújtótávolságtól függően.
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10. KREATÍV ÜZEMMÓDOK
Az előzőekben leírt ismeretek birtokában rátérhetünk a kreatív módokra. Azért nevezik ezeket kreatív üzemmódoknak, mert az automata módnál sokkal több beavatkozást tesznek lehetővé a felvétel készítője számára a minél jobb eredmény elérése céljából. Ezekben a módokban a legtöbb paramétert nem állítja be a fényképezőgép, azokat
magunknak kell beállítanunk. Ehhez megfelelő ismeretekre van szükség, de pontosan
ezek megszerzése a célunk.
A kreatív üzemmódok segítségével tudjuk teljesen saját kezünkbe venni az irányítást, és ezáltal sokkal inkább kedvünkre való képeket tudunk készíteni, és ki tudjuk
küszöbölni az alap módok hibáit. Közös jellemzőjük, hogy alkalmazásukkal sok beállítási lehetőséghez férünk hozzá.
Nézzük meg ismét a Canon fényképezőgép üzemmódtárcsáját, főleg a kreatív
üzemmódokat.

10.1. ábra.

Az alábbi részben olvasható, esetlegesen ismeretlen fogalmakról később részletesebben is írok, itt nincs mód az új fogalmak részletes magyarázatára. A legtöbb fény-
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képezőgépen az alábbi kreatív módok (vagy egyszerűbb gépeknél ezek közül egy-kettő)
állnak rendelkezése.
• P (programautomatika) üzemmód: Ebben a módban a gép a rekeszértéket és
a záridőt maga állapítja meg, és számos egyéb jellemzőt szabadon beállíthatunk,
ilyen például az érzékenység, vaku módok, manuális fókusz, élesítés, kontraszt,
színtelítettség mértéke, fehéregyensúly, automata élességállítás módja, vaku
fényereje, stb. Ez a mód általános fényképezés céljára használható.
• Av (rekesz előválasztás, vagy időautomatika, Nikon, Sony, Panasonic
esetén A) üzemmód: A P módhoz hasonló széles körű beállítási lehetőségeink
vannak. A különbség az, hogy Av módban a rekeszértéket magunk választhatjuk
ki, és az ehhez tartozó, helyes expozíciót eredményező záridőt a fényképezőgép
automatikusan állapítja meg.
• Tv (záridő előválasztás, vagy rekeszautomatika, Nikon, Sony, Panasonic
esetén S) üzemmód: A P módhoz hasonló széles körű beállítási lehetőségeink
vannak. A különbség az, hogy Tv módban a záridő értékét magunk választhatjuk
ki, és az ehhez tartozó, helyes expozíciót eredményező rekeszértéket a fényképezőgép automatikusan állapítja meg.
• M (kézi expozíció, manuális) üzemmód: A P módhoz hasonló széles körű beállítási lehetőségeink vannak. M módban mind a rekeszértéket, mind a záridőt
magunknak kell beállítanunk. Sok fényképezőgép ebben a módban azzal segíti
munkánkat, hogy a rekeszérték és a záridő tekintetében mutatja az általunk beállított, és az általa helyesnek vélt beállítás közötti eltérést.
A fentieken kívül létezik még két Pentax specialitás, mégpedig az Sv és a TAv mód:
• Pentax Sv (érzékenység előválasztás) üzemmód: Az ISO érzékenységet magunk választhatjuk ki, a rekeszértéket és a záridőt pedig a fényképezőgép határozza meg. Ez lényegében ugyanaz, mintha más gyártóknál P módban nem
AUTO ISO-t használunk, hanem mi választjuk ki a konkrét érzékenységértéket.
• Pentax TAv (záridő és rekeszérték prioritás) üzemmód: A záridőt és a rekeszértéket mi választhatjuk ki, a fényképezőgép automatikusan kiválasztja
hozzá a helyes expozíciót eredményező ISO érzékenységet. Ez lényegében
ugyanaz, mintha más gyártóknál M módot választunk AUTO ISO-val.
Számos olyan kompakt fényképezőgép létezik, amelyet kifejezetten olyan célközönségnek készítettek, akik nem akarnak megtanulni fényképezni. Az ilyen felhasználókat az segíti, ha mindent a fényképezőgép csinál, nekik ne nagyon kelljen állítgatni
semmit. Ilyenek lehetnek például a kis méretű, utazáshoz ajánlott  fényképezőgépek,
akár 10×-es, vagy ennél is nagyobb zoomátfogással. Az ilyen fényképezőgépeken nincs
sokféle üzemmód, általában sok jelenetmód található, és van valamilyen „intelligens
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automata” mód, és „automata” mód. Intelligens automata mód esetén kevés beleszólási lehetőségünk van, míg a másik automata mód esetén elég sok mindent beállíthatunk, azonban általában a rekeszérték és záridő megválasztásába nem hagy beleszólást a gép, és csak automatikus élességállításra van lehetőségünk. Ezeken a
fényképezőgépeken – ha egyéb lehetőség nincs – az „automata” módot tekinthetjük
kreatív módnak. Sok paramétert „automata” módban mi magunk is beállíthatunk, és
ezen kívül a jelenetmódok között is találhatunk bizonyos szituációkban jól használhatót. Ilyen fényképezőgép birtokában kevesebb a lehetőségünk, de ezekkel is lehet jó
képeket készíteni.
A továbbiakban részben azokról a paraméterekről, tényezőkről írok, amelyeket a
kreatív módokban mi magunk állíthatunk be.
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11. EXPOZÍCIÓ
Bizonyára mindenki látott már olyan fényképet, amely nem jól sikerült, és túl sötét vagy túl világos lett.

11.1. ábra. A bal oldali kép túl sötét, a jobb oldali túl világos

Ebben a részben azzal kezdünk foglalkozni, hogy mely tényezőktől függ, hogy
fényképünk milyen világos lesz, hogyan tudunk az elképzelésünk szerinti világosságú
képet készíteni. Képünk világosságát befolyásoló tényezőknek úgynevezett  mellékhatásai is vannak, ezekkel is foglalkozunk.
A mellékhatás azt jelenti, hogyha az adott tényezőn változtatunk, akkor ezáltal
nemcsak a kép világossága változik, hanem ez a változtatás egyúttal a kép más jellemzőjére is hatással van.
A készülő kép világosságát három tényezővel befolyásolhatjuk, mégpedig a rekesznyílás nagyságával, a záridő hosszával, és az érzékelő fényérzékenységének mértékével.
A téma tárgyalásánál a hagyományos módszert követem, azaz ebben a részben az
expozícióról írok, miközben a képérzékelő fényérzékenységével nem foglalkozom, azt
egy bizonyos konstans értékűnek tételezem fel. Az expozíció tárgyalása után pedig külön foglalkozom az érzékenységgel. Úgy gondolom, hogy kezdők számára könnyebben
megemészthető így, mintha egyszerre három változó tényezővel kellene foglalkozni.
Exponáláskor az objektív által vetített kép fényének hatása a képérzékelőt érő fény
mennyiségétől függ, és ezt a fénymennyiséget nevezzük expozíciónak (más szóval
megvilágításnak). Ha a fényképezendő tárgyról folyamatosan és időben egyenletesen érkezik a fény, akkor a fénymennyiség két tényezőtől függ: egyrészt milyen erősségű a fény, másrészt milyen hosszú ideig hat az érzékelőre. Ha ugyanolyan erősségű
fény kétszer annyi ideig hat, az kétszeres fénymennyiséget jelent. Ha fele olyan erőssé-

EXPOZÍCIÓ

113

gű fény hat ugyanannyi ideig, akkor fele a fénymennyiség. A fény erősségét a fényrekesszel, a megvilágítás idejét pedig a zárral tudjuk szabályozni.
Az fontos kitétel, hogy a fény folyamatosan és időben egyenletesen érkezzen. Tipikus esete az exponálás alatti megvilágításváltozásnak az, amikor a helyszínen a fényképezés szempontjából számottevő erősségű adott  világítás van, és vakut is használunk. Ilyenkor a helyszínen adott  világítás a zár nyitva tartásának teljes ideje alatt
kifejti hatását, és közben a vaku igen rövid ideig, igen erős fénnyel felvillan.
Ha ugyanolyan erősségű fény hosszabb ideig hat az érzékelőre, az nagyobb fénymennyiséget (expozíciót, magvilágítást) jelent, ha ugyanez rövidebb ideig hat, az kevesebbet. Ha ugyanolyan hosszú ideig nagyobb erősségű fény hat, az nagyobb fénymennyiséget jelent, és ha ugyanannyi ideig kisebb erősségű fény hat, az kevesebbet.
Csak akkor lehet jó minőségű fényképet készíteni, ha exponáláskor a képérzékelőt
megfelelő fénymennyiség éri. Túl sok se jó, és túl kevés se. Nagyobb fénymennyiség világosabb fényképet, míg kisebb fénymennyiség sötétebbet eredményez (ha minden más
tényező változatlan). A fénymennyiséggel (expozícióval) a keletkező kép világosságát
tudjuk szabályozni.
Vannak olyan egyszerűbb fényképezőgépek, amelyeknél sehogyan se tudjuk magunk beállítani a zár nyitvatartásának idejét (záridőt) és a rekesznyílás nagyságát,
mert a fényképezőgép nem biztosít rá lehetőséget, ezeket mindig a gép állítja be automatikusan.
Fontos, hogy az expozíciót megkülönböztessük az exponálástól. Ez utóbbi azt a tevékenységet jelenti, amikor az exponálógomb lenyomásával elkészítjük a felvételt.

11.1. FÉNYREKESZ
Közismert, hogy szemünk úgy alkalmazkodik akár jelentősen eltérő fényviszonyokhoz is, hogy pupillánk nyílása szűkül, illetve tágul. Szűkebb nyílás jobban csökkenti a retinára vetített kép fényerejét, míg nagyobb nyílás kevésbé csökkenti azt, így
megközelítőleg mindig azonos fényességű kép vetítődik a retinára. Az objektív belsejében is van egy, a pupillához hasonlóan működő szerkezet, a fényrekesz (rövidebben
rekesz, vagy idegen szóval blende).
A fényrekesz az objektív belsejében található szerkezet, amelynek az a szerepe,
hogy az objektív által a képérzékelőre vetített kép fényerősségét szabályozza. Gyakorlatilag egy változtatható átmérőjű lyuk, amelyet rekesznyílásnak nevezünk. Kisebb
lyukátmérőnél kisebb a vetített kép fényessége, és fordítva.
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Hogy értsük is a lényeget, nézzük meg a következő ábrát, amelyen különböző
mértékben nyitott rekeszt, azaz különböző nagyságú rekesznyílást láthatunk. A rekesznyílást az ábrán is látható speciális alakú lemezkék (amelyeket lamelláknak nevezünk)
alkotják, amelyek helyzetüktől függően különböző átmérőjű lyukat képeznek az objektív középvonalában (optikai tengelyében). Az ábrán balról jobbra haladva mindig egyegy értékkel zártuk a rekeszt, a számértékek alul vannak feltüntetve.

11.2. ábra.

A rekesznyílás nagyságát számértékekkel jellemezhetjük. Ezek a számértékek
szabványosítva vannak.
A szabványos rekeszértékek a következők: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11;
f/16; f/22; f/32; f/45; f/64. A kisebb számértékhez nagyobb átmérőjű nyílás, és ezáltal
nagyobb fényességű vetített kép tartozik. Ahogy haladunk balról jobbra a fenti felsorolásban, a következő érték beállításával a vetített kép fényereje mindig fele az előző
értékkel kapottnak. A digitális fényképezőgépeken a finomabb szabályozás érdekében
nemcsak a szabványos értékek, hanem köztes értékek is beállíthatók (pl. f/3,2, vagy f/
7,1).
Ezeket az értékeket a fényképezőgépek kijelzőjén általában „f/” nélkül láthatjuk
(csak a számot).
Kissé leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a rekesz számértékét megkapjuk, ha
az objektív gyújtótávolságát elosztjuk a rekesznyílás átmérőjével. Ha bármilyen objektíven azonos rekeszértéket állítunk be, akkor gyakorlatilag azonos világosságú képet kapunk az érzékelőn, ha közben az egyéb tényezők változatlanok.
Ez fontos szabály.
A fenti 11.2 ábrán láthatjuk, hogy f/8 esetén kisebb a rekesznyílás átmérője, mint
f/4 esetén. Konkrétan f/4 esetén a rekesznyílás átmérője a gyújtótávolság negyede, f/8
esetén a nyolcada. Az f/4 jelölés tulajdonképpen ezt jelenti. Az „f” a fókusztávolság
(gyújtótávolság) jele, a „/” az osztás jele, azaz f/4 esetén a rekesznyílás átmérője a
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gyújtótávolság negyede. Ebből az is következik, hogy f/8 esetén a rekesznyílás átmérője épp fele, mint f/4 esetében.
Különböző gyújtótávolságú objektívek esetén tehát az azonos rekeszértékhez tartozó rekesznyílás átmérője nem egyforma. Például egy 200 mm gyújtótávolságú objektív esetében f/4 rekeszértéknél a rekesznyílás átmérője 200/4=50 mm, 60 mm-es objektív esetén 60/4=15 mm, és ezt a rekeszértéket beállítva mindkét objektív azonos
körülmények között azonos világosságú képet vetít az érzékelőre.
Irányítsuk fényképezőgépünket például egy napsütötte sárga falfelületre úgy,
hogy a fal a teljes képmezőt kitöltse. Bármilyen gyújtótávolságú is az objektívünk, ha
azonos rekeszértéket (pl. f/8) állítunk be, akkor az objektív által a képérzékelőre vetített kép ugyanolyan világosságú lesz, ha közben a falat megvilágító napfény erőssége
nem változik.
Nem minden objektíven állítható be mindegyik felsorolt rekeszérték, csak közülük
néhány egymással szomszédos érték.
A digitális fényképezőgépeken a köztes értékek is beállíthatók, általában 1/3 vagy
1/2 értéknyi lépésközzel. Sok esetben választhatunk, hogy fél értéknyi lépésközzel szeretnénk rekeszértéket választani, vagy ennél is finomabban, egyharmad értékenként.
Az alábbi táblázatban láthatjuk a köztes értékeket is.
A táblázatban piros számokkal láthatjuk a szabványos „egész” értékeket, zölddel
az egyharmad értéknyi lépésközű köztes értékeket, alul feketével pedig a fél értéknyi
lépésközű köztes értékeket. Ennek megfelelően az egyharmad értéknyi lépésközű rekeszérték sor a következő: 1,0 » 1,1 » 1,3 » 1,4 » 1,6 » 1,8 » 2,0 » 2,2 » 2,5 » 2,8 » 3,2 »
3,5 » 4,0 stb. A fél értéknyi lépésközű rekeszérték sor a következő: 1,0 » 1,2 » 1,4 » 1,7
» 2,0 » 2,4 » 2,8 » 3,3 » 4,0 » 4,8 » 5,6 » 6,7 » 8,0 » 9,5 » 11 stb.
A fentieket figyelembe véve akkor mondjuk azt, hogy egy értékkel változtatjuk
a rekeszt, ha
• egyik szabványos értékről a következő szabványos értékre állítjuk (pl. f/5,6-ról
f/8-ra), vagy
• 1/3 lépésköz használata esetén három harmad értéknyivel változtatjuk (pl. f/5ről f/7,1-re), vagy
• 1/2 lépésköz használata esetén két fél értéknyivel változtatjuk (pl. f/4,8-ról f/6,7re)
Mindhárom példában egy értékkel zártuk a rekeszt, de ehhez hasonlóan lehet
nyitni is egy értékkel (pl. f/11-ről f/8-ra, vagy f/6,3-ról f/4,5-re, vagy f/9,5-ről f/6,7-re).

EXPOZÍCIÓ

116

Ha egy értékkel zárjuk a rekeszt, akkor a vetített  kép fényessége feleakkora lesz,
ha egy értékkel nyitjuk, akkor pedig kétszer akkora.
A rekeszt meg is nézhetjük az alábbi ábrán.

11.3. ábra. Rekeszlamellák, rekesznyílás

Jól látszanak körben a lemezkék az objektív belsejében, amelyek a rekesznyílást
(lyukat) kialakítják az objektív közepén.
Nézzük meg a gyakorlatban a rekesznyílás nagyságának a kép világosságára gyakorolt hatását.

11.4. ábra. Balról jobbra f/2, f/2,8 és f/4 rekeszértékkel készített kép

A fenti ábrán látható három kép elkészítésekor csak a rekeszérték változott, minden más tényező változatlan maradt. Minél tágabb a rekesznyílás, annál fényesebb képet vetít az objektív az érzékelőre, és ezáltal annál világosabb képet kapunk (ha egyéb
tényezők változatlanok). A három alkalmazott rekeszérték esetében az f/2-nél a legnagyobb a rekesznyílás átmérője, ekkor kaptuk a legvilágosabb képet, és f/4 esetén a legkisebb, és a kép is a legsötétebb lett.
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Az objektíven beállítható legnagyobb átmérőjű rekesznyílást az objektív fényerejének nevezzük. Fix gyújtótávolságú objektívek esetében ez egy konkrét érték (pl.
f/2,8). Változtatható gyújtótávolságú objektívek esetében az objektív fényereje gyakran
változik a gyújtótávolság (zoom) változtatásával, és ilyenkor egy tartományt adnak
meg fényerőnek, például: f/4-5,6. Az első érték a nagy látószögű szélső álláshoz tartozó fényerőt, a második pedig a tele szélső álláshoz tartozót jelenti. A nagyobb fényerejű objektív világosabb képet képes vetíteni az érzékelőre, mint a kisebb fényerejű. Minden objektív esetében létezik a legszűkebb beállítható rekesznyílás értéke is. Ez
objektívenként változhat, általában f/16 és f/32 közötti, de esetleg ennél szűkebb is lehet.

11.1.1. MIT BEFOLYÁSOL A REKESZ?
A rekesznyílás nagyságának expozícióra gyakorolt fő hatását fentebb láthattuk.
Milyen mellékhatásai lehetnek a rekesznyílás nagyságának? Milyen egyéb tényezőkre
lehet hatása?
• Mélységélességet befolyásolja.
• Élességvesztés a fényelhajlás miatt túl szűk rekesznyílásnál.
• Élességvesztés a lencsehibák miatt.
• A kép életlen területeinek minőségét befolyásolja.
• Felvételkészítés lehetősége gyenge fényviszonyok között.
• A vaku fénymennyiségének szabályozása.
• A képérzékelőn lévő porszemek hatásának megjelenése a fényképen (csak cserélhető objektíves fényképezőgépek esetén).
Ezek közül néhánnyal részletesebben is kell majd foglalkozni, a többiről itt írok néhány mondatot.
Ha szűkebb rekesznyílást alkalmazunk, akkor kizárjuk a lencsék szélén áthaladó
fénysugarakat a képalkotásból. Minél jobban szűkítjük a rekesznyílást, annál inkább
csak a lencsék középső részén áthaladó fénysugarak vesznek részt a képalkotásban.
Emiatt  bizonyos lencsehibák hatása szűkebb rekesznyílásnál kevésbé tapasztalhatók,
ezért a maximális rekesznyílásnál két-három értékkel szűkebb rekesz esetén élesebb
képet kaphatunk. Később írok a lencsehibákról, és azok rekeszeléstől való függéséről.
Cserélhető objektíves fényképezőgépek esetén az objektív cseréjekor elkerülhetetlen, hogy por kerüljön a fényképezőgép belsejébe. Ha nagyon szűk, f/16 vagy f/22 vagy
f/32 rekesznyílással fényképezünk, akkor megjelenhet a képen a képérzékelőn lévő
porszemek hatása akkor is, ha azok például f/4-nél láthatatlanok voltak. Emiatt időn-
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ként tisztítani vagy tisztíttatni kell a képérzékelőt, de csak akkor érdemes, ha már elkerülhetetlen. Sok esetben már levegőpumpás lefújással el tudjuk távolítani a port.
A vaku fénymennyiségének szabályozásáról másik könyvben szólok.
A kép életlen területeinek minőségéről később írok.
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11.1.2. REKESZ ÉS MÉLYSÉGÉLESSÉG
A rekesznyílás nagyságának nemcsak a vetített kép világosságára van hatása, hanem mellékhatásként az úgynevezett mélységélességre is hatással van. Ez azt jelenti,
hogyha megváltoztatjuk a rekesznyílás átmérőjét, akkor egyszerre változik a vetített
kép világossága és a mélységélesség.
Azt mondhatjuk, hogy a rekesznyílás változtatásának mellékhatása a mélységélesség változása.

11.5. ábra. Igen tág rekesznyílással (f/1,4) készült kép, a mélységélesség nagyon kicsi

Egy térbeli téma esetén csak a témának az a síkja lesz maximálisan éles a fényképen, amelyre az élességet beállítottuk. Ettől a síktól a fényképezőgép felé eső közelebbi
témarészletek, valamint attól távolabbi témarészletek fokozatosan egyre kevésbé lesznek élesek. Ahogy távolodunk a maximális élesség síkjától valamelyik irányban, a rekeszértéktől függően az élesség romlása gyorsabban, vagy lassabban következik be.
Nagyobb rekesznyílás esetén (pl. f/2,8, f/2) az élesség romlása gyorsabban, „hirtelenebben” következik be, mint szűkebb (pl. f/8 vagy f/5,6) esetében.
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Ha az elkészült fényképet megtekintjük, azt tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a maximális élesség síkjában lévő témarészleteket látjuk szubjektíven élesnek, hanem bizonyos határig élesnek látjuk attól a fényképezőgép felé eső, és attól távolabb lévő témarészleteket is, tehát az élességnek mélységbeli kiterjedése van. Az élességnek ezt a
szubjektív mélységbeli kiterjedését nevezzük mélységélességnek, amely részben az
élességállítás síkja előtt, részben mögötte helyezkedik el. A mélységélességet távolság
mértékegységgel adjuk meg, centiméterben vagy méterben.

11.6. ábra.

Ha például az élességet 3 m-re állítottuk, és az élességállítás síkjától a fényképezőgép felé 10 cm-re van a még élesnek elfogadható sík, mögötte pedig 20 cm-re, akkor a
mélységélesség e két távolság összege, azaz 30 cm. Ekkor a mélységélesség közeli
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határa 3 m-0,1 m=2,9 m, a mélységélesség távoli határa pedig 3 m+0,2 m=3,2 m, a
mélységélesség pedig a kettő különbsége, azaz 3,2 m-2,9 m=0,3 m.
A 11.6 ábrán azt láthatjuk, hogyha a rekesznyílás tág, akkor a mélységélesség kicsi
(például csak a személy lesz éles), ha pedig szűk, akkor a mélységélesség nagy (előtte a
növény, és mögötte a fák is élesnek tűnhetnek).

11.7. ábra. Nagy mélységélességű kép

A mélységélesség számos tényezőtől függ, például szemünk felbontóképességétől,
a nézett  kép méretétől, attól, hogy azt milyen távolról nézzük, stb. A mélységélesség
megítélése bizonyos mértékig szubjektív.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az élesség milyen mértékű csökkenését fogadjuk el még élesnek a képen.
Egy bizonyos határig az élesség csökkenése még nem olyan nagy mértékű, nem
olyan zavaró, nem szembetűnő annyira, hogy azt életlennek minősítenénk. Mivel tágabb rekesznyílás esetén az élesség romlása a maximális élesség síkjától eltérve "hirte-

EXPOZÍCIÓ

122

lenebben" következik be, tágabb rekesznyílás alkalmazása esetén a mélységélesség kisebb.
Az élesre állítás síkjától távolodva az élesség csökkenésének mértéke valójában abban nyilvánul meg, hogy az objektív a téma pontjait nem pontként, hanem egyre nagyobb körként képezi le a képérzékelő síkjára. Ezeket a köröket szóródási köröknek
nevezzük. A 11.5 képen a szóródási körök egybeolvadása eredményezi a krémesen elmosott hátteret.

11.8. ábra.

A fent látható ábrán azt az esetet láthatjuk, amikor a rekesznyílás teljesen nyitva
van, és a fénysugarak a lencse teljes felületén áthaladhatnak. Az ábrán egymás alatt
három eset látható. Az élesség mindhárom esetben az „A”-val jelölt síkra van állítva. A
képérzékelő síkját „B” jelöli. A kék, piros és zöld vonalakkal a képalkotásban részt vevő
szélső fénysugarakat jelöltem be.
Az ábrán felül látható eset azt mutatja meg, hogy a téma élesre állított síkjának
egy pontjából kiinduló fénysugarak pontosan a képérzékelő síkjában találkoznak, és
ott a téma pontjának képe szintén egy pici pont lesz. A „D1” jelöli a képérzékelőn ke-
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letkezett  pont átmérőjét, amely ebben az esetben elméletileg nulla. A D1 felirattól
jobbra láthatjuk is a pici pontot az ábrán.
Középen az élességállítás síkjánál távolabbi témarészlet egy pontjából érkező
fénysugarakat láthatjuk. A távolabbi pontból érkező fénysugarak a képérzékelő síkja
előtt  találkoznak, ott  keletkezik az éles kép (a lencsétől K2 távolságra), nem pedig a
képérzékelő síkján. A fénysugarak a találkozás után az ábrán látható módon továbbhaladnak, és szóródási kört alkotnak a képérzékelő felületén, amelynek átmérőjét
„D2”-vel jelöltem. Jobbra láthatjuk is pirossal ábrázolva a szóródási kört.
Alul azt az esetet láthatjuk, amikor a témának az élességállítás síkjától közelebbi
pontjából érkezik a fény. Ebben az esetben a fénysugarak a képérzékelő síkja mögött
találkoznak (ott alkotnának éles képet), amelynek szintén az lesz az eredménye, hogy a
képérzékelő síkján nem egy pontot, hanem egy szóródási kört kapunk.

11.9. ábra.
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A 11.9 ábrán ugyanazt az esetet láthatjuk, mint az azt megelőző ábrán, a különbség az, hogy itt bizonyos mértékig zárva van a rekesz, amely korlátozza a fénysugarak
útját, azok csak a lencse középső részén haladhatnak át. A rekeszt a két függőleges
vastag vonal jelzi. Ugyanazt a három esetet vizsgáljuk, mint az előző ábrán, a fénysugarak ugyanazokból a pontokból indulnak ki.
Az ábrán látható felső esetnél elméletileg nincs lényegi különbség, az élességállítás
síkján lévő pont leképezése élesen, egy pontban történik a rekesztől függetlenül.
Az élesre állított síkon kívüli pontból érkező fénysugarak esetében azonban lényeges különbség van. Az ábrán középen és alul láthatjuk, hogy a rekesz korlátozó hatásának következményeként a szóródási körök átmérője kisebb lett az előző ábrán látotthoz képest. Ez azt jelenti, hogy a rekesz szűkítésével a szóródási körök mérete
csökken, és emiatt élesebbek, kevésbé elmosódottabbak lesznek az élesre állítás síkján
kívül eső területek. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ugyanabban a szituációban ha
csak a rekesznyílást szűkítjük, és minden más tényező változatlan marad, akkor a szóródási körök átmérője csökken. Ez a fenti ábra esetében is igaz, ha még jobban szűkítenénk a rekesznyílást, akkor a középső és az alul látható esetben még inkább csökkenne a szóródási kör átmérője.
A fenti két ábra csak az elvet szemlélteti, felnagyítva mutatja a valós viszonyokat,
hogy az eltérések jól láthatók legyenek.
Az élesre állított  síktól minél nagyobb távolságra eső pontot nézünk, a szóródási
körök annál nagyobbak lesznek. Ez így van akkor is, ha a fényképezőgéptő távolabbi
(az előző ábrák középső esete), és akkor is, ha közelebbi (az ábrákon az alsó esetek)
pontokat nézünk.
Ezen ismeretek birtokában definiálhatunk egy olyan szóródási kör átmérőt a képérzékelő felületén, amelynél még éppen élesnek fogadjuk el a képpontot, de ha ennél
nagyobb a szóródási kör átmérője, akkor azt a pontot már életlennek tekintjük. Adott
rekesznyílás, adott gyújtótávolság, és adott élességállítási távolság esetén a maximális
élesség síkjától a fényképezőgép felé közeledve, illetve attól a végtelen felé távolodva is
megtalálhatjuk a témának egy-egy olyan síkját, amelyeken elhelyezkedő pontok a képérzékelőn az éppen még élesnek elfogadott átmérőjű szóródási köröket eredményezik.
Ezek a síkok a mélységélesség közeli és távoli határai, a közöttük lévő távolság pedig a
mélységélesség.
A 11.6 ábrán is megfigyelhetjük a mélységélesség közeli és távoli határait, illetve a
kettő közötti távolságot, a mélységélességet.
Minél kisebb az érzékelő mérete, annál kisebb az általánosan elfogadott, még éppen élesnek tekintett  maximális szóródási kör átmérője a képérzékelőn. Például full
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frame érzékelő esetén az érzékelő síkján max. 0,03 mm, Canon APS-C esetén max.
0,019 mm, Nikon, Sony, Pentax APS-C esetén max. 0,02 mm, M4/3” esetén max. 0,015
mm, kis érzékelős kompakt vagy bridge gépnél max. 0,005 mm az általánosan elfogadott értéke a még éppen élesnek tekintett szóródási kör átmérőnek.
A kisfilmes világból érkezett a 0,03 mm-es érték, talán a Leicatól ered, a többit ebből származtatták az érzékelő méretét, képpontméretét is figyelembe véve. Ha különféle mélységélesség-kalkulátorokat, diagramokat, táblázatokat nézünk, szinte mindegyik
mereven ragaszkodik ezekhez az értékekhez, azonban én nem gondolnám, hogy minden esetben ezek az értékek jelentik az optimumot. Általános amatőr célokra (kisebb
méretű papírképek, nem nagy méretű képernyők) ezek esetleg elfogadhatók, de nagy
méretű, nagy felbontású televízióknál, nagyobb méretű papírkép (nyomat) készítése
esetén találkozhatunk azzal a problémával, hogy ezek az értékek túl megengedőek,
azaz túl nagy szóródási kört engednek meg „élesként” a képérzékelő felületén. Ez azt
eredményezheti, hogy a még élesnek tekintendő képrészek nem lesznek elég élesek
8K-s vagy 4K-s televízión nézve, vagy nagyobb méretű papírképen szemlélve.
Nézzük meg a mélységélességet az alábbi képeken:

EXPOZÍCIÓ

126

11.10. ábra. f/11

Ez a felvétel szűk, f/11 rekesszel készült, és láthatjuk, hogy nemcsak a virág látszik
élesnek, hanem a mögötte körülbelül 1 m-re elhelyezkedő kék színű háttér is csak kissé
látszik életlennek, azaz a mélységélesség nagy. Az élesség a virágokra volt állítva. Ha
felnagyítanánk a képet, láthatnánk, hogy a virágok egyes részei a legélesebbek, a
háttér már életlen, azonban a szűk rekesznyílás miatt a kék háttéren se romlott annyit
az élesség, hogy azt nagyon életlennek látnánk ekkora méretben. Szűk rekesznyílás
esetén az élességállítás síkjához képest egyre távolabbi, illetve egyre közelebbi témarészeket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a szóródási körök átmérője csak lassan (nem
hirtelen) növekszik, ezért az élességállítás síkjától jelentősen távolabbi, illetve jelentősen közelebbi témarészeket is élesnek észleljük.
Tág rekesznyílás esetén az élességállítás síkjától történő kis eltérés esetén is jelentősen megnő a szóródási körök átmérője, amely azt eredményezi, hogy már az élességállítás síkjától kissé eltérő síkban lévő témarészleteket is életlennek látjuk. Az alábbi
ábrán láthatjuk, hogy emiatt csak a virágok kisebb részei élesek.
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11.11. ábra. f/1,8

Ez a felvétel nagyon tág, f/1,8 rekesszel készült, és láthatjuk, hogy már a virágok
egyes részeit sem látjuk élesnek, a háttér pedig teljesen életlen, homályos, azaz a
mélységélesség nagyon kicsi. A két felvétel ugyanonnan, állványról készült.
Tulajdonképpen az történik, hogy az élesre állított  témasíkon kívül eső minden
egyes témapont leképezése – az élesre állított síktól való távolságuktól és a rekesznyílás átmérőjétől függően – kisebb-nagyobb szóródási körök formájában történik meg,
és ezeknek a szóródási köröknek az "összeolvadása" alkotja a kép életlen részét.
Ha részletesebben, pontosabban megnézzük a mélységélesség témáját, akkor a téma hagyományos megközelítése alapján azt látjuk, hogy a mélységélesség az alábbi
három tényezőtől függ:
• az élességállítás távolságától
• az objektív gyújtótávolságától
• a rekesznyílás átmérőjétől
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Hogyan függ a három tényezőtől a mélységélesség? Ennek megértéséhez gondolatban mindig csak egy tényezőt változtatunk, a másik kettőt, illetve az egyéb tényezőket is változatlannak tekintjük.
• Minél közelebb van a téma, a mélységélesség annál kisebb lesz. Ezért oly kicsi a
makrofelvételek mélységélessége.
• Minél nagyobb az objektív gyújtótávolsága, annál kisebb lesz a mélységélesség.
Azaz tele állásban kisebb mélységélességet kapunk, mint nagy látószögű állásban.
• Minél nagyobb a rekesznyílás átmérője (minél kisebb a rekesz számértéke), annál kisebb a mélységélesség.
A fentiek a gyakorlatban nehezen átlátható viszonyokat teremtenek, emiatt részletesebben nem is foglalkozom velük, ehelyett inkább a gyakorlatban jobban használható módon közelítem meg a témát.

11.1.3. MÉLYSÉGÉLESSÉG A GYAKORLATBAN
Tudjuk, hogy a mélységélesség függ az objektív gyújtótávolságától és a felvételi
távolságtól is. Egy nem messze lévő, fél méter széles, mélységi kiterjedéssel bíró tárgyat szeretnénk lefényképezni. Kezdjük 80 mm gyújtótávolságú objektívvel, felállítjuk
gépünket állványra olyan távolságra, hogy a tárgy kellően kitöltse a képmezőt. Beállítunk például f/8 rekeszt, de nem vagyunk megelégedve a mélységélességgel, mert az
túl kicsi. A nagyobb mélységélesség reményében átállítjuk zoom objektívünket 30 mm
gyújtótávolságra, hiszen tudjuk, hogy a kisebb gyújtótávolság – egyéb tényezők változatlanul hagyása mellett  – nagyobb mélységélességet eredményez. A mélységélesség
minden bizonnyal meg is nőtt, azonban így a tárgy túl kicsi lett a képen. Mit tudunk
tenni? Közelebb megyünk a tárgyhoz, hogy az hasonlóan töltse ki a képmezőt, mint a
80 mm-es objektív esetében. Tudomásul vesszük azt is, hogy ezáltal a kép perspektívája is megváltozott  (mert kisebb távolságról fényképezünk). A mélységélesség viszont
függ a felvételi távolságtól is, és csökkent azáltal, hogy közelebb mentünk a tárgyhoz.
Már csak az a kérdés, hogy a második esetben valóban nagyobb mélységélességet
kaptunk-e, vagy az objektív gyújtótávolságának csökkentése által megnövekedett mélységélességet esetleg kompenzáltuk azáltal, hogy közelebb mentünk a témához? Ennek
belátása nem egyszerű feladat. A mélységélesség viszonyai nem egyszerűek. Ezt próbálom az alábbiakban egyszerűsíteni, és a gyakorlatban használhatóvá tenni.
A helyzet viszonylagos bonyolultsága miatt  egyszerűsíteni kell, még akár a pontosság árán is. Ebben a részben azt tárgyalom – szigorúan a gyakorlat szemszögéből –,
hogy egy adott  fényképezőgéppel egy adott valamit adott  nagyságban szeretnénk le-
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fényképezni, akkor hogyan alakul a mélységélesség, illetve mitől függ, mivel tudjuk
befolyásolni.
A felvételi távolságot három részre osztom.
• Távoli tartomány, ahol egyre inkább szerepet játszik a végtelenbeli élesség
(közelítünk a végtelenhez). Többnyire nagy mélységi kiterjedésű téma nagy
mélységélességgel történő fényképezéséről van szó ebben az esetben.
• Közeli tartomány, amikor közelebb elhelyezkedő tárgyat szeretnénk úgy lefényképezni, hogy az nagyjából kitöltse a képmezőt. A tárgy mérete a fél métertől néhány (5-7) méterig terjedhet.
• Közelfényképezés tartománya. Ez azt jelenti, hogy a lefényképezendő tárgy
képe a képérzékelőn a valódi méretének legalább tizede vagy huszada. Ha a
tárgy képe eléri a valódi méretét, illetve annál is nagyobb, akkor már makrofotózásról beszélünk.

11.1.4. TÁVOLI TARTOMÁNY
Távoli téma nagy mélységélességgel történő fényképezése legjellemzőbben tájképek, városképek, vagy egyéb tájképszerű képek esetén fordul elő. A téma nem feltétlenül csak távoli részekből áll, lehetnek egészen közeli részek is. A lényeg a nagy, akár a
végtelenig tartó mélységbeli kiterjedés. Ilyen képeket általában nagy látószögű objektívvel készítünk. Hová állítsuk az élességet, ez a kérdés. Erre nem a sablonos választ
szeretném adni (amely a hiperfokális távolságról szól), hanem kissé részletesebben
meg szeretném vizsgálni a kérdést.
Először azonban foglalkozzunk a nagy mélységélességet eredményező, úgynevezett hiperfokális távolsággal.
Hiperfokális távolság

Tájképszerű téma esetén célunk lehet a minél nagyobb mélységélesség elérése, azt
szeretnénk, ha a képen minden élesnek tűnne.
Ha az élességet végtelenre állítjuk, akkor egy bizonyos távolságtól a végtelenig tart
a mélységélesség. Ez a „bizonyos távolság” a megengedett maximális szóródási kör átmérőjétől, a rekeszértéktől és a gyújtótávolságtól függ, és hiperfokális távolságnak
nevezzük. A hiperfokális távolság nem konstans érték, azt mindig a megengedett szóródási kör maximális átmérőjéhez, a gyújtótávolsághoz és a rekeszértékhez kell megállapítani. Ha a távolságot (élességet) a végtelenre állítjuk, akkor magától a hiperfokális
távolságtól a végtelenig minden látszólag éles lesz. Legélesebbek a végtelenben lévő
dolgok lesznek, hiszen végtelenre állítottuk az élességet, a hiperfokális távolság síkjá-
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nál pedig éppen még élesnek elfogadott átmérőjű szóródási köröket kapunk a képérzékelőn.
Ha ennél a bizonyos távolságnál közelebbi témarészletek is vannak a képen, akkor
előfordulhat, hogy a közeli témarészletek nem lesznek kellően élesek. Azonban nem
akkor kapjuk a lehető legnagyobb mélységélességet, ha az élességet végtelenre állítjuk.
A legnagyobb mélységélességet akkor kapjuk, ha a megengedett maximális szóródási kör átmérőjéhez, az alkalmazott rekeszértékhez és a gyújtótávolsághoz megállapított hiperfokális távolságra állítjuk az élességet. Ekkor a mélységélesség távoli határa éppen eléri a végtelent, a mélységélesség közeli határa pedig mindig a hiperfokális
távolság fele lesz, azaz a hiperfokális távolság felétől a végtelenig lesz látszólag minden éles. Legélesebbek a hiperfokális távolság síkján lévő dolgok lesznek (mert az élességet erre állítottuk), a hiperfokális távolság felénél és a végtelenben lévő témarészletek esetén egyaránt az éppen még élesnek elfogadott  átmérőjű szóródási köröket
kapjuk a képérzékelőn.
Ezt láthatjuk a 11.12 ábrán. Az ábrán felül látható esetben az élességet a végtelenre állítottuk. A végtelen a valóságban nem egy sík, de ezen ne akadjunk fenn, lépjünk
túl rajta. Azt tudjuk, hogy addig tekintjük élesnek a kép bizonyos részét, amíg a szóródási körök mérete nem halad meg egy bizonyos, előre definiált értéket. Ha a végtelentől elindulva egyre közelebbi témarészeket vizsgálunk, akkor azt láthatjuk, hogy a szóródási körök átmérője egyre nagyobb lesz a képérzékelőn. Elérhetünk egy, az objektív
gyújtótávolságától és a beállított rekeszértéktől függő olyan tématávolságra, amelynél
a szóródási körök átmérője éppen eléri a még éppen élesnek elfogadható, előre definiált átmérőt. Ebben az esetben ettől a távolságtól a végtelenig terjedően lesz minden elfogadhatóan éles a képen. Ezt a távolságot a még éppen élesnek elfogadott szóródási
kör átmérőjéhez, a gyújtótávolsághoz és a rekeszértékhez tartozó hiperfokális távolságnak nevezzük. Az ábrán láthatjuk, hogy az élességet a végtelenre állítottuk, ezért a
mélységélesség a hiperfokális távolságtól a végtelenig terjed. A mélységélesség közeli
határa a hiperfokális távolság, a távoli határa a végtelen. Ebben az esetben a maximális élességet a végtelenben kapjuk, mert az élességet erre állítottuk.
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11.12. ábra.

Az ábrán alul látható esetben mindössze az a különbség az előző esethez képest,
hogy az élességet a végtelen helyett a még éppen élesnek elfogadott szóródási kör átmérőjéhez, a gyújtótávolsághoz, és a rekeszértékhez tartozó hiperfokális távolságra állítottuk. A mélységélesség közeli határa minden esetben a hiperfokális távolság fele,
távoli határa a végtelen. A hiperfokális távolság síkján kapjuk a maximális élességet,
és a végtelenben, illetve a hiperfokális távolság felénél egyaránt a még éppen elfogadható élességet kapjuk a képérzékelőn. Ebben az esetben kapjuk az adott szóródási kör
méreténél, gyújtótávolságnál, illetve rekeszértéknél elérhető maximális mélységélességet. Ekkor a hiperfokális távolság a mélységélesség közeli határának kétszerese (mivel
a közeli határ a hiperfokális távolság fele).
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Mélységélesség-kalkulátor

Ha valaki a hiperfokális távolságot szeretné alkalmazni, megteheti azt például mobiltelefonos mélységélesség-kalkulátor alkalmazás segítségével, amely lehetővé teszi a
mélységélesség és a hiperfokális távolság pontos megállapítását. Esetleg használhatnánk táblázatot is. Ezek általában az általánosan elfogadott  maximális megengedett
szóródási körátmérőhöz, az alkalmazandó gyújtótávolságot és rekeszértéket figyelembe véve adják meg a hiperfokális távolságot.
Ilyen a http://www.dofmaster.com/dofjs.html oldalon található kalkulátor is. Ezt
kipróbálhatjuk, és szükség esetén használhatjuk a mélységélesség és a hiperfokális távolság megállapítására. Ennek azonban meg vannak a hátrányai.
Van értelme ezeket használni? Véleményem szerint nem nagyon.
A fentiek tükrében a hiperfokális távolságra állított élesség a legtöbb esetben nem
ad élesség szempontjából optimális eredményt, ezért valódi hasznossága kérdéses. Véleményem szerint leginkább a témától függ, hogy az élességet hová célszerű állítani.
Nézzük meg ezt a következőkben.
Fontos főtéma a tájban

Ha az élességet a hiperfokális távolságra állítanánk, akkor annak síkjában lévő
dolgok lennének maximálisan élesek, a végtelenben és a hiperfokális távolság felénél
lévő dolgok pedig kevésbé, esetleg éppen csak elfogadható élességűek lennének, mert
a mélységélesség határainál vannak. Ez sok esetben nem előnyös.
Ha van a képen valamilyen fontos főtéma, például egy személy a tájban, vagy egy
személy a városfotón, vagy valami egyéb főtémaként szolgáló, nem a végtelenben lévő
dolog, akkor az élességet a főtémára állítsuk, és ne a hiperfokális távolságra, mert általában az a jó, ha a főtéma a legélesebb a képen.
Ha képünk főtémája például a végtelenben lévő hegyvonulat, és képünkön nincsenek túl közeli elemek, akkor az élességet állítsuk a hegyvonulatra, azaz a végtelenre.
Így a főtéma lesz a legélesebb képünkön, és sokkal élesebb képet fogunk kapni, mintha
a hiperfokális távolságra állítottuk volna az élességet.
Ha teleobjektívvel fotózunk valamilyen főtémát, akkor is arra állítsuk az élességet,
és ne a hiperfokális távolságra. Ekkor a nagy mélységélességről eleve le kell mondanunk, hiszen nagy gyújtótávolságnál kicsi a mélységélesség.
Ha minél nagyobb mélységélességet szeretnénk, akkor válasszunk szűk rekesznyílást, de vegyük figyelembe a fényelhajlást is. Ezt nem fogom mindig ismételgetni. Erre
mindig tekintettel kell lenni. Az, hogy tekintettel vagyunk rá, nem feltétlenül jelenti
azt, hogy nem használunk szűk rekesznyílást, a lényeg, hogy tudatosan döntsünk. A
fényelhajlásról később olvashatunk.
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Ne feledjük, hogy a távoli tartományban sincs mindig szükség nagy mélységélességre. Ha a látóhatáron lévő sziluettszerű témát szeretnénk élesen lefényképezni, akkor állítsuk erre az élességet, és használjunk aránylag szűk rekesznyílást, például f/8at, vagy kis érzékelőméretű gépnél f/5,6-ot, és a kívánt látószögű objektívet.
Privilegizált élesség

Vannak olyan fotósok, akik nem azt szeretik, ha a háttér és az előtér egyformán
éles, illetve lehetnek olyan témák, olyan esetek is, amikor a háttér vagy az előtér élességét előnyben kell részesíteni a másikkal szemben.
Ilyen esetben fókuszáljunk nyugodtan arra a képelemre (előtérre vagy háttérre),
amelyet élesen szeretnénk látni, és válasszunk olyan rekeszértéket, amelynél a másik
képelem (háttér vagy előtér) a kívánságunk szerinti elmosódottságú lesz.
Kétszeres távolság

A hiperfokális távolságot közel sem minden esetben célszerű alkalmazni. Sőt, én
egyáltalán nem alkalmazom. Két fő probléma van:
• Az általánosan elfogadott maximális szóródási kör átmérő túl nagy. Ezt már korábban is említettem. Jobb lenne a helyzet, ha például full frame érzékelőnél a
0,03 mm-es szóródási kör átmérő helyett  mondjuk csak a felét, 0,015 mm-t fogadnánk el élesnek? Ez egyáltalán nem oldaná meg a problémát a következő
probléma miatt.
• A hiperfokális távolság megállapítása végtelenközpontú. Ez azt jelenti, hogy garantálja a végtelenben az éppen élesnek elfogadható szóródási kör átmérőt,
azonban az előtérrel nem foglalkozik. Nem foglalkozik azzal, hogyha a képen
látható legközelebbi témarészlet távolabb van, mint a hiperfokális távolság fele,
akkor jobb lenne a hiperfokális távolságnál távolabbra állítani az élességet, mert
akkor a végtelenben is nagyobb élességet kapnánk. Nem foglalkozik azzal sem,
hogyha a hiperfokális távolság felénél jóval közelebbi témarészletek is vannak,
akkor azok túlságosan elmosódottak lehetnek.
A hiperfokális távolság meghatározása az általánosan elfogadott szóródási körátmérőt veszi figyelembe, és ugyanazt a hiperfokális távolságot adja adott rekeszértéknél és gyújtótávolságnál, függetlenül a lefényképezendő téma sajátosságaitól. Ezeket a
problémákat orvosoljuk az alábbiakban.
A kétszeres távolság módszere nagyon egyszerűen alkalmazható és hatásos módszer. Ha nincs fontos főtéma a tájban, amelynek mindenképpen a legélesebbnek kell
lenni, akkor alkalmazhatjuk. Én magam is ezt használom.
Ennél a módszernél az a kérdés, hogy az élességet milyen távolságra kell állítani
ahhoz, hogy a legközelebbi fontos témarészek és a végtelenben lévő részek is pontosan
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egyformán legyenek élesek (vagy egyformán elmosódottak, kinek hogy tetszik). A lényeg az egyforma élesség.
Ennek a módszernek az alapja az alábbi összefüggés, amely akkor érvényes, ha a
távoli fontos képelem a végtelenben van:
t = 2a, ahol
„a” a megkívánt mélységélesség alsó határa, azt is mondhatjuk, hogy annak a legközelebbi képelemnek a méterben mért távolsága, amelyet ugyanolyan élesnek szeretnénk látni, mint a végtelenben lévőt.
„t” azt a méterben mért távolságot jelenti, amelyre az élességet kell állítani ahhoz,
hogy az „a” távolságra lévő közeli képelem, és a végtelenben lévő képelem pontosan
azonos élességű legyen. Ez a távolság a képlet szerint a mélységélesség megkívánt alsó
határának kétszerese.
Ez az összefüggés egyebek mellett megtalálható Sárközi Zoltán Fotószámtan című
könyvében (Műszaki Könyvkiadó, 1962).

11.13. ábra.

Az ábrán látható egy piros labda, amelynek legközelebbi pontja „a” távolságra van
a képérzékelő síkjától, és hegyek vannak a végtelenben. Ha az élességet az „a” távolság
kétszeresére (a fenti képlet szerint „2a”-ra), azaz az „F” síkra állítjuk, akkor a mélységélesség közeli határa a „K” sík, távoli határa a végtelen lesz. Az élesség „F” síkra történő állítása azt biztosítja, hogy a mélységélesség közeli határánál, azaz a „K” síkon
ugyanolyan mértékű lesz az elmosódottság, azaz a szóródási körök átmérője, mint a
végtelenben lévő távoli határánál.
A szóródási körök átmérője természetesen függ a gyújtótávolságtól és a rekeszértéktől. Nagyobb gyújtótávolság esetén nagyobb lesz a mélységélesség határainál az el-
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mosódottság, mint rövidebb gyújtótávolságnál (azonos rekeszértéket és távolságállítást
feltételezve). Tájképhez eleve kis gyújtótávolságú objektívet kell használni, amelynek
gyújtótávolságát meghatározza a megkívánt látószög. A rekeszértékkel a szóródási körök méretét (életlenség mértékét) szabályozhatjuk, amely egyforma lesz a végtelenben
és legközelebbi fontos képelemnél.
Az egyszerűsége mellett  a módszer legnagyobb előnye az, hogy az így beállított
távolság esetén lesz a legkiegyenlítettebb az összkép az élesség tekintetében. Ez azért
van, mert figyelembe vesszük, hogy milyen messze van a legközelebbi és a legtávolabbi
témarészlet.
Ez a megközelítés nem tekinti fontosabbnak a kép távoli részeinek, azaz a háttérnek az élességét a közeli előtér élességével szemben, hanem azt tartja fontosnak, hogy
élességük egyforma legyen.
Ha például a legközelebbi témarészlet 4 m-re van, akkor ennek kétszeresére, 8 mre kell állítani az élességet, amelynek következtében 4 m távolságon és a végtelenben
azonos élességet kapunk. A rekeszértékkel azt befolyásolhatjuk, hogy milyen mértékű
legyen a közeli és távoli témarészleteknél az egyforma mértékű elmosódottság (élesség). Ha szűkebb rekesznyílást választunk, akkor kevésbé lesz elmosódott, ha tágabbat,
akkor elmosódottabb lesz.
Az előtér távolságának kétszeresére történő élességállításhoz távolságskálára sincs
szükség objektívünkön, hanem keressünk egy kétszeres távolságra lévő valamit,
amelyre automatikusan élességet állítunk, majd újrakomponáljuk a képet az exponálógomb félig lenyomva tartása mellett. Akár a talajon is kereshetünk egy körülbelül
kétszer akkora távolságra lévő pontot.
Például ha tőlünk 2 m-re van egy szikla, amelyet ugyanolyan élesen szeretnénk viszontlátni képünkön, mint a végtelenben lévő hegyvonulatot, akkor az élességet a
szikla távolságának kétszeresére, azaz 4 m-re kell állítani. Ha a szikla 10 m-re van tőlünk, akkor 20 m-re kell állítani az élességet. Ha mindkét esetben mondjuk f/8 rekesznyílást állítunk be, akkor az előző esetben kevésbé lesz éles a szikla és a hegyvonulat a
fényképen, míg az utóbbi esetben, amikor a szikla távolabb van, élesebbek lesznek.
Alkalmazhatjuk ezt a módszert akkor is, ha nem azonosan élesen, hanem azonos
mértékben elmosódottan szeretnénk látni a végtelenben lévő és a legközelebbi képelemet. Ennek elérésére tágabb rekesznyílást kell használnunk.
Természetesen el is térhetünk a pontosan kétszeres távolságállítástól, ha az felel
meg jobban elképzelésünknek. Ha a kétszeresnél távolabbra állítjuk az élességet, akkor
a végtelenben nagyobb élességet kapunk, és az előtér kevésbé lesz éles, és fordítva.

EXPOZÍCIÓ

136

Végtelennél közelebb a távoli határ

Például városfotót készítünk egy nagy téren, és nem a végtelenben van a legtávolabbi fontos képelem, hanem jóval közelebb, a tér szemközti oldalán, pl. 100 m-re, a
legközelebbi pedig legyen 4 m-re. A kérdés az, hogy hová kell állítanunk az élességet,
ahhoz, hogy a legközelebbi fontos képelemnél, és a legtávolabbi fontos képelemnél is
egyforma élességet kapjunk. Ebben az esetben a mélységélesség megkívánt közeli határa 4 m, a távoli határa 100 m.
Egészen pontosan a megkívánt mélységélesség határainak úgynevezett  harmonikus közepére kell állítani az élességet, ekkor azonos élességet kapunk a közeli és távoli
határon egyaránt. Ennek képlete a következő:
t = (2af) / (a+f), ahol
„a” a megkívánt mélységélesség közeli határa méterben, példánkban 4 m,
„f” a megkívánt mélységélesség távoli határa méterben, példánkban 100 m,
„t” az élességállítás távolsága méterben (a képérzékelőtől mérve).
A példánk szerint tehát:
t = (2×4×100) / (4 + 100) = 800 / 104 = 7,69 m
Tehát az élességet 7,69 m-re kell állítani. Ha a kétszeres távolság módszert használnánk a pontos számítás helyett (mintha a távoli határ a végtelen lenne), akkor 8 mre kellene állítanunk az élességet, azaz körülbelül 30 cm-rel állítanánk távolabbra az
ideálisnál. Ez a pontatlanság csak kisebb eltolódást eredményez az élesség tekintetében, a végtelennél jóval közelebb lévő legtávolabbi képelem valamivel élesebb lesz,
mint a legközelebbi fontos képelem, tehát nem pontosan egyforma élesek lesznek.
Tehát az egyszerűség érdekében használhatjuk a kétszeres távolság módszert,
azaz az élességet a fontos legközelebbi képelem távolságának kétszeresére állíthatjuk
ilyen esetben is. Vagy egy kicsivel kevesebbre, mint a kétszerese.
Képeink elkészítésekor mi magunk mérlegelhetjük, hogy mely távolabbi és mely
közelebbi képelemeket tekintjük „legtávolabbi” és „legközelebbi” képelemnek, amelyeknél egyforma mértékű élességet szeretnénk kapni. Ezeknek nem kell feltétlenül
egybeesniük a valóban legtávolabbi és legközelebbi képelemekkel.
Szűk rekesznyílás szükségessége esetén figyeljünk az adódó záridőre is, nehogy
bemozdult képet kapjunk.

11.1.5. KÖZELI TARTOMÁNY
Ez a tartomány lefedi a leggyakoribb témákat, az arckép vagy egész alakos portré
készítésétől egy autó lefényképezéséig. Ebben az esetben fél métertől öt-hét méterig
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terjedő nagyságú témát fényképezünk le úgy, hogy az jól kitöltse a képmezőt. A felvételi távolság ezekben az esetekben néhány méter, de a 10-20 métert nemigen haladja
meg. Ebből az esetből kizárom a nagy látószögű objektívvel történő fotózást, mert annak nagy mélységélessége nem illik ide, és legtöbbször úgysem azt használjuk ilyen
esetben. De természetesen használhatunk nagy látószögű objektívet is, csak az előző
részben leírtak szerintiek lesznek a mélységélességi viszonyok. Tehát itt leginkább normál objektívről, vagy enyhe teleobjektívről lesz szó.
Ebben a tartományban a gyújtótávolság változtatása és az azonos képkitöltés elérése céljából szükséges felvételi távolság változtatása a mélységélesség szempontjából
megközelítőleg kompenzálják egymást, ezért ebben a tartományban gyakorlatilag csak
a rekesszel változtathatjuk meg a mélységélességet, az objektív gyújtótávolságának változtatásával nem.
Tegyük fel, hogy egész alakos modellfotót készítünk mondjuk 50 mm-es objektívvel és f/4 rekesznyílással úgy, hogy a modell jól kitöltse a képmezőt. Így kapunk egy
bizonyos mélységélességet. Közben meggondoljuk magunkat, és inkább 80 mm-es objektívvel szeretnénk elkészíteni a képet, szintén f/4 rekeszértékkel. Annak érdekében,
hogy a modell ugyanúgy töltse ki a képmezőt, tőle távolabb kell mennünk a nagyobb
gyújtótávolság miatt. Ebben az esetben a mélységélesség nem változik számottevően,
körülbelül ugyanolyan mélységélességet kapunk, mint az előző esetben. Az objektív
gyújtótávolságának megváltoztatása érdemben nem változtatott  a mélységélességen,
ha a téma azonosan tölti ki a képmezőt. Ha valóban nagyobb mélységélességet szeretnénk kapni, akkor szűkíteni kell a rekesznyíláson, ha pedig kisebbet, akkor tágabb rekesznyílást kell alkalmazni.
Ha egy városban épületeket szeretnénk fotózni nagy mélységélességgel, akkor a
nagy mélységélesség elérése céljából használjunk nagy látószögű objektívet és szűk rekesznyílást, például kis érzékelő esetén f/4 vagy f/5,6, APS-C esetén f/5,6 vagy f/8, full
frame esetén f/11 vagy f/16 rekeszértéket, esetleg még szűkebbeket. Teleobjektív használatával szűkebb rekesszel se fogunk tudni elérni nagyon nagy mélységélességet.
Ha egy városban kis mélységélességgel szeretnénk egy modellt lefényképezni úgy,
hogy az jól leváljon az életlen háttérről, akkor használjunk tág rekesznyílást (például
f/2), és teleobjektívet (legalább 80 mm ekvivalens gyújtótávolsággal). Állítsuk modellünket kissé távolabb a háttértől, például egy épület falától, ha azt szeretnénk, hogy a
háttér minél kevésbé legyen éles.
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11.14. ábra.

Ha a háttér távolabb van, szűkebb rekesznyílással is elmosódott  hátteret kaphatunk. A fenti kép f/5,6 rekeszértékkel készült. Ha a gyújtótávolság nagyobb, például
200 mm ekvivalens, akkor APS-C vázzal szép, elmosott hátterű fényképeket készíthetünk akár f/4 fényerejű objektívvel is.

11.1.6. KÖZELFÉNYKÉPEZÉS TARTOMÁNYA
A harmadik tartomány a közelfényképezés tartománya. A közelfényképezés nem
feltétlenül kis távolságból történő fényképezés jelent. Leginkább úgy határozzák meg,
hogy 0,1×-es vagy 0,05×-os illetve ennél nagyobb nagyítással készített képek tartoznak
a közelfényképezés témakörébe. Például a 0,1×-es nagyítás azt jelenti, hogy a téma valódi méretének tizedrésze lesz a képérzékelőre vetített képének mérete. Például egy 5
cm-es virág képe az érzékelőn tized akkora, 0,5 cm-es lesz.
Ebben a tartományban egy adott rekeszértékhez tartozó mélységélesség csak a nagyítás mértékétől függ, és nem függ attól, hogy milyen gyújtótávolságú objektívvel
vagy milyen egyéb segédeszközzel értük el a szóban forgó nagyítást. Ez azt is jelenti,
hogy egy adott nagyítás esetén a mélységélességet csak a rekeszértékkel tudjuk befolyásolni.
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11.15. ábra. A kép f/5,6 rekesszel készült, közelfényképezés esetén a mélységélesség nagyon kicsi

11.1.7. HOGYAN ELLENŐRIZHETJÜK A MÉLYSÉGÉLESSÉGET?
Itt elsősorban arra gondolok, hogy fotózás közben hogyan ellenőrizhetjük. Ez nehéz kérdés. Minden mai fényképezőgép úgy működik, hogy a rekesz csak exponáláskor zárul a kiválasztott értékre, egyébként teljesen nyitott állásban van. Tükörreflexes
fényképezőgépek jelentős részénél van egy nyomógomb, melynek megnyomására a
beállított értékre zárul a rekesz. Ezzel csak az a probléma, hogy a rekesz zárásakor a
keresőben látható kép is elsötétedik, és emiatt szinte lehetetlen ellenőrizni a mélységélességet. Az amatőröknek szánt APS-C érzékelős DSLR fényképezőgépek keresőjének
képe kicsi, abban az élesség nehezen megítélhető. Élő nézet mód esetén valamivel jobb
a helyzet.
Tükör nélküli gépek esetében bizonyos esetekben ellenőrizhetjük a hátoldali kijelzőn a mélységélességet, de a kijelző kis mérete nem előnyös.
A legjobb megoldás próbafelvétel készítése, mert a kijelzőn nagyítva is megnézhetjük az elkészült kép részleteit, és láthatjuk az élességük mértékét is.
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11.1.8. KÉPÉRZÉKELŐ-MÉRET ÉS MÉLYSÉGÉLESSÉG
Nemegyszer felmerül az emberekben, hogy a mélységélesség függ a képérzékelő
méretétől is. Szoktuk is mondani, hogy a kisebb érzékelős fényképezőgépnek nagyobb
a mélységélessége, amely megállapítás tulajdonképpen igaz is, azonban nem a képérzékelő kisebb méretéből ered, illetve csak közvetetten.
Azonos témát azonos távolságból a képmezőt azonos mértékben kitöltve fényképezünk le kisebb és nagyobb érzékelővel. Kisebb érzékelő esetén ehhez kisebb nagyítást eredményező, rövidebb gyújtótávolságú objektív szükséges, mint nagyobb érzékelő esetén. Tulajdonképpen a kisebb érzékelőméret miatt  szükséges kisebb nagyítás
eredményezi a nagyobb mélységélességet. Ez a „nagyítás” a fényképezés során a gyakorlatban legtöbbször kicsinyítést jelent. Fentebb, az ekvivalens gyújtótávolság tárgyalásánál található „hóemberes” (9.10) ábrán is láthattuk, hogyha azonos témát azonos
távolságból a képmezőt azonosan kitöltve különböző képérzékelő-méretű fényképezőgéppel fényképezünk, akkor kisebb érzékelő esetében kisebb gyújtótávolságú objektív
szükséges, és már kisebb nagyítással elérjük, hogy a téma azonos arányban töltse ki a
képmezőt.
A nagyítás a téma képérzékelőre vetített méretének és a valóságos méretének hányadosa. Általában azt adjuk meg, hogy hányszoros a nagyítás. A nagyítás számértéke
egynél nagyobb (pl. 2×-es nagyítás), ha a tárgy képérzékelőre vetített  képe nagyobb,
mint a tárgy valóságos mérete (nagyítás), értéke egy (1×-es nagyítás), ha a tárgy vetített  képe pont ugyanakkora, mint a tárgy a valóságban, és értéke egynél kisebb (pl.
0,5×-es nagyítás), ha a tárgy vetített képe kisebb, mint a tárgy (kicsinyítés). Ehhez hasonló fogalom a leképezési arány, amely azt mondja meg, hogy a témát eredeti méretéhez képest mekkora méretben vetíti az objektív a képérzékelőre. Az 1:1 leképezési
arány azt jelenti, hogy valós nagyságban (ugyanakkora méretben, mint a téma a valóságban), a 2:1 leképezési arány esetén a valóságoshoz képest kétszeres méretben, 1:2
leképezési arány esetén a valóságoshoz képest feleakkora méretben vetíti az objektív a
téma képét az érzékelőre. A leképezési arány tehát az objektív által vetített kép és a téma eredeti méretének az aránya. Egynél nagyobb arány nagyítást, egynél kisebb arány
kicsinyítést jelent.
Ha például egy 2 m-es ember képe a képérzékelőn 20 mm-es, akkor a nagyítás
20/2000= 0,01×-os (egyszázadszoros), a leképezési arány pedig 1:100.

11.1.9. EKVIVALENS REKESZÉRTÉK
Ebben a részben is a mélységélességgel foglalkozunk. Azt nézzük meg, hogy azonos látószöget feltételezve, azonos távolságból fotózva milyen rekeszértékkel tudunk
kisebb képérzékelő-méretű fényképezőgéppel a mélységélesség tekintetében a full
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frame vázzal azonos viszonyokat teremteni. Az azonos látószög azonos ekvivalens
gyújtótávolságot jelent.
Például egy Canon APS-C vázra felteszünk egy 50 mm-es objektívet, és ezzel szeretnénk egy modellről hagyományos portrét készíteni. Tegyük meg ezt tág rekesznyílást, f/2-t használva, mondjuk 2 m távolságból. A modell mögött  egy méterre legyen
egy mintás háttér. Azt tudjuk, hogy a Canon APS-C vázon használt 50 mm-es objektív
ekvivalens gyújtótávolsága 50 mm×1,6=80 mm. Tegyünk fel egy full frame vázra egy 80
mm-es objektívet, és ezzel az összeállítással ugyanarról a helyről, ugyanazt a rekesznyílást használva fényképezzük le modellünket. Ha összehasonlítjuk a két képet, azok
nagyon hasonlítanak egymásra, a modell egyformán tölti ki a képmezőt, azonban feltűnhet a mélységélesség különbözősége. A full frame vázzal készült képen a háttér elmosódottabb lesz. Tulajdonképpen arra vagyunk kíváncsiak, hogy ilyen körülmények
között  mekkora rekeszértéket kellene a full frame váz objektívjén beállítani, hogy a
mélységélesség azonos legyen az APS-C vázzal kapottal.
Azonos ekvivalens gyújtótávolságú objektívet feltételezve, azonos távolságból fotózva akkor kapunk megközelítőleg azonos mélységélességet, ha a full frame vázon a
kis érzékelős fényképezőgépen beállított  rekeszérték számértékének és a crop faktor
szorzatának megfelelő rekeszértéket állítunk be. Az így kapott rekeszérték az ekvivalens rekeszérték.
Az ekvivalens gyújtótávolság témájához hasonlóan itt is a full frame-hez hasonlítunk.
A fenti példánál maradva, az ott leírt feltételek esetén akkor kapunk megközelítőleg azonos mélységélességet, ha 2×1,6=3,2, azaz f/3,2 rekeszértéket állítunk be full
frame váz esetén. Az ekvivalens rekeszérték tehát f/3,2.
A példában mindkét vázon azonos, f/2 rekeszértéket beállítva a full frame vázzal
készített képen a háttér elmosódottabb lett, mint az APS-C vázon készült esetében. A
full frame vázzal akkor lenne a háttér kevésbé, az APS-C vázzal készült képhez hasonló
mértékben elmosódott, ha nem f/2, hanem f/3,2 rekeszértéket állítottunk volna be.
Vagy nézhetjük a fenti példát fordítva is, a full frame vázon a 80 mm-es objektíven
f/2 rekeszértéket használunk. Milyen rekeszértéket kell használnunk az APS-C vázon
az 50 mm-es objektívvel, hogy azonos távolságból fotózva a mélységélesség megközelítően azonos legyen. Ebben az esetben ismert az f/2 ekvivalens rekeszérték, és ebből
kell meghatároznunk a kisebb érzékelőn azonos mélységélességet eredményező rekeszértéket. Ehhez a 2-es rekeszértéket el kell osztanunk a crop faktorral: 2/1,6=1,25,
azaz f/1,25 rekeszértéket kellene beállítanunk, amely a legtöbb objektív esetében nem
lehetséges. Létezik nagyon drágán f/1,2 fényerejű 50 mm gyújtótávolságú objektív. Ez
megfelelő lehet. A full frame vázon már aránylag olcsó objektívvel elérhetjük a portré-
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nál szükséges kis mélységélességet, az APS-C vázon ehhez (azonos körülmények között) nagyságrenddel drágább objektív szükséges.
Ha még kisebb fényképezőgépünk érzékelőjének mérete, akkor még nehezebben
érhetünk el kis mélységélességet. Például egy kis kompakt fényképezőgép 1/2,5” méretű képérzékelője esetén a crop faktor értéke 6. Maradjunk a fenti példánál. Ha ezen a
fényképezőgépen be akarjuk állítani a 80 mm ekvivalens gyújtótávolságot, akkor körülbelül 13 mm fizikai gyújtótávolságot kell beállítanunk (80/6=13,3). Ha el szeretnénk
érni ezzel a fényképezőgéppel azonos távolságból fotózva hasonló mélységélességet,
mint amit a full frame gépen 80 mm gyújtótávolság és f/2 rekesz esetén kapunk, akkor
a kis gépen 2/6=0,33, azaz f/0,33 rekeszértéket kellene beállítanunk. Ez lehetetlen, mert
ilyen fényerejű objektív nem létezik, semmilyen gyújtótávolság esetében sem. Azaz a
kis géppel elérhetetlen ilyen kis mélységélesség.
Az ilyen kis fényképezőgépek objektívjének fényereje 80 mm ekvivalens gyújtótávolság környékén mindössze f/4 körüli szokott lenni. Ez milyen ekvivalens rekeszértéknek felel meg (nyilván a full frame vázra vonatkoztatva)? Ennek megállapításához a
kis gép rekeszértékének számértékét meg kell szorozni a crop faktorral, azaz 4×6=24,
tehát az ekvivalens rekeszérték f/24. Ez azt jelenti, hogy a kis gépen 80 mm ekvivalens
gyújtótávolságot és f/4 rekeszértéket beállítva olyan mélységélességet kapunk, mintha
full frame vázon 80 mm-es objektívvel f/24 rekeszértéket állítottunk volna be (és minden más feltétel azonos, mint fentebb leírtam). Most már érthetjük, hogy miért nem
tudunk kis fényképezőgépünkkel olyan elmosódott hátteret előállítani, mint full frame
vázzal.
Az itt leírtak az egészen közeli tartományokra nem vonatkoznak, és a módszer közelítő volta miatt  a kiszámoltnál inkább kissé tágabb rekesznyílást állítsunk be a kisebb érzékelős vázon, mint szűkebbet. Ha egyáltalán megvalósítható a kívánt mélységélesség.

11.1.10. HIÁNYZÓ REKESZSZERKEZET
Nagyon sok kis érzékelőméretű digitális kompakt (és bridge) fényképezőgép objektívjében nincs valódi rekeszszerkezet (változtatható átmérőjű lyuk), hanem egy
szürke színű szűrő van beépítve helyette, amely az érzékelő felületére vetített kép fényerejét csökkenti. A szűrő anyagát úgy képzeljük el, mint egy napszemüveg lencséjének
anyagát, amely átlátszó, és csökkenti a szemünkbe jutó fény erősségét. A fényképezőgépbe épített szűrő szürke színű, hogy a színeket ne változtassa meg. A szűrő vagy a
fény útjába fordul és csökkenti annak erősségét, vagy nem. Számos így működő géptípus létezik. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat a Canon gépei közül, hogy
lássuk milyen gyakran előfordul ez: A40, a teljes IXUS sorozat (kivéve IXUS 300), A450,
A460, A470, A480, A530, A550, A560, A2000, TX1, stb. Néhány típusban van rekeszszer-
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kezet és szürke szűrő is, ilyen a Canon G sorozat. Minden létező gyártónál sok rekesz
nélküli fényképezőgép fordul elő. Rengeteg típus.
Például a Canon A40 fényképezőgép 3×-os optikai zoomátfogással rendelkezik.
Nagy látószögű állásban az objektív fényereje f/2,8. A gyújtótávolság változtatása
(zoom állítás) során az objektív fényereje fokozatosan, jelentős mértékben csökken, a
tele állás szélső helyzetében már csak f/4,8. Az objektívbe rekesz helyett be van építve
egy be- illetve kiiktatható szürke szűrő, amely olyan sötét, hogy a fény erősségét körülbelül 3 rekeszértéknek megfelelően csökkenti. Az objektív aktuális gyújtótávolságának (zoom állás) függvényében mindig csak két „rekeszérték” áll rendelkezésünkre:
vagy be van iktatva a fény útjába a szűrő, vagy nincs. E fényképezőgép esetében a szűrő beiktatásával kapjuk az f/4,8 feletti (f/8, f/11, stb.) értékeket.
A szűrő be- vagy kiiktatása semmilyen hatással nincs a mélységélességre, hiszen
általa nem változik a nyílás átmérője, amelyen a fény áthalad. Ilyen fényképezőgép
esetében a rekesszel nem tudjuk a mélységélességet változtatni.
Ennél a gépnél az objektív fényereje (és ezzel mélységélessége) a gyújtótávolság
állításával (zoom állítás) együtt változik. Azaz ha tele állás felé állítjuk a zoomot, akkor
a gyújtótávolság növekedése miatt  csökken a mélységélesség, de ezzel egyidejűleg
csökken az objektív fényereje is, amely viszont növeli a mélységélességet. A viszonyok
bonyolultak.
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11.16. ábra.

Tájkép, kis, 1/2,7” érzékelőméretű Canon A40 fényképezőgéppel, maximális nagy
látószögű állásban. A kis érzékelőméret következtében a mélységélesség egyébként is
nagyon nagy. Az objektív fényereje nagy látószögű állásban f/2,8, az ekvivalens gyújtótávolság 35 mm, a crop faktor 6,44. Megközelítőleg ugyanilyen mélységélességet kaptam volna, ha a képet full frame vázon lévő 35 mm gyújtótávolságú objektívvel készítettem volna el, 2,8×6,44=18, azaz f/18 rekeszértékkel. Ebből azt láthatjuk, hogy a
mélységélességet rekeszszerkezet megléte esetén se tudnánk hatásosan befolyásolni.
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11.1.11. A FÉNYELHAJLÁS JELENSÉGE
A fényelhajlás (diffrakció) a fény hullámtermészetéből eredő fizikai jelenség.
Ha egy pici pontot az objektív kör alakú nyílásán (rekesznyílásán) keresztül leképezünk a képérzékelő síkjára, akkor a kör alakú nyílás szélénél fellépő fényelhajlás miatt nem egy pici pontot kapunk eredményül, hanem szóródási kört. A fényelhajlás –
mint fizikai jelenség – korlátozza az objektívvel egy adott rekesznyílás mellett elérhető
felbontást, élességet. Minél szűkebb a rekesznyílás, annál nagyobb a szóródási kör, és
annál számottevőbb a fényelhajlás hatása. Ha a fényelhajlás szóródási köre kezd öszszemérhetővé válni a képérzékelő képpontméretével, akkor megjelenik a fényelhajlás
képminőséget rontó (lágyító, felbontást csökkentő) hatása.
Ez egyszerűen mondva azt jelenti, hogy a túl szűk rekesznyílás rontja a kép élességét. Az érzékelőn lévő képpont (elemi érzékelő) méretéhez megállapítható egy olyan
rekeszérték, amelynél a fényelhajlás elvileg elkezdi rontani az élességet, és ha ehhez
képest minél szűkebb rekesznyílást választunk, a minőségromlás annál nagyobb mértékű lesz.
A https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm oldalon találhatunk egy kalkulátort, amelynek segítségével megállapítható, hogy a fényelhajlás hatása milyen rekeszértéktől kezdi éreztetni hatását. Az alábbi képeket is innen vettem át.

11.17. ábra.

Az ábrákon egy-egy négyzet jelképezi a képérzékelő egy-egy képpontját. A 11.17
ábrán látható fényképezőgép-típusok APS-C érzékelőmérettel rendelkeznek, és 8 MP
felbontásúak, a beállított rekeszérték f/11, a szóródási kör átmérője 14,7 mikrométer. A
képpontméret elég nagy, és láthatjuk a szóródási kört is. Nézzük meg ugyanezt egy értékkel szűkebb, f/16 rekesszel is.
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11.18. ábra.

Láthatjuk, hogy a szóródási kör már jelentősen túlnyúlik a képpont határain.
A 11.19 ábrán közepes képpontméretű esetet láthatunk, és azt, hogy már tágabb
rekesznyílásnál (f/8) is kitölti a szóródási kör a képpontot. Az ábrán látható fényképezőgépek APS-C érzékelőmérettel rendelkeznek, és 18 MP felbontásúak.
Az alábbi ábrán kis képpontméretű esetet láthatunk, és azt, hogy a fényelhajlás
miatt keletkező szóródási kör már f/4 rekesznyílásnál eléri a képpont méretét. Az ábrán látható fényképezőgépek 1/1,7″ érzékelőmérettel rendelkeznek, és 12 MP felbontásúak. Nézzük meg, mennyivel kisebb ezeknek a képpontméretük, mint az előzőeknek.

11.19. ábra.

Az alábbi ábrán kis képpontméretű esetet láthatunk, és azt, hogy a fényelhajlás
miatt keletkező szóródási kör már f/4 rekesznyílásnál eléri a képpont méretét. Az áb-
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rán látható fényképezőgépek 1/1,7″ érzékelőmérettel rendelkeznek, és 12 MP felbontásúak. Nézzük meg, mennyivel kisebb ezeknek a képpontméretük, mint az előzőeknek.

11.20. ábra.

Ha a fenti rekeszértékeknél minél szűkebb rekesznyílással fényképezünk, annál inkább fokozódik a fényelhajlás hatása, minél tágabbal, annál kevésbé jelentkezik. Minél
inkább jelentkezik, annál inkább számolnunk kell a romló élességgel, a lágyabb képpel,
amely bizonyos esetekben azt eredményezheti, hogy kisebb méretű élesnek tűnő papírképet tudunk készíteni. Az alábbi képrészleteket a http://www.the-digitalpicture.com weblapról vettem át, és APS-C méretű képérzékelővel rendelkező 15 MPes Canon 50D DSLR fényképezőgép, valamint kiváló minőségű objektív esetén mutatják a fényelhajlás hatását.

11.21. ábra. f/5,6 rekesz, amelynél a fényelhajlás még nem rontja a
minőséget.
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11.22. ábra. f/8

11.23. ábra. f/11

11.24. ábra. f/16

A képeken láthatjuk, hogy minél jobban szűkítjük a rekeszt, a kép annál kevésbé
éles, a hatás fokozatosan jelentkezik.
Nézzük meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. A probléma egyszerűnek látszik,
van egy szóródási kör, amelynek képminőségre gyakorolt hatását kell vizsgálni. Azonban közel sem egyszerű probléma ez. A szóródási körnek csak a közepe olyan, mint a
fentebbi ábrákon látható, a valóságban körülötte több, halványabb gyűrű is elhelyez-
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kedik. Említettem a képérzékelő képpontjai előtt elhelyezkedő piros, zöld és kék szűrők
(Bayer-féle szűrők) kapcsán, hogy a szomszédos képpontok adatait is figyelembe veszik a képpont színének és világosságának megállapításánál, ezért a képpontok nem
függetlenek egymástól, és ez rontja a képélességet. A fényképezőgépek jelentős részében van úgynevezett  anti-aliasing szűrő, amely szándékosan 1-2 képpontnyi elmosódást eredményez a képen. Ez is rontja a képminőséget, és csökkenti az elérhető élességet. Ebből az is következik, hogy csak akkor lesz észrevehető a képen a fényelhajlás
hatása, amennyiben az meghaladja a Bayer-szűrő és az anti-aliasing szűrő miatt bekövetkező élességcsökkenést. Anti-aliasing szűrő a legújabb, és néhány régebbi nagy érzékelős fényképezőgépből hiányzik, de még nemrégiben is általános volt az alkalmazása. Az említett  okokból a képérzékelő felbontását teljesen sehogyan sem lehet
kihasználni. Az elkészült kép információtartalma csak többé-kevésbé közelítheti az
adott felbontású képérzékelővel elméletileg elérhető felbontást.
Az alábbi táblázat a https://www.cambridgeincolour.com oldalon található kalkulátor segítségével készítettem, amely megmutatja különböző rendszerek különböző felbontásai esetén a fényelhajlás hatásának megjelenését.

A bal szélső oszlopban a különböző képérzékelő-méreteket láthatjuk. Kétféle APSC méret létezik, az 1,6 crop faktorú Canon, és az 1,5 crop faktorú, egyéb gyártó által
alkalmazott. Felül az oszlopok fejlécében a képérzékelők felbontásai láthatók megapixelben. A táblázatban rekeszértékeket láthatunk, mégpedig adott méretű képérzékelő
és adott felbontás esetén azt a rekeszértéket, amelynél a fényelhajlás hatása érzékelhetővé válik.
A fényelhajlás megjelenése több tényező együttes hatásától függ. A gyakorlatban
azonban a táblázatban látható rekeszértékek esetén – 100% nagyítással vizsgálva – általában elkezd észrevehetővé válni a finom részletek lágyulása. Ha a táblázatban szereplő rekeszértékeket 0,8-del megszorozzuk, akkor megkapjuk azt a rekeszértéket,
amelynél már esetleg előfordulhat, hogy észlelhetjük a fényelhajlás hatását. A fényel-
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hajlás hatása nem hirtelen, hanem fokozatosan jelenik meg, először kis mértékben vehető észre, majd a rekesz zárásával egyre inkább romlik a képminőség.
Láthatjuk például a táblázatban, hogy M4/3" rendszer és 12 MP felbontás esetében f/8,4 rekeszértékkel készült kép esetén, azt 100% nagyításon nézve általában észrevehetővé válik a fényelhajlás finom részleteket lágyító hatása. Ha ezt az értéket megszorozzuk 0,8-del, akkor megkapjuk azt a rekeszértéket, amelynél esetleg bizonyos
körülmények között  már észlelhetővé válhat a hatás. Ez a rekeszérték 8,4×0,8=6,72,
azaz f/6,72. Ennek ellenére inkább a táblázatban szereplő rekeszértékeket fogadhatjuk
el a fényelhajlás hatásának megjelenéseként. Megfigyelhetjük a táblázatban, hogy
1/2,3" érzékelő esetén már extrém tág rekesznyílás esetén is jelentkezik a fényelhajlás
hatása. A full frame érzékelő nagyobb képpontmérete miatt  szűkebb rekesznyílásnál
kezdi rontani az élességet a fényelhajlás, például 12 MP felbontás esetén f/15,9, azaz
gyakorlatilag f/16 esetén.
A rekeszértéken kívül egyéb tényezőktől is függ, hogy valójában megjelenik-e képünkön a fényelhajlás hatása. Például az objektív felbontóképességétől, kontrasztjától,
az élességállítás pontosságától, a fényképezőgép exponálás közben történő bemozdulásától. Ezeknek a tényezőknek a képet lágyító hatása könnyen meghaladhatja a fényelhajlás hatását. Ez azt jelentheti, hogy bizonyos esetekben további élességromlás nélkül használhatunk a táblázatban láthatónál kissé szűkebb rekesznyílást is.
Véleményem szerint a fényelhajlás nem olyan tényező, amely miatt stresszelni kellene, és mereven határvonalat kellene húzni abban a tekintetben, hogy olyan szűk rekesznyílást sohasem használunk, amelynél már a fenti táblázat szerint fellép a fényelhajlás kedvezőtlen hatása. Inkább ez is olyan tényezőnek tekinthető, amelynek
vonatkozásában bizonyos helyzetekben kompromisszumot kell kötni.
Tételezzük fel, hogy a fentebb írt hatásokat sikerül kiküszöbölnünk állvány és kiváló objektív használatával. A fent leírtakból és a táblázat adataiból az következne,
hogy előnyösebb kisebb felbontású vázzal fényképezni, mert szűkebb rekesznyílás is
használható a fényelhajlás okozta képlágyulás bekövetkezte nélkül. Például Canon
APS-C váz esetén ha a felbontás 24 MP, akkor f/7 rekeszértéknél kezd észrevehetővé
válni a fényelhajlás hatása, 12 MP-es váz esetében f/10 rekesznél. Ez azt jelentené,
hogy a 12 MP-es vázat f/10-ig használhatjuk, a 24 MP-eset pedig csak f/7-ig? Ez nem
így van. Gondoljunk abba bele, hogyha egy kiváló minőségű objektívet f/10-re rekeszelve akár 12 MP-es, akár 24 MP-es vázon használunk, a fényelhajlás miatt a szóródási körök átmérője a képérzékelőn ugyanakkora lesz, hiszen annak átmérője csak a rekesznyílás átmérőjétől függ. Ebből az következik, hogy ebben a konkrét esetben
mindössze annyit kell tennünk, hogy a 24 MP-es vázon f/10 rekeszértékkel készült, a
fényelhajlás miatt lágyabb képet át kell méreteznünk 12 MP-esre, és máris ugyanolyan
éles képet kapunk, mintha azt 12 MP-es vázon, szintén f/10 rekeszértékkel készítettük
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volna el. Itt  nem részletezem, de a jó képminőségű, nagyobb felbontású váz több
előnnyel rendelkezik a kisebb felbontásúval szemben, tehát összességében előnyösebbnek mondható (kivéve a nagyon rossz fényviszonyok között történő fényképezést).
Megfontolás tárgyát képezheti, hogy a nagyobb mélységélességért cserébe bevállalunk-e némi fényelhajlás miatti élességromlást. Ez azért is megfontolás tárgyát képezheti, mert az adott  rendszerrel csak szűkebb rekesznyílás alkalmazásával tudunk
nagyobb mélységélességet elérni, más módon nem. Például tájképek, városképek, közelfelvételek (makrók) esetén fordulhat elő ilyen eset. Lényegében a felbontásból kell
áldoznunk a nagyobb mélységélesség érdekében. Mindig mérlegelnünk kell, hogy
megéri-e. Ha a fényelhajlás miatt szándékosan áldozunk az élességből, akkor valamivel
kisebb méretben látjuk még élesnek a képet, valamivel kisebb, bizonyos távolságból
élesnek tűnő papírkép készíthető belőle, és ha 100%-on nézve is élesnek szeretnénk látni, akkor kisebb felbontásúra át kell méreteznünk a képet.
A legtöbb objektív esetében a képsarkoknál fellépő élességcsökkenés annál kisebb,
minél szűkebb rekesznyílással fotózunk. 18 MP-es Canon APS-C vázzal, nagy látószögű objektívvel tájképet fotózunk, a táblázat szerint f/8,1 rekeszértéknél kezd a fényelhajlás érzékelhetővé válni. Objektívünk tesztjeiből láttuk, hogy a képsarkak élessége
kevésbé romlik, ha f/11 rekeszt használunk. Középen kicsit romlik így az élesség, azonban az egész képmezőt tekintve egyenletesebb lesz. Megfontolhatjuk, hogy a teljes
képmező egyenletesebb élességéért érdemes-e feláldoznunk némi felbontást.
A fenti táblázat használata nagyon egyszerű, egy adott fényképezőgéphez egy rekeszértéket kell megjegyeznünk, például ha M4/3" rendszerű, 16 MP felbontású fényképezőgépünk van, akkor az f/7,3 értéket, Canon APS-C 12 MP esetén f/10-et.
A végső következtetés az lehet, hogy általában használjunk olyan rekeszértéket,
amelynél még a fényelhajlás nem rontja az élességet. Ha olyan témát fotózunk, amelynél nagyon nagy mélységélesség szükséges, akkor mérlegeljünk, hogy milyen mértékű
élességromlást (felbontáscsökkenést) vállalunk be. Túlzásba ne essünk.
Az itt  leírtak értelmében a fényelhajlást bizonyos esetekben figyelembe kell vennünk, azonban erre nem fogom mindig felhívni a figyelmet a könyv többi fejezetében.
Magától értetődő, hogy amikor szükséges, vegyük figyelembe.
Ha egy egyszerű kis fényképezőgépben nincs rekeszszerkezet, hanem szürke szűrő
van, akkor a szűrő beiktatásával beállított  fiktív "rekeszértéknek" semmilyen hatása
sincs a fényelhajlásra, hiszen a nyílás nem lett szűkebb általa. A szűrő beiktatása úgy
csökkenti az érzékelőre vetített kép világosságát, hogy nem növeli a mélységélességet
(anélkül is elég nagy a mélységélesség), és nem fokozza a fényelhajlás élességrontó hatását.
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11.1.12. MILYEN REKESZÉRTÉKET VÁLASSZUNK?
Alapjában véve rekeszértéket az elvárt mélységélesség szerint választunk, nagyon
sokszor ez a legfontosabb szempont. Kezdők számára esetleg furcsának tűnhet, hogy a
mellékhatás a fontosabb és nem a „fő” hatás. Ez azonban így van, ezzel meg kell barátkoznunk.
A legegyszerűbb azt megnézni, hogy az egyes rekeszérték-tartományokat mikor
használjuk:
• f/1,2-f/1,4:  Ilyen nagy fényerejük csak fix gyújtótávolságú objektíveknek van.
Ezek használata kis távolságból kis mélységélességet eredményez. Jól használható portrézáskor, mert a kis mélységélesség miatt  a témát jól elválasztja a
háttértől. Szintén jól használható gyenge fényviszonyok között beltéri fényképezéskor, vagy kültéren szabad kézből történő esti fényképezéskor.
• f/1,8-f/2: Ilyen fényerejű objektíveket is csak a fix gyújtótávolságúak között találunk. Az előző tartománynál kissé kevésbé elmosott  hátteret eredményeznek,
és kissé gyengébb képességeik vannak gyenge fényviszonyok között, de azért
nagyon jól használhatók az előző csoportnál említett célokra.
• f/2,8-f/4:  A legtöbb változtatható gyújtótávolságú professzionális célra szánt
objektív ilyen fényerővel készül. A gyújtótávolságtól függően ez a tartomány
többféle célra is megfelelő lehet, például vadon élő állatok fotózásához, utazáskor nagy mélységélességet nem igénylő témák fotózásához, egész alakos portrékhoz, emberek kisebb csoportjának fényképezéséhez, és egyéb hasonló témákhoz.
• f/5,6-f/8: Ez a leginkább használható tartomány tájképekhez és városképekhez
M4/3" vagy APS-C érzékelő esetén. Sok objektív képminősége f/5,6-nál a legjobb, ilyenkor előnyös, ha ezt választjuk. Ha azonban nagyobb mélységélességre
vágyunk, akkor választhatunk f/8 rekeszt is. Közelfényképezés esetén rendkívül
kicsi a mélységélesség, a szűkebb rekesznyílás alkalmas lehet nagyobb mélységélesség elérésére.
• f/11-f/16: Szintén tájképekhez és városképekhez alkalmas rekesztartomány. Elsősorban full frame érzékelők esetén jöhet szóba, azonban ha nem fontos a
fényelhajlás figyelembe vétele, akkor esetleg kisebb érzékelőknél is, de számolni
kell az élesség csökkenésével.
• f/22-nél szűkebb rekesznyílások:  Ezt nem ajánlom mindennapi használatra
még kis felbontású full frame érzékelő esetén sem. Itt már egyértelműen jelentkezik a fényelhajlás hatása, amely miatt lágy, kevésbé éles képek keletkeznek. Ez
a tartomány már nem igazán alkalmas tájképek mélységélességének növelésére,

EXPOZÍCIÓ

153

mert minőségromlással jár, talán jobban járunk kisebb felbontású full frame érzékelő esetén is, ha f/16-nál nem alkalmazunk szűkebb rekeszt. De ez megfontolás kérdése.
A másik szempont, amely befolyásolhatja választásunkat az, hogy az egyes rekeszértékeknél hogyan rajzol objektívünk. Legtöbbször az alábbi tendencia figyelhető
meg:
• A legtágabb rekesznyílásnál a lencsehibák következtében általában kevésbé éles,
lágyabb a rajz, és a képszélek felé haladva is egyre romlik a kép közepéhez képest.
• A rekesznyílást szűkítve egyre élesebb lesz a kép közepén, és a képszélek is egyre kevésbé maradnak el élesség tekintetében a kép közepétől, majd egy bizonyos
rekeszértéknél (ez sok esetben f/5,6 vagy f/8) elérjük az élesség maximumát.
• Ha még tovább szűkítjük a rekesznyílást, akkor elkezd érezhetővé válni a fényelhajlás élességet csökkentő hatása, és egyre lágyabb képet kapunk.
Portré esetén nyugodtan választhatjuk a legtágabb rekesznyílást, mert tág rekesznyílásnál kicsi a mélységélesség, amely által modellünk leválhat a háttérről, valamint
az a tény, hogy objektívünk tág rekesznél kissé lágyabban rajzol még előnyös is lehet,
mert nem borotvaélesen él bennünk a másik ember arca, nem úgy, hogy minden bőrpórusa látható. A kissé lágyabb rajz ilyenkor természetesebbnek hat. Arcképnél enyhe
teleobjektívet használjunk körülbelül 80-135 mm körüli ekvivalens gyújtótávolsággal.
Hogyan állíthatjuk be a rekesznyílást a fényképezőgépen?
• Ha kompakt vagy bridge fényképezőgépünkben nincs rekeszszerkezet, akkor sehogyan se lehet beállítani.
• Av (A) vagy M üzemmódban magunk választhatjuk ki a rekeszértéket.
• P módban a később tárgyalandó programeltolás segítségével.
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11.2. ZÁR
A mechanikus zár egy olyan szerkezet, amely exponáláskor egy meghatározott
ideig szabaddá teszi a fény útját a képérzékelő felé.
Exponáláskor csak bizonyos ideig szabad a vetített képnek elérnie a képérzékelőt.
Azt az időtartamot ameddig a zár szabaddá teszi a fény útját az érzékelő felé, záridőnek vagy expozíciós időnek nevezzük. Másodpercekben adjuk meg. A záridők
szintén szabványosítottak, és a következő szabványos értékekből állnak: 30; 15; 8; 4; 2;
1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000 másodperc. A sor mindkét végén folytatható. Megfigyelhetjük, hogy balról jobbra haladva a
következő érték mindig megközelítően az előző érték fele.
A fényképezőgép kijelzőjén általában nem a fenti értékeket láthatjuk, hanem a 60
érték 1/60 másodpercet, 1000 pedig 1/1000 másodpercet jelent. 8 jelenti az 1/8 másodpercet, 8” jelenti a 8 másodpercet, 0”6 jelenti a 0,6 másodpercet, 1”6 jelenti az 1,6 másodpercet.
Digitális fényképezőgépeknél általában a fent felsorolt záridők, illetve ezek egy
szűkített tartománya (csak néhány egymást követő érték) áll rendelkezésre. A gyakorlatban a rekesznyíláshoz hasonlóan nemcsak a szabványos értékek, hanem köztes értékek is beállíthatók, például 1/800 másodperc. Nagyobb tudású, és általában nagyobb
méretű érzékelővel rendelkező fényképezőgépeknél ezeken felül rendelkezésre áll az
úgynevezett BULB expozíció.

BULB expozíció esetén a zár akkor nyílik, amikor teljesen lenyomjuk az exponálógombot, és akkor záródik, amikor elengedjük azt. Ezáltal tetszőlegesen hosszú záridőt alkalmazhatunk. A fényképezőgépet természetesen állványra kell tenni a bemozdulás elkerülése céljából.
A hosszú expozíciós időt például éjszakai tájképek, tűzijátékok fényképezésére
használhatjuk.
BULB expozíció használatakor egyrészt gondoskodni kell arról, hogy fényképezőgépünk exponálás közben ne mozdulhasson el, valamint valamilyen módon meg kell
előznünk az exponálógomb lenyomásakor, nyomva tartásakor esetlegesen bekövetkező
elmozdulást. Erre a célra alkalmas vezetékes távkioldó válhat szükségessé.
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11.25. ábra. 1/125 s, 1/60 s, és 1/30 s záridő, rekeszérték és érzékenység azonos

A fenti ábra azt demonstrálja, hogy miképpen változik a kép világossága, ha csak
a záridőt változtatjuk, és minden más tényező változatlan marad. Az egyes képeken a
záridő egy-egy értékkel változott, a bal oldali 1/125 s, a középső 1/60 s, a jobb oldali pedig 1/30 s záridővel készült.
Megemlítem, hogy az utóbbi években olyan kifejezések használata terjedt el a fotózásban, amelyek az adott fogalmat nem egzakt módon fejezik ki. A záridőt például
zársebességnek nevezik, holott az egy időtartam jellegű mennyiség. A rekesznél gyorsaságról beszélnek, pedig az – mint láttuk – egy változtatható átmérőjű lyuk, tehát
ezek az elnevezések a fizika oldaláról közelítve nem tekinthetők helyesnek. Én nem követem ezt a – szerintem helytelen – „divatot”, amelyet valószínűleg külföldről vettek át
egyesek hazánkban is, mert angol nyelven szinte csak ezzel a nyelvhasználattal lehet
találkozni. Nem kellett volna átvenni. Mindent meg lehet fogalmazni szabatosan szép
nyelvünkön. A néhány évtizeddel ezelőtti magyar szakirodalomban még teljesen korrekt volt a nyelvhasználat, a zár nyitva tartásának idejét például expozíciós időnek nevezték, és sehol sem lehetett találkozni a zársebességgel. Még az 1980-as években sem.
Konkrétan a következőket lehet olvasni egy gyakorlott, talán profi fotós által írt
angol nyelvű szakcikkben, amelyet kezdők számára írt a „zársebesség”-ről: „… a redőny sebessége az az időtartam, ameddig a redőny nyitva van”. Mi van? A sebesség
egy időtartam? Hol voltak ezek az emberek, amikor fizikaórát tartottak az általános iskolában? És még oktatják is ezt a zagyvalékot másoknak. A sebesség nem időtartam,
hanem az egységnyi idő alatt megtett úttal egyenlő, és mértékegysége m/s. A zár nyitva tartásának időtartama (benne van a nevében) nem sebesség, hanem időtartam,
amelyet másodpercekben mérünk, és záridőnek vagy expozíciós időnek nevezünk szabatosan. Az írás szerzője később megerősíti a leírtakat: „… a zársebesség az az időtartam, ameddig a képérzékelő »látja« azt a jelenetet, amelyet megpróbálunk lefényké-
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pezni”. Később ezt is írja: „A redőny sebességét másodpercben, vagy a legtöbb esetben
másodperc törtrészeiben mérik”. Mint írtam, a sebesség mértékegysége nem másodperc, hanem m/s. Ráadásul a redőnyzár redőnyének lefutási sebessége bármely záridő
beállítása esetén állandó, és ez az állandó sebesség a redőnyzár működésének lényegi
eleme. Ha meg lehet fogalmazni pontosan, szabatosan is valamit, akkor miért nem azt
használjuk? Elképesztő dolgokat lehet napjainkban olvasni (okkal fogalmazhattam
volna itt erősebben, de nem akartam).

11.2.1. ZÁRIDŐ ÉS BEMOZDULÁS
A zár egy bizonyos ideig nyitva van, és biztosítja, hogy ezalatt az objektív a képet
az érzékelőre vetíthesse. A fényképezőgép fénymérő rendszere határozza meg, hogy az
adott körülmények között mennyi ideig kell a zárnak nyitva lennie. Könnyen belátható, hogy sötétben – például esti utcaképnél – hosszabb idő alatt gyűjti be a képérzékelő a megfelelő fénymennyiséget, mint nyári napsütésben. Amíg a zár nyitva van, addig
akár a mozgó téma, akár a kezünkben tartott  fényképezőgép elmozdulhat, és emiatt
bemozdult, elmosódott képet kaphatunk.
Mellékhatásként a záridő a bemozdulásos életlenségre is hatással van. Ha kézben tartjuk a fényképezőgépet, akkor túl hosszú záridő esetén exponálás közben a
fényképezőgép, és – mozgó téma esetén – a téma is bemozdulhat, amely életlen képet
eredményezhet. Minél rövidebb a záridő, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a
bemozdulás hatása észrevehető legyen a fényképen.
Nem vagyunk képesek arra, hogy a fényképezőgépet hosszabb ideig mozdulatlanul tartsuk. Amikor szabad kézből fényképezünk, a záridő megválasztásakor erre is tekintettel kell lenni.
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11.26. ábra. 1/8 s záridő, a fényképezőgép bemozdult

Ez egy bemozdult kép kinagyított részlete. A szabad kézből történő fényképezés és
az 1/8 másodperces záridő a fényképezőgép bemozdulását eredményezte. A képen a
fényforrások elmozdulása jól mutatja a bemozdulás irányát és mértékét.
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11.27. ábra. Nánási Katalin felvétele

Ez az esti felvétel az 1 másodperces záridő ellenére (képstabilizátorral) elfogadhatóan éles lett.
Ha szabad kézből fényképezünk, kezünknek mindig van bizonyos remegése, bemozdulása, emiatt  nem tudjuk teljesen mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet. A
képstabilizátor egy olyan technikai megoldás, amely úgy igyekszik kompenzálni a
fényképezőgép apró bemozdulásait, hogy a képérzékelő felületén a vetített  kép ne
mozduljon el, és ezáltal éles képet kapjunk. Ezt azt eredményezi, hogy sokkal hosszabb
záridővel is készíthetünk szabad kézből bemozdulásmentes képet. A képstabilizátorról
később szólok részletesebben.
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11.28. ábra.

Ez a kép ugyanolyan fényképezőgéppel készült, mint az előző, mégis már 1/6 s
záridőnél erősen bemozdult (tele állásban). Ha valaki nem ismerné fel, a képen Tóth
Gabi látható.
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11.29. ábra. Szürke légykapó

Ez a kép egy kinagyított részlet. Azt a pillanatot mutatja, amikor az egyik madárszülő átadja a zsákmányt a fészken ülő társának, aki ezzel fogja etetni a fiókát. A fényképezőgép nem mozdult be, ez jól látszik a kép alján a fészek anyagának élességén.
Csak a bemozdult madarak életlenek. A fénykép kis érzékelőméretű (1/2,5”), stabilan
rögzített fényképezőgéppel készült, 1/60 s záridővel és f/3,5 rekeszértékkel.
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11.30. ábra. Szürke légykapó

11.2.2. MILYEN ZÁRIDŐT VÁLASSZUNK?
Ebben a részben feltételezzük, hogy nincs képstabilizátorunk. Ha szabad kézből
olyan képet szeretnénk készíteni, amely nem látszik bemozdultnak, záridőt a várható
bemozdulás valószínűsége alapján választunk.
Szabad kézből történő fotózás esetén a legritkább esetben mondhatjuk, hogy egy
adott  beállításnál minden kép abszolút biztosan bemozdulásmentes lesz. Inkább azt
mondhatjuk, hogy elég nagy a valószínűsége a bemozdulásmentes kép készítésének.
Másképp fogalmazva azt mondhatjuk, hogy az elkészült képek elég nagy százaléka elfogadhatóan éles lesz. Emiatt mindig több felvételt készítsünk, ha lehetséges.
Szabad kézből, mozdulatlan téma fotózásakor használható leghosszabb záridőt az
úgynevezett  reciprok szabály alapján határozhatjuk meg. Ha ezt alkalmazzuk, akkor
elég nagy százalékban kaphatunk bemozdulásmentes képeket.
Ha álló témát képstabilizátor nélkül, szabad kézből fényképezünk, akkor ahhoz,
hogy kezünk kisebb mozgása, remegése ellenére elég jó arányban éles felvételt kaphassunk, legfeljebb olyan hosszú, másodpercben megadott záridőt használhatunk, amely
az objektív mm-ben megadott ekvivalens gyújtótávolságának reciproka. Ez a szabály a
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reciprok szabály. Ez „kisfilmszerű” fényképezési körülmények között, mondjuk 15
MP felbontásig igaz. Nagyobb felbontás esetén inkább a reciprok szabály alkalmazásával kapott záridő felét exponáljuk, ha lehetséges.
A bemozdulásmentesség az egyén adottságaitól is függ, vannak nyugodt kezű emberek, akik hosszabb időt is ki tudnak tartani bemozdulástól mentesen, vannak, akik
csak rövidebbet.
Például ha Canon APS-C méretű érzékelővel 50 mm fizika gyújtótávolságú objektívet alkalmazunk, amelynek ekvivalens gyújtótávolsága (1,6×50=) 80 mm, akkor álló
téma szabad kézből történő fényképezése esetén, képstabilizátor nélkül 1/80 s vagy annál rövidebb záridőt alkalmazhatunk, mert ekkor van jó esély arra, hogy több kép készítésekor kedvező arányban éles képet kapjunk. Mivel ez nem szabványos, hanem
köztes érték, válasszuk a sorban következő rövidebb záridőt, amely 1/125 s, esetleg ha
nagyon nyugodt kezűek vagyunk, akkor megpróbálkozhatunk az 1/60 s-mal. Ha fényképezőgépünk például 24 MP-es, akkor inkább ne kísérletezzünk a hosszabb idővel, illetve annak tudatában tegyük, hogy esetlegesen fel kell áldoznunk a felbontás jó kihasználását.
Többnyire azt lehet olvasni a reciprok szabály definíciója kapcsán, hogy az objektív gyújtótávolságának a reciprokát kell venni, és nem az ekvivalens gyújtótávolságának reciprokát. Ha nem írjuk ki az "ekvivalens" szót, akkor "gyújtótávolságon" mindig
fizikai gyújtótávolságot értünk. Még digitális fotózással foglalkozó szakkönyvet is tudnék mutatni, ahol ez szerepel, nem is egyet. Én azonban ezzel nem értek egyet. Igenis
az ekvivalens gyújtótávolság jellemzi valamennyire a valós viszonyokat. Ez a szabály a
kisfilmek kapcsán született, amikor a full frame mérettel egyező méretű kisfilmre fotóztak, és emiatt az objektívek fizikai gyújtótávolsága megegyezett az ekvivalens gyújtótávolságukkal, hiszen kisfilm és full frame esetén a crop faktor 1. Kisebb érzékelő
esetén azonban az ekvivalens gyújtótávolság alapján kell számolni, mert egyébként
furcsa eredményt kapunk. Például egy kis érzékelős kompakt gép nagy látószögű állásában az objektív fizikai gyújtótávolsága 4,7 mm (ekvivalens 28 mm). Ha a fizikai gyújtótávolságból indulnánk ki, akkor képstabilizátor nélkül 1/4,7 s záridő, azaz kb. 1/5 s
lenne megengedhető, pedig valójában 1/28 s, azaz közel 1/30 s a leghosszabb alkalmazható záridő. Tele végállásban ugyanezen gép objektívje 47 mm fizikai, és 280 mm ekvivalens gyújtótávolságú. Ha a fizikaiból számolnánk, akkor 1/47 s-ot, a következő egész
értékre kerekítve 1/60 s-ot kapunk, a valóságban pedig 1/280 s a határ, amely a következő egész értékre kerekítve inkább 1/500 s. Ki is próbálhatjuk, ha ilyen esetben a fizikai gyújtótávolságra alkalmazzuk a reciprok szabályt, képstabilizátor nélkül csupa bemozdult képet kapunk.
Azt érezzük, hogy amíg a képérzékelőre vetített kép kezünk remegése általi elmozdulása nem haladja meg a képpont méretét, addig nem lehet probléma. A probléma
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akkor jelentkezhet, ha a bemozdulás mértéke több képpontot érint. Ebből következik,
hogy számít a képérzékelő felbontása is, hiszen ugyanolyan érzékelőméret és nagyobb
felbontás esetén a képpontok kisebbek. Ezt próbáltam figyelembe venni, és mondtam
azt, hogy nagy felbontás esetén egy értékkel rövidebb záridőt használjunk. A helyzet
azonban a valóságban nem ilyen egyszerű, mert a leírtak arra az esetre vonatkoznak,
amikor az objektív jó felbontóképessége képes jól kihasználni a képérzékelő felbontását. Ha ez nem így van, akkor nem a pici bemozdulás, hanem az objektív minősége
fogja esetleg meghatározni a kép élességét. Ilyen eset például az, amikor van egy kis
érzékelős, 18 MP felbontású fényképezőgépünk, amelynek képe az objektív minősége
és az úgynevezett  zajcsökkentés (lásd később) miatt  nem hordoz több információt,
mint egy, a felbontást jól kihasználó 4-5 MP-es fényképezőgép képe. Ekkor ezek a tényezők fognak dominálni, és nem a 2 képpontnyi bemozdulás.
Ha mozgó témát fényképezünk, akkor az expozíciós idő alatt a téma is elmozdul. A
mozgó téma éles(nek tűnő) fényképezéséhez alkalmazható záridő függ a téma mozgásának sebességétől és mozgásának irányától is. Minél gyorsabban mozog, annál rövidebb záridő engedhető meg. Ha a fényképezőgép felé mozog, akkor hosszabb, ha arra
merőlegesen, akkor rövidebb záridőt használhatunk. Igen gyors mozgások esetén (pl.
sportesemények, de nem sakkverseny) igen rövid záridők lehetnek szükségesek a téma
bemozdulásának elkerülésére, akár 1/4000 másodperc is.
Előfordulhat, hogy pont az a cél, hogy a téma elmozdulása látszódjon a képen,
mert a mozgás „befagyasztása” nem midig előnyös. Gondoljunk például a színpadon
lévő táncosok mozgásának érzékeltetésére, vagy folyó víz (patak) vizének selymessé
tételére. Ezekben az esetekben hosszú záridőt kell alkalmazni, és emiatt állvány használatára is szükség lehet.
Hogyan állíthatjuk be a kívánt záridőt fényképezőgépünkön?
• A Tv (S) módot erre találták ki, mi választhatunk záridőt, és rekeszértéket a
fényképezőgép választ.
• Manuális (M) mód választásakor kiválaszthatjuk a záridőt is.
• Programautomatika (P) mód esetén programeltolás segítségével.
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Az alábbi képen láthatunk hosszú záridő alkalmazásával selymessé tett vízesést.

11.31. ábra. Jacek Mleczek fotója a Pexels oldaláról
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11.2.3. A FÉNYKÉPEZŐGÉP TARTÁSA, EXPONÁLÁS
A fényképezőgépet stabilan kell tartani, hogy az exponálás alatt  minél kevésbé
mozduljon be. Ez alapvető fontosságú dolog. Ennek érdekében az alábbiakat tegyük:
• Mindig két kézzel fogjuk a fényképezőgépet, mutatóujjunkat tartsuk az exponálógombon.
• Álljunk ferde irányú kis terpeszállásban.
• A fényképezőgépet támasszuk homlokunkhoz.
• Könyökünket támasszuk a testünkhöz, ne tartsuk ki oldalra.
Az alábbi ábrán tükörreflexes fényképezőgép helyes tartását láthatjuk.

11.32. ábra. Forrás: Canon

Az exponálógombot két részletben lehet lenyomni. Félig lenyomva történik meg az
automatikus élességállítás, majd teljesen lenyomva elkészül a fénykép. Amíg a gombot
félig lenyomva tartjuk, a beállított élesség rögzül, ezért ebben a helyzetben újrakomponálhatjuk a képet. Ez a következőt jelenti: az exponálógomb félig történő lenyomásával a kívánt tárgyra vagy személyre élességet állít az automatika, a gombot ezután ne
engedjük fel, továbbra is tartsuk félig lenyomva, és a fényképezőgép elmozdításával a
képmezőben a kívánt helyre helyezzük az élesre állított témát, majd a gombot teljesen
lenyomva exponálunk.
A fényképezőgépek több élességállító mezővel rendelkeznek (erről később írok).
Beállítható, hogy csak a képmező közepén lévő mező legyen aktív. Ez az esetek
99%-ában megfelelő, mert ott lesz legélesebb a kép, ahol szeretnénk, ha ezt irányítjuk
az élesre állítandó dologra.
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Én magam is szinte mindig ezt a beállítást használom. Az alábbi felsorolás az így
beállított fényképezőgépre vonatkozik. Exponáláskor a következőkre kell ügyelnünk:
• Irányítsuk a középső élességállító mezőt a témának arra a pontjára, amelynek
legélesebbnek kell lennie a képen.
• Nyomjuk le félig az exponálógombot, és tartsuk félig lenyomva. Ekkor rögzül az
automatikus élességállítás eredménye, és bizonyos esetekben megtörténik a
fénymérés is.
• Az exponálógomb félig lenyomva tartása mellett komponáljuk meg a képet, azaz
ilyenkor kívánságunk szerint megváltoztathatjuk a képkivágást a fényképezőgép elmozdításával, az élesség megmarad azon a témarészleten, amelyre állítottuk. A gyújtótávolságon (zoom) az élességállítás után már ne állítsunk. Ha ez
mégis szükséges, akkor utána kezdjük újra az egészet.
• Ha közben esetleg a téma távolsága megváltozott, mert az elmozdult, akkor
kezdjük újra az egészet. Jelentősen mozgó téma fotózásáról később írok.
• Ha képstabilizátoros objektívvel fényképezünk, várjuk meg, amíg a képstabilizátor stabilizálja a képet, és csak ezt követően exponáljunk. A képstabilizátorról
később írok.
• Amikor teljesen lenyomjuk az exponálógombot, azt lassan, nyugodtan tegyük,
nehogy közben elmozdítsuk a fényképezőgépet, mert a fényképezőgép hirtelen
elmozdulása, „elrántása” életlen képet eredményez.
• Miután lenyomtuk a gombot, ne azonnal mozdítsuk el a gépet, mintha már elkészült volna a fénykép. A kép elkészültéhez időre van szükség, és ha a gomb lenyomásakor már rántjuk is el a gépet, akkor bemozdult fényképet kaphatunk.
Ha valamilyen mozgó témát fényképezünk, például egy futóversenyt vagy egy autóversenyt, és tudjuk előre azt, hogy hol fog felbukkanni a téma, akkor felkészülten
várhatjuk azt.
• Állítsuk az élességet az exponálógomb félig történő lenyomásával egy olyan
tárgyra, amely ott van, ahol a téma fel fog bukkanni, majd tartsuk félig lenyomva a gombot.
• Komponáljuk meg a képet, és a gomb félig nyomva tartása mellett várakozzunk.
• Amikor felbukkan a téma, az exponálógomb teljes lenyomásával exponáljunk.
Ez utóbbi esetre létezik kissé egyszerűbb megoldás is (élességállítás a fényképezőgép hátán lévő nyomógombbal, vagy az élesség rögzítése), később látni fogjuk.
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11.3. VISZONOSSÁGI TÖRVÉNY
Ez a fényképezés egyik legfontosabb alaptörvénye. A viszonossági törvény kapcsolatot teremt az azonos világosságú képet eredményező expozícióhoz tartozó rekeszértékek és záridők között az alábbiak szerint:
A viszonossági törvény azt mondja ki, hogyha egy adott  erősségű fény egy
adott ideig hatva egy bizonyos hatást gyakorol a képérzékelőre, akkor ugyanolyan hatás eléréséhez fele erősségű fénynek kétszer annyi időre, negyed erősségű fénynek
négyszer annyi időre, stb..., kétszer olyan erős fénynek fele időre, négyszer olyan erős
fénynek negyed időre, stb... van szüksége. Az „ugyanolyan hatás” ugyanolyan világosságú képet eredményez, ha minden egyéb tényező változatlan.
Most érthetjük meg igazán az eddig elmondottakat. Ez a szabály (törvényszerűség) az oka a szabványos záridők szomszédos értékeinek kétszereződésének-feleződésének, valamint a szabványos rekeszértékek szomszédos értékeinél tapasztalt vetített
kép világosságának kétszereződésének-feleződésének. A viszonossági törvény miatt
szándékosan így történt a szabványos értékek megválasztása.
A viszonossági törvényből következik, hogy egy bizonyos világosságú képet nemcsak egyféle rekeszérték-záridő párral érhetünk el, hanem többfélével is. Fénymérés
eredményeként a helyes expozícióra például az alábbi táblázatot kaptuk:
Rekesz
Záridő (s)

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

A táblázat bármely oszlopában egymás alatt  elhelyezkedő rekeszérték-záridő páros fénymennyiség tekintetében ugyanazt a hatást eredményezi, azaz ha az egyik páros helyes expozíciót ad, akkor helyes expozíciót ad a táblázat egy tetszőlegesen választott másik oszlopában lévő páros is (ha egyéb tényezők változatlanok).
Ez azt jelenti, hogy a táblázatból bármely rekeszérték-záridő párost választhatjuk,
az adott  körülmények között  mindegyikük azonos expozíciót (azonos világosságú képet) eredményez.
Ha például egy értékkel zártuk a rekeszt (pl. f/2 értékről f/2,8 értékre), akkor az objektív fele olyan fényes képet fog vetíteni az érzékelőre. A viszonossági törvény értelmében az azonos expozíció érdekében ezt a rekeszérték-változtatást úgy kompenzáljuk
a záridővel, hogy kétszer akkora záridőt alkalmazunk, 1/2000 s helyett  1/1000 s-ot. A
törvény szerint ugyanis a fele olyan fényes vetített képnek kétszer annyi ideig kell hatnia az érzékelőre ahhoz, hogy az elkészülő kép ugyanolyan világosságú legyen. Ezt az
esetet láthatjuk a táblázat első és második oszlopában.
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Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyha az egymás alatt elhelyezkedő értékek expozíció szempontjából ugyanazt a hatást gyakorolják a képérzékelőre, akkor miért van
szükség ennyiféle lehetőségre, miért nem elég egy rekeszérték-záridő pár? Ennek az az
oka, hogy elsősorban a mellékhatások szerint választunk rekeszértéket és záridőt. Rekeszértéket a kívánt mélységélesség elérése, esetleg az adott objektívvel elérhető maximális élesség elérése, záridőt a bemozdulás elkerülésének valószínűsége, vagy szándékolt bemozdulás esetén a kívánt bemozdulás mértéke szerint választunk.

11.4. FÉNYÉRTÉK
Az előzőekben sokszor leírtam, hogy egy értéknyivel zárjuk vagy nyitjuk a rekeszt,
vagy egy értékkel hosszabb vagy rövidebb záridőt alkalmazunk. Amikor ezeket írtam,
akkor ezekben és ezekhez hasonló esetekben „értéknyi” helyett  „fényértéknyit” is írhattam volna.
A fényértéknek kétféle jelentése van a fotózásban. Egyrészt egy darab számadattal jellemzi az expozíciót, de mi nem ezzel a jelentésével foglalkozunk ebben a
könyvben. A másik jelentése az expozíció változásának mértékegysége. Számunkra ez a fontos. Ha például egy fényértékkel növeljük az expozíciót, akkor egy értékkel nyithatjuk a rekeszt, vagy helyette egy értékkel hosszabb záridőt választhatunk,
de más módokon is elérhetjük ezt. Jele Fé (angolul EV, németül LW).
Az expozíció változ(tat)ásának fényértékkel történő leírása tulajdonképpen nem
jelent új dolgot, csak a már megismertek egyszerűbb megfogalmazását.
Ha azt mondjuk, hogy egy fényértékkel növeljük az expozíciót, azzal tulajdonképpen megfogalmaztuk az összes olyan rekeszérték és záridő változtatások összességét,
amelyek kétszeres fénymennyiséget eredményeznek. Ezt többféle módon elérhetjük,
például egy értékkel nyitjuk, a rekeszt, vagy kétszeres záridőt alkalmazunk, vagy két
értéknyivel nyitjuk a rekeszt és egyidejűleg fele záridőt alkalmazunk, stb.
Az előzőekhez hasonlóan csökkenteni is lehet az expozíciót nemcsak növelni, például azt mondjuk, hogy két fényértékkel csökkentjük az expozíciót.
Ha azt mondjuk, hogy egy fényértéknyivel nyitjuk a rekeszt, akkor egy „egész” értékkel nyitjuk, és ha egy fényértéknyivel zárjuk, akkor egy „egész” értékkel zárjuk. Ha
azt mondjuk, hogy egyharmad fényértékkel nyitjuk a rekeszt, akkor egyharmad köztes értékkel nyitjuk, és ehhez hasonlóan zárhatjuk is egyharmad fényértékkel.
A záridőknél hasonló a helyzet. Ha egy fényértékkel rövidebb záridőt állítunk be,
akkor az egy „egész” értéknyivel rövidebbet jelent, azaz feleakkora záridőt állítunk be
(pl. 1/125 s helyett  1/250 s-ot). Ehhez hasonlóan beállíthatunk egy fényértéknyivel
hosszabb záridőt is (pl. 1/60 s helyett 1/30 s-ot). A záridőnél is léteznek köztes értékek,

EXPOZÍCIÓ

169

amelyek egyharmad vagy fél fényértékenként változnak, így lehetőségünk van egyharmad vagy fél fényértékenként történő változtatásra.

11.5. EXPOZÍCIÓ-KOMPENZÁCIÓ
Ez egy nagyon fontos dolog, elég gyakran kell alkalmaznunk. Sokan – főleg kezdők – azt gondolják, hogy nem kell feltétlenül pontosan exponálni, mert úgyis helyre
lehet hozni a számítógépen. Ez nem így van, főleg akkor nem, ha JPEG formátumban
fényképezünk. Nyers formátumban ugyan több lehetőségünk van, de – főleg nagy felbontású érzékelő esetén – lehetőségeink szintén korlátozottak. Pontos expozíció kívánatos, a pontos munka mindig kifizetődő.

Expozíció-kompenzációval a fényképezőgép által megállapított  expozíciót
korrigálhatjuk egy bizonyos fényértéknyivel. Ezáltal a képet világosíthatjuk vagy sötétíthetjük. Pozitív irányú kompenzáció a képet világosítja, negatív irányú pedig sötétíti.
Ez a lehetőség programautomatika, rekesz előválasztás, és záridő előválasztás módban
áll rendelkezésre, manuális módban nem és általában alap módokban sem. Az expozíció-kompenzáció segítségével tulajdonképpen azt közöljük a fényképezőgéppel, hogy
kissé világosabb vagy sötétebb képet szeretnénk készíteni annál, mint amilyet expozíció-kompenzáció nélkül készítene.
Azért kell elég sok esetben expozíció-kompenzációt alkalmazni, mert
• egyrészt a fényképezőgép automatikája sok esetben téved, és nem jól állapítja
meg az expozíciót, azt, hogy milyen világos legyen a kép,
• másrészt számos esetben nem olyan világosságú képet szeretnénk, amilyet a
gép kompenzáció nélkül készítene.
A gép nem tud gondolkodni helyettünk, leginkább az általános, leggyakrabban
előforduló szituációkban ad jó eredményt, és szélsőségesebb esetekben korrekcióra
szorul. Ez így van az olcsóbb fényképezőgépek esetében is, és a drágább, akár tükörreflexes fényképezőgépeknél is.
Az expozíció-kompenzációval nem egy már elkészült kép világosságát korrigáljuk,
hanem akkor kell alkalmazni, ha látjuk, hogy a fényképezőgép nem megfelelő világosságú képet készített, és a kompenzáció beállítása után a következő fénykép már a beállított kompenzációval fog elkészülni. Ha már nincs szükségünk kompenzációra, ne felejtsük el visszaállítani nullára, mert a legközelebbi fotózásnál kellemetlen meglepetést
okozhat.
Az expozíció-kompenzáció szükségességének egyik tipikus esete az, amikor a téma
sötét, és elég nagy területet foglal el a képmezőn. Ilyen lehet egy fekete ruhás személy,
amely jól kitölti a képmezőt, vagy az éjszakai felvételek. Az automatika nem tudja el-
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dönteni, hogy mit szeretnénk, és esetleg a kívánatosnál világosabb képet kapunk eredményül:

11.33. ábra. A kép túl világos lett

Ha -1 Fé kompenzációt alkalmazunk, jobb képet kapunk:

11.34. ábra.
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11.35. ábra.

A másik tipikus eset az, amikor a téma világos, és elég nagy területet foglal el a
képmezőn. Az automatika sok esetben ekkor is téved. A fenti képen a hó nem elég fehér, hanem szürke.
RawTherapee programmal a fenti JPEG kép eredetijén végzett  +1,1 Fé expozíciókompenzáció és némi kontrasztnövelés után jobb képet kapunk, amely az alábbi képen
látható. Azonban már a fotózásnál érzékelni lehetett volna a problémát, és expozíciókompenzációt lehetett volna alkalmazni.
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11.36. ábra.

Akkor is kompenzációra szorulunk, ha valami nagy, fényes felület van velünk
szemben, amely miatt a gép túl sötét képet készít. Ilyen fényes felület lehet maga az
égbolt, ha nagy felületet foglal el, vagy egy fényforrás, amely a képre kerül. Ennek tipikus esete a naplemente.
Kompenzáljunk bátran, azt ne tartsuk felesleges dolognak. Fentebb, a RAW formátum tárgyalásánál is láthattunk arra példát, hogy a JPEG kép utólagos korrekciója
nem mindig vezet a kívánt eredményre, és sokkal jobb eredményt kapunk, ha nyers
formátumot használunk. Most viszont azt mondom, hogyha túl sokat kell korrigálni,
akkor esetleg hiába fotóztunk nyers formátumban, nem tudjuk jól korrigálni képünket, mert a sötét részeken megjelenhet a zajosodás, és/vagy az árnyalatátmenetek
nem szép folyamatosak, hanem lépcsősek lesznek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy folyamatos átmenet helyett  átmenetugrások keletkeznek (ezt a jelenséget poszterizációnak
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nevezzük). Ez behatárolja azt is, hogy milyen mértékben tudjuk utólag korrigálni a hibás expozíciót.
Az egyedüli jó megoldás az, ha jól exponált felvételeket készítünk, amelyeket csak
kismértékben kell utólag korrigálni.
Kreatív módokban az expozíció-kompenzáció az M mód kivételével elérhető. Mivel
gyakran használt funkcióról van szó, a gyártók általában könnyen elérhetővé teszik.
Komolyabb gépek esetében általában külön erre a célra szolgáló gomb található a gép
hátoldalán. Ennek megnyomása után a kijelzőn beállíthatjuk a kompenzáció mértékét.
Egyszerűbb gépek esetén esetleg egy gombnyomásra több funkció is megjelenik, köztük az expozíció-kompenzáció is, és ezek közül kell azt kiválasztani. Az expozíció-kompenzációt ilyen ikon jelzi:

Rekesz előválasztás (Av vagy A) módban a kompenzáció természetesen a záridő
megváltoztatása által valósul meg, záridő előválasztás (Tv vagy S) esetén pedig a rekeszérték megváltoztatásával.
Vakus felvételekhez külön vaku expozíció-kompenzáció áll rendelkezésre, ez általában nehezebben érhető el, többnyire a menüben található. Ezt akkor használjuk,
amikor vakus fényképezésnél a gép nem az elképzelésünk szerinti világosságú képet
készíti. Például akkor vehetjük hasznát, ha nyári napon a modell arcán lévő túl sötét
árnyékot szeretnénk deríteni (világosítani) a vaku fénye segítségével. A vaku expozíció-kompenzáció segítségével beállíthatjuk, hogy milyen mértékben világosítsa a vaku
fénye az árnyékokat az arcon. Ezt az alábbi ikon jelzi:

A kompenzáció lehetséges mértéke géptípusonként eltérő. Van, amikor csak +/- 2
Fé kompenzáció áll rendelkezésre, de van, amikor +/- 5 Fé.
A kompenzációt sok esetben az alábbi képen láthatóhoz hasonló skálán állíthatjuk
be beállítótárcsa vagy jobbra-balra nyilak segítségével. Általában 1/3 fényértékenként
kompenzálhatunk.
Ha mínusz irányba kompenzálunk, akkor sötétebb képet kapunk, ha plusz irányba, akkor a kép világosabb lesz.

EXPOZÍCIÓ

174

Hogyan tudjuk megállapítani, hogy az elkészült fénykép elképzelésünkhöz képest
helyesen exponált-e? Erről később írok. Egy biztos, ezt nem a hátoldali kijelző képét
szemlélve kell(ene) eldöntenünk.

11.6. PROGRAMELTOLÁS
Ez a lehetőség programautomatika (P) módban általában rendelkezésre áll, sok
esetben egyszerűbb fényképezőgépeknél is.
A fényképezőgép a fénymérés alapján egy rekeszérték-záridő párost automatikusan megállapít, de ha ezt nem tartjuk megfelelőnek, akkor a viszonossági törvénynek
megfelelően kiválaszthatunk másik, azonos expozíciót eredményező rekeszérték-záridő
párost. Ezt nevezzük programeltolásnak.
A gyakorlatban ez legtöbbször úgy történik, hogy az exponálógomb félig történő
lenyomása esetén a fényképezőgép megállapít egy rekeszérték-záridő párost, és az exponálógomb nyomva tartása mellett ezt vagy beállító tárcsával, vagy jobbra-balra nyíl
gombokkal megváltoztathatjuk más, azonos expozíciót adó párosra. Erre azért van
szükség, mert a fényképezőgép nem ismeri céljainkat, nem tudja, hogy milyen képet
szeretnénk készíteni. Nézzük meg az alábbi táblázatot, amely a fényképezőgép fénymérése alapján készült:
Rekesz
Záridő (s)

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

Tegyük fel, hogy a fényképezőgép az f/5,6 – 1/250 s párost választotta volna. Ha
kis mélységélességű portrét szeretnénk készíteni, esetleg gyorsan mozgó témát fényképezünk, akkor programeltolás segítségével kiválaszthatjuk helyette a f/2 – 1/2000 s
párost, amely a tág rekesznyílás miatt kis mélységélességet eredményez, illetve a rövid
záridő miatt közepesen gyors mozgás esetén is „befagyaszthatja” a téma mozgását. Ha
azonban nagy mélységélességű tájképet szeretnénk készíteni, akkor válasszuk a szintén azonos expozíciót eredményező f/11 – 1/60 s párost, vagy az f/16 – 1/30 s párost. Ez
utóbbit inkább állvány használata vagy képstabilizátor mellett, azonban rövid ekvivalens gyújtótávolság esetében, nyugodt kézzel esetleg szabad kézből is alkalmazhatjuk.
Természetesen nemcsak ezeket, hanem bármelyik párost választhatjuk, mindegyikkel
ugyanolyan világosságú fényképet kapunk. A beállítás módjáról nézzük meg fényképezőgépünk útmutatóját.
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11.7. MIKOR MELYIK KREATÍV MÓDOT VÁLASSZUK?
Az egyes módok közötti alapvető különbség az expozíció megállapítása tekintetében van. Egyéb beállítási lehetőségeink mindegyik kreatív mód esetén csaknem azonosak, rengeteg mindent magunk állíthatunk be.
Olyan egyszerűbb fényképezőgép esetében, amelynél nincs beépített rekeszszerkezet, rekesz előválasztás (Av vagy A) és záridő előválasztás (Tv vagy S) mód nem szokott elérhető lenni, mert nem értelmezhető. Ilyen esetben legtöbbször csak a programautomatika (P) vagy kézi expozíció (M) kreatív mód közül választhatunk.
Programautomatika (P) mód: Ha ezt a módot választjuk, akkor ugyan megállapít a fényképezőgép egy rekeszérték-záridő párost, amely szerinte az adott  körülmények között helyes expozíciót ad, azonban ha ez nem felel meg a téma gyors mozgása,
a túl nagy vagy túl kicsi mélységélesség miatt, akkor programeltolás alkalmazására
van lehetőségünk. Erre elég sok esetben szükség van, mert a fényképezőgép nem tudja
kitalálni, hogy mit szeretnénk. Ha rendelkezésre áll rekesz előválasztás (Av vagy A) és
záridő előválasztás (Tv vagy S) mód, akkor én programautomatika módot nem szoktam használni. Olyan fényképezőgép esetén, ahol ez a két mód nem áll rendelkezésre,
a programautomatika mód használata ajánlott, vagy ha nagyobb igényeink vannak
(például egy adott helyszínen azonosan exponált képeket szeretnénk), akkor manuális
mód szükséges. Kezdők részére, az automatikus üzemmód utáni következő lépcsőfok
megtételéhez ez az üzemmód megfelelő lehet.
Rekesz előválasztás (Av vagy A) mód: Az esetek nagy részében ez a mód megfelelő, ezért ezt javaslom általános fotózásra használni, én magam is legtöbbször ezt
használom. A rekesz előválasztás módnál előre ki lehet választani a használni kívánt
rekeszértéket, majd a fényképezőgép exponálás előtt  megállapítja a kiválasztott  rekeszértékhez tartozó, szerinte helyes záridőt. Azért ez a legáltalánosabban használható
mód, mert legtöbbször a kívánt mélységélesség a legfontosabb szempont, és a mélységélességet a rekeszértékkel befolyásolhatjuk. Figyeljünk oda arra is, hogy a fényképezőgép milyen hosszú záridőt választott, mert túl hosszú záridő mellett esetleg több
(vagy sok) bemozdult képet kaphatunk. Ha nincs képstabilizátorunk és szabad kézből
fényképezünk, jusson eszünkbe a reciprok szabály.
Záridő előválasztás (Tv vagy S) mód: A záridő előválasztás módnál előre ki lehet választani a használni kívánt záridőt, majd a fényképezőgép exponálás előtt megállapítja a kiválasztott záridőhöz tartozó, szerinte helyes rekeszértéket. Olyankor használjuk ezt a módot, ha egy adott záridő használata fontos szempont. Fontos lehet akár
rövid, akár hosszú záridő használata. Rövid (általában 1/1000 s vagy rövidebb) záridő
akkor lehet fontos, ha mozgó témát fényképezünk, és azt szeretnénk, ha a téma nem
lenne bemozdult a felvételen („befagyasztjuk” a mozgást). Ennek tipikus esete a sport-
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események fényképezése. Hosszabb záridő alkalmazására akkor lehet szükségünk, ha
a mozgó téma mozgását bemozdulással érzékeltetni szeretnénk a képen. Ennek tipikus
esete táncosok fényképezése, vagy szintén sportolók fotózása, amikor a bemozdulás
jól érzékelteti a mozgásukat, illetve patakok, vízesések vizének selymessé tétele. Figyeljünk oda arra is, hogy a fényképezőgép milyen rekeszértéket választott, mert ezáltal túl kicsi vagy túl nagy mélységélességet kaphatunk. Az is fontos szempont lehet,
hogy lehetőleg olyan rekeszértékkel fényképezzünk, amelynél még objektívünk jól teljesít. Ha nincs képstabilizátorunk és szabad kézből fényképezünk, a záridő kiválasztásakor jusson eszünkbe a reciprok szabály. Hosszú záridő választása esetén állvány
használata is szükségessé válhat.
Kézi expozíció (M) mód: Ezt a módot akkor használjuk, amikor a rekeszértéket
és a záridőt is magunk szeretnénk beállítani. Sok fényképezőgép esetében M módban
lehetséges olyan funkció bekapcsolása, amelynél a fényképezőgép kijelzi, hogy menynyire térünk el az általa helyesnek tartott expozíciótól. Vannak fotósok, akik előszeretettel használják ezt a módot. Ha azonos fényviszonyok között azonosan exponált képeket szeretnénk készíteni, akkor feltétlenül ezt a módot kell használni. Ilyen eset
például az, amikor az elkészült képekből panorámaképet szeretnénk létrehozni. Ha
ugyanis az automatikára bízzuk magunkat, akkor az automatika minden egyes felvételnél megállapítja a szükséges expozíciót, amely nem lesz teljesen egyforma, függ például attól is, hogy milyen világosságú témarészre irányítjuk a fényképezőgépet amikor
a fénymérés megtörténik. Az is megfontolandó lehet, hogy az egyéb kreatív mód és
expozíció-kompenzáció együttes használata helyett nem egyszerűbb-e az M mód használata.
A fotózással kapcsolatban elterjedt néhány téves nézet. Ezek egyike az, hogy a
profik mindig manuális üzemmódot használnak. Ezt nem javaslom követni, mert sok
rossz kép lehet a következménye. Nem igaz, hogy a profik mindig manuális módot
használnak, hanem – mivel kellő tudásuk van, jól ismerik felszerelésüket, és kellő gyakorlattal is rendelkeznek – mindig azt használják, amelyik az adott helyzetben a legcélszerűbb.

ISO FÉNYÉRZÉKENYSÉG

177

12. ISO FÉNYÉRZÉKENYSÉG
Eddig úgy tárgyaltam – a fokozatosság elve alapján – a témát, mintha ez a fogalom nem is létezne. Eljött  azonban az idő, hogy részletesebben megismerkedjünk az
ISO érzékenységgel. Kezdők számára az ISO érzékenység kevésbé kézzelfogható, mint
a rekeszérték vagy a záridő. Bár nem szeretném feleslegesen technikai részletekkel terhelni az Olvasót, úgy gondolom, hogy ezt a témát sokkal könnyebb érthetővé tenni a
valóság leírásával, mint egyszerűsítve, a valóság elferdítésével. Tulajdonképpen egyszerű dologról van szó.
A téma jobb megértéséhez a filmeken keresztül vezet az út. Az 1950-es, ’60-as, ’70es években tömegesen (leggyakrabban) vásárolt fekete-fehér negatív kisfilm érzékenysége meglehetősen kicsi, mindössze ISO 40 volt. Ennek az volt a hátránya, hogy kis
fényérzékenysége miatt  elég nagy fénymennyiséget igényelt, és rosszabb fényviszonyok között akár már kültéren is könnyen eljuthattunk az állvány használatának szükségességéhez. Azért, hogy rosszabb fényviszonyok között  lehessen szabadban, illetve
akár beltérben is vaku és állvány nélkül, szabad kézből fényképezni, valamint gyors
mozgások befagyasztása céljából lehessen rövidebb záridőt használni, kifejlesztettek
érzékenyebb filmeket is. Létezett ISO 100, 200 és akár 400 érzékenységű negatív film,
később még érzékenyebbek is. Az előhívott  filmeken a negatív kép ezüstszemcsékből
állt, és amíg az ISO 40 érzékenységű filmnél a szemcsék elég kicsik és finomak voltak,
addig a nagyobb érzékenységűek esetében az érzékenység növekedésével jelentősen
növekedett a szemcseméret is, amely korlátozta a készíthető papírkép nagyságát, és az
elérhető élességet, mert a nagyított képen a szemcsézettség láthatóvá vált.
Digitális fényképezőgépek esetén a cél ugyanaz, mint film esetén volt, röviden az,
hogy kevesebb fénymennyiséggel is lehessen fényképezni, mert ez nagymértékben
megnöveli lehetőségeinket.
Az ISO érzékenység egyszerű, közérthető magyarázata az, hogyha a képérzékelő érzékenyebb a fényre, akkor kisebb fénymennyiség szükséges a kívánt világosságú
kép létrehozására, ha a képérzékelő fényérzékenysége kisebb, akkor nagyobb fénymennyiségre van szükség. Tudni kell azonban azt, hogy ez szemléletes, de technikailag
nem korrekt magyarázat, mert a képérzékelő érzékenysége állandó. Ennek ellenére úgy
tekintjük, és a témát úgy tárgyaljuk, mintha a képérzékelő érzékenysége változtatható
lenne. Ez nem probléma, az egyszerűség kedvéért nyugodtan megtehetjük ezt. A köznapi életben is azt szoktuk mondani, hogy az érzékenységet változtatjuk.
Ha egy film vagy képérzékelő fényérzékenysége (röviden érzékenysége) nagyobb, annak az a következménye, hogy ugyanolyan világosságú kép keletkezéséhez

ISO FÉNYÉRZÉKENYSÉG

178

kevesebb fénymennyiség is elégséges. A fényérzékenység mértékét ISO értékben adjuk
meg. A szabványos ISO értékek a következők: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO
1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600, stb. A sor mindkét végén folytatódhat.
Jobbra haladva a sorban a számértékek mindig kétszereződnek, és a kétszeres számérték kétszeres fényérzékenységet jelent. Sok fényképezőgép esetén a legkisebb beállítható érzékenység (ezt alapérzékenységnek nevezzük) ISO 100, de előfordulhat ISO 50,
ISO 200, vagy ISO 80 alapérzékenység is. Egy „egész” értéknyi ISO érzékenység változtatás ugyanúgy egy fényértéknyi változtatás, mint azt a rekeszértékeknél és a záridőknél láttuk.
Tehát ISO 100-hoz képest az ISO 200 kétszeres érzékenységet jelent, ISO 400 az
ISO 200-hoz képest jelent kétszeres, az ISO 100-hoz képest (2×2=) 4×-es érzékenységet.
És fordítva is igaz, az ISO 800-hoz képest az ISO 400 fele fényérzékenységet jelent, az
ISO 800-hoz képest az ISO 100 nyolcadannyit (800»400»200»100). Vannak olyan komolyabb fényképezőgépek, amelyeknél nemcsak a szabványos értékek, hanem köztes értékek is beállíthatók. Alap módokban és AUTO ISO (automatikus ISO) esetén a fényképezőgép köztes értékeket is választ.
A kétszeres érzékenység azt jelenti, hogy fele fénymennyiség is elég ugyanolyan
világosságú kép keletkezéséhez, fele érzékenység esetén ehhez kétszeres fénymennyiség
szükséges. Négyszeres érzékenység esetén negyedannyi fénymennyiség, negyedakkora
érzékenység esetén négyszeres fénymennyiség szükséges azonos világosságú kép létrehozásához.

12.1. ábra. Balra ISO 100, középen ISO 200, jobbra ISO 400 érzékenység

A fenti ábrán három képet láthatunk. Az egyes képek készítése közben csak az
ISO érzékenységet változtattam, mindhárom kép f/4 rekeszértékkel és 1/800 s záridővel
készült. Az ISO 100 érzékenységgel készült bal oldali kép lett  a legsötétebb, az ehhez
képest négyszeres, ISO 400 érzékenységgel készített  jobb oldali kép lett  a legvilágosabb. Az érzékenység nem része az expozíciónak, mert segítségével nem tudjuk szabályozni az érzékelőt érő fénymennyiséget. Ennek ellenére változtatásával szabályozni
tudjuk az eredményül kapott fénykép világosságát. Ne feledjük, hogy a fénymennyiséget (expozíciót) a rekesszel és a záridővel szabályozhatjuk.
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12.2. ábra. Fent ISO 100, lent ISO 200 esete

Sokan azt hiszik, hogy az ISO érzékenység változtatásával a képérzékelő érzékenységét változtatjuk, és ezt is szoktuk mondani, de nem így van. Lássuk, hogy mi történik valójában, és gondoljuk át az alapelvet az alábbiak szerint. Ehhez nézzük meg a
fenti ábrát, amelyen egymás alatt két esetet láthatunk, az ISO 100 és az ISO 200 esetét.
Bal oldalon láthatjuk a képérzékelőt, amelyet egy jelerősítő követ, majd végül az „A/D
átalakító” egység, amely digitális jellé, azaz számokká alakítja a képérzékelőből kiolvasott, a jelerősítőn keresztül érkező jelet. Az átalakítóval ne is foglalkozzunk, csak anynyit jegyezzünk meg, hogy ennek bemenetén (a „B” ponton) mindig megfelelő nagyságú (példánkban 1 egységnyi) jelnek kell megjelenni a helyes feldolgozhatóság
érdekében.
Magának a képérzékelőnek az érzékenysége adott, az valójában nem változtatható. Az egyszerűség érdekében tekintsük úgy, hogyha az érzékelőt a normális működési
tartományán belül feleakkora fénymennyiség éri, feleakkora jelet szolgáltat (az ábrán
az „A” pontban), ha negyedakkora fénymennyiség éri, akkor negyedakkora jelet szol-
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gáltat, stb. Mivel a képérzékelő érzékenysége állandó, más utat kellett keresni ahhoz,
hogy kevesebb fénymennyiséggel is tudjunk fotózni, ez pedig a következő lett:
A képérzékelőt kevesebb fénymennyiséggel világítjuk meg úgy, mintha az nagyobb
fényérzékenységű lenne, és az általa szolgáltatott kisebb jelet a jelerősítő erősítésének
megnövelésével mindig azonos szintre erősítjük a további feldolgozáshoz. Emiatt a kapott kép világossága is azonos lesz a kisebb fénymennyiség ellenére. Amikor a fényképezőgépen az ISO értéket állítjuk, akkor tulajdonképpen a képérzékelő utáni jelerősítő
erősítésének mértékét változtatjuk, nem pedig az érzékelő érzékenységét.
Az ábra felső sorában az alapérzékenységre, ISO 100-ra állított érzékenység esetét
láthatjuk. Az ábrán a képérzékelőt ennél az érzékenységnél helyes expozíciót eredményező fénymennyiség éri, ennek hatására 1 egységnyi jelet szolgáltat az érzékelő (az
„A” pontban), az erősítő erősítésének mértéke 1×-es, ezért az erősítő kimenetén (a „B”
ponton) is 1 egységnyi jelet kapunk. Például adjon helyes expozíciót ISO 100 érzékenységnél f/5,6 rekesz és 1/125 s záridő.
Az ábrán az alsó sorban az ISO 200 esetét láthatjuk. ISO 200 beállítása esetén az
erősítő erősítését 2×-esre állítottuk be. Így már elég a képérzékelőnek 0,5 egységnyi jelet szolgáltatnia (az „A” pontban), mert azt kétszeresére erősítve éppen a szükséges
nagyságú, 1 egységnyi jelet kapjuk a „B” pontban. Az „A” pontban 0,5 egységnyi jel
pedig akkor jelenik meg, ha az ISO 100-hoz szükségeshez képest fele fénymennyiség
éri a képérzékelőt. Ezzel elértük, hogy az ISO 100-hoz képest fele fénymennyiséggel is
ugyanolyan világosságú képet tudunk készíteni. Fele fénymennyiséget például úgy
kaphatunk, hogy vagy zárjuk a rekeszt egy értékkel, és a záridő változatlan (példánk
szerint f/8 és 1/125 s), vagy egy értékkel rövidebb záridőt alkalmazunk, és a rekeszérték változatlan (f/5,6 és 1/250 s).
A sort folytathatjuk. Ha ISO 400-at állítunk be képzeletbeli fényképezőgépünkön,
akkor tulajdonképpen a jelerősítő erősítését állítjuk be 4×-esre. Ekkor az ISO 100-hoz
képest negyedakkora fénymennyiség eredményez ugyanolyan világosságú képet. Ekkor a képérzékelőből negyedakkora nagyságú jel olvasható ki, amelyet az erősítő 4×-es
erősítésével kompenzálunk. A fenti példa szerint ISO 400 esetén a helyes expozícióhoz
alkalmazhatunk például f/11 rekeszt 1/125 s záridővel, vagy f/5,6 rekeszt 1/500 s záridővel.
Tehát ahogy növeljük az ISO érzékenységet, úgy növeljük az erősítő erősítésének
mértékét, és az egyre kevesebb szükséges fénymennyiség miatt a képérzékelő egyre kisebb jelet szolgáltat, amit az erősítő mindig azonos szintre erősít.
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Nézzük meg a példánk szerinti viszonyokat különböző érzékenységek esetén:
Érzékenység

Szükséges
fénymennyiség

Képérzékelő
jelének nagysága

Jelerősítő
erősítése

ISO 100

1

1

1×

ISO 200

1/2

1/2

2×

ISO 400

1/4

1/4

4×

ISO 800

1/8

1/8

8×

ISO 1600

1/16

1/16

16×

ISO 3200

1/32

1/32

32×

ISO 6400

1/64

1/64

64×

ISO 12800

1/128

1/128

128×

A táblázatból láthatjuk, hogy ahogy növeljük az érzékenységet, úgy egyre kevesebb fénymennyiség elegendő a helyes expozícióhoz, és úgy csökken a képérzékelőből
kapott jel nagysága is. Például ISO 6400 esetén a képérzékelőből kapott jel nagysága (a
kevés, 1/64-ed fénymennyiség miatt) már csak 64-ed része az ISO 100 esetén kapottnak, amelyet 64-szeresére kell erősíteni annak érdekében, hogy a „B” ponton 1 egységnyi jelet kapjunk.
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12.3. ábra. Felül az alapérzékenység, alul a magas érzékenység viszonyai láthatók

Nézzük meg a fenti ábrát. Felül az alacsony, (alap)érzékenység esetét, alul a magasabb, kétszeres érzékenység esetét láthatjuk. Mindkét esetben három elemi érzékelőt
láthatunk, a bal oldalira a téma sötét részletét vetíti az objektív, a középsőre középtónus vetítődik, míg a jobb oldalira csúcsfények, azaz a téma legvilágosabb pontja.
Minden elektronikai alkatrészben, így a képérzékelőben is keletkezik zaj, elsősorban a molekulák hőmozgása miatt (ún. termikus zaj), de létezik másfajta ok is. Az elemi érzékelőkben keletkezett zaj keltette töltéseket a piros köröcskék jelképezik, míg a
megvilágítás által keletkezetteket az üres karikák. A képzaj szemcsézettség formájában
jelentkezik a képen.
Alacsony érzékenységen (az ábrán felül) az érzékelőt ért nagyobb fénymennyiség
miatt a sötét részeken is jóval több töltés keletkezett az elemi érzékelőt ért fénymenynyiség által, mint amennyi a zaj által, ezért várhatóan kevésbé lesznek zajosak a sötét
részek. A csúcsfényeknél a túlcsordulás határán van az elemi érzékelő, több elektromos töltést már nem tudna tárolni.
Most nézzük meg alul a magasabb érzékenység esetét. Az ábra szerint kétszeres
érzékenységet állítottunk be, emiatt fele fénymennyiséget juttatunk a képérzékelőre, és
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ezáltal az elemi érzékelőkre is. A fele fénymennyiség miatt a fénymennyiség által keltett töltött részecskék száma feleződött, míg a zaj által keltett töltések száma nem változott, ugyanannyi piros kör van. A zaj aránya megnövekedett, mert alapérzékenységen 24 fehér kör mellett volt 5 piros, kétszeres érzékenységen 12 fehér kör mellett van 5
piros. Mindhárom elemi érzékelőből kiolvasható jel körülbelül fele az előző esetnek,
amelyet kétszeresére erősítünk, és amelynek során a zaj is kétszeresére nő. A több zaj
szemcsésebb, zajosabb képet eredményez. Ha növeljük az érzékenységet egy fényértéknyivel (ISO 400-ra), akkor még rosszabb lesz a helyzet, mert megvilágítás által keletkezett töltések száma ismét feleződik, a zaj marad, ezért még magasabb lesz a képzaj. A leírtakból megérthetjük, hogy magasabb érzékenységen miért lesz zajosabb,
„szemcsésebb” fényképünk. Ez nem pontos leírás, csak az elvet szemlélteti.
Miért van szükség egyáltalán az érzékenység változtatására? Például azért, mert
kevés fényben is szeretnénk szabad kézből fényképezni. Vagy gyors mozgást szeretnénk élesen, „befagyasztva” lefényképezni rövid záridő alkalmazásával. Ha csak egyféle, például ISO 100 érzékenység állna rendelkezésünkre, akkor elég könnyen eljutnánk
oda, hogy túl hosszú záridő adódna, amely mellett szabad kézből szinte csak bemozdult képeket tudnánk készíteni, és ennek megelőzésére állványt, vakut, vagy képstabilizátort kellene használni. Ha viszont növelni tudjuk az érzékenységet, akkor a fénykép
elkészítése kevesebb fénymennyiséggel is lehetővé válik, amely rövidebb záridő alkalmazását, és ezáltal szabad kézből történő fényképezést tesz lehetővé.

12.1. ÉRZÉKENYSÉG ÉS EXPOZÍCIÓ
A könnyebb érthetőség kedvéért eddig egymástól függetlenül tárgyaltuk az expozíciót és az érzékenységet. Az expozícióval és az ISO érzékenységgel is a befolyásolhatjuk a fénykép világosságát. Eljött az idő, hogy hatásukat együtt vizsgáljuk.
Ha nagyobb érzékenységet állítunk be, akkor kevesebb fénymennyiség is elegendő
a helyes expozícióhoz, és fordítva. Egy fénykép akkor helyesen exponált, ha világossága megfelel az elképzelésünknek.
Láttuk, hogyha kétszeres érzékenységet állítunk be, akkor fele annyi fénymennyiség szükséges ugyanolyan hatás eléréséhez (ahhoz, hogy ugyanolyan világosságú képet kapjunk), és fordítva. Fele annyi vagy kétszeres fénymennyiséget többféleképpen
is létrehozhatunk.
Nézzük ezt meg egy példán.
A fénymérés mindig a használni kívánt ISO érzékenységhez adja meg a helyes expozíciót (kellő világosságú fényképet) adó rekeszérték-záridő párokat.
Az alábbi táblázatban például ISO 100 érzékenységhez látjuk a fénymérés eredményét. Emlékezzünk arra, hogy a viszonossági törvény miatt több helyes expozíciót adó
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rekesz-záridő pár is létezik. Az egymás alatt  látható rekeszérték-záridő párok mindegyike ugyanolyan expozíciót ad. A táblázatot mindkét végén folytathatjuk.
Érzékenység
Rekesz
Záridő (s)

ISO 100
f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

Ha megnöveljük az ISO érzékenységet kétszeresére, azaz ISO 200-ra, akkor fele
fénymennyiség szükséges a helyes expozícióhoz. Ezt egyrészt úgy érhetjük el, hogy
egy értékkel zárjuk a rekeszt a záridő változatlanul hagyása mellett. Ez látható az alábbi táblázatban, ahol emiatt a rekesz sorban az értékek eggyel balra tolódtak.
Érzékenység
Rekesz
Záridő (s)

ISO 200
f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

A másik lehetőségünk az, hogy a rekeszértéket változatlanul hagyjuk, de fele
olyan hosszú záridőt alkalmazunk. Ezt láthatjuk az alábbi táblázatban, ahol emiatt a
záridő értékek eggyel jobbra tolódtak.
Érzékenység
Rekesz
Záridő (s)

ISO 200
f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

Ha például az ISO 100 érzékenységet négyszeresére növeljük, ISO 400-ra, akkor
negyedannyi fénymennyiség szükséges a helyes expozícióhoz. A negyedannyi fénymennyiséget többféle módon is elérhetjük:
• Két értékkel zárjuk a rekeszt a záridő változatlanul hagyása mellett.
• Két értékkel csökkentjük (negyedére) a záridőt a rekeszérték változatlanul hagyása mellett.
• Egy értékkel zárjuk a rekeszt, és felére csökkentjük a záridőt.
• Három értékkel zárjuk a rekeszt, és kétszeres záridőt alkalmazunk.
• stb.
A fentiek alapján úgy is mondhatjuk, hogy a kívánt hatást (jól exponált, azaz kel lő világosságú képet) nemcsak egy érzékenység-rekeszérték-záridő hármassal érhetjük
el, hanem több lehetőség közül választhatunk. Ha egyetlen – helyes expozíciót eredményező – hármast ismerünk (például fénymérés alapján), abból már származtathatunk
még jó néhány lehetőséget. Ezt úgy csináljuk, hogyha az egyik értéken változtatunk,
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akkor annak hatását a másik két tényező valamelyikének (vagy esetleg mindkettőnek)
megváltoztatásával visszakorrigáljuk, és így az eredmény szintén jól exponált kép lesz.
No, ez már bonyolultnak tűnhet, de valójában ez is egyszerű. Nézzünk is néhány
példát.
Tegyük fel, hogy a fénymérés alapján ISO 800 érzékenység esetén f/8 rekesz és
1/250 s záridő ad helyesen exponált képet. Az alábbi példákban a fénymérés eredményéhez képest az egyik tényezőt megváltoztatjuk, majd vissza is kompenzáljuk azt,
hogy továbbra is helyesen exponált képet kapjunk. Ennek érdekében mindig több lehetőség közül választhatunk. Az alábbi ábrákon csak egy-két lehetséges kompenzálási
módot mutatok meg példaképp, de az Olvasó még néhány kompenzálási módot maga
is kitalálhat minden egyes bemutatott esethez.
Az alábbi ábrákon a jelölések a következőket jelentik:
• A pirossal jelzett értékek a fényméréssel kapott értékek, amelyek helyes expozíciót eredményeznek (ISO 800, f/8, 1/250 s).
• Az egyes értékek közötti fekete nyilak irányában változtatva a kapott kép világosabb lesz (ISO nő, rekesz tágabb, záridő nő, ez a + irányú változtatás), ellenkező
irányban változtatva pedig sötétebb (ez a – irányú változtatás).
• A kék nyíllal jelezzük a fénymérés eredményéhez képest történő változtatás irányát és mértékét, amelyet kompenzálni szeretnénk. A nyílnál látható számérték
azt jelzi, hogy hány fényértéknyi a változtatás. A + (plusz) irányú változtatás világosabb képet eredményez, a – (mínusz) irányú pedig sötétebbet.
• A zöld nyíl vagy nyilak hasonló módon a változtatás kompenzálását jelölik.
Az első esetben az érzékenységet ISO 800-ról ISO 400-ra változtatjuk, amely egy
értéknyivel kisebb érzékenységet jelent. Ha kisebb az érzékenység, akkor nagyobb
fénymennyiségnek kell érnie az érzékelőt ugyanolyan expozíció elérése érdekében. A
kompenzálás érdekében például egy értékkel nyitjuk a rekeszt, f/8-ról f/5,6-ra (záridő
marad 1/250 s), mint az alábbi ábrán látható:
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12.4. ábra. A rekesz nyitásával kompenzálunk

Másik lehetőség, hogy a kompenzálás érdekében egy értékkel hosszabb záridőt állítunk be, 1/250 s helyett 1/125 s-ot (rekesz marad f/8-on), mint az alábbi ábrán látható:

12.5. ábra. A hosszabb záridővel kompenzálunk

A következő esetben az érzékenységet ISO 800-ról ISO 100-ra állítottuk, amely három értéknyivel kisebb érzékenységet jelent (ISO 800»ISO 400»ISO 200»ISO 100),
ezért három értéknyit kell visszakompenzálnunk, azaz ennyivel kell többet exponálnunk. Ezt többféleképpen is elérhetjük:
Csak a rekesz nyitásával kompenzálunk, a záridő marad 1/250 s.
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12.6. ábra. A rekesz nyitásával kompenzálunk

Vagy csak a záridő növelésével kompenzálunk három fényértéknyit, a rekesz marad f/8.

12.7. ábra. A hosszabb záridővel kompenzálunk

Vagy a rekesz nyitásával egy fényértéknyit kompenzálunk, a záridő növelésével a
maradék két fényértéknyit. Azaz f/8 helyett f/5,6 rekeszt használunk, 1/250 s záridő helyett 1/60 s záridőt (1/250»1/125»1/60).

12.8. ábra. A rekesz nyitásával és a záridővel is kompenzálunk
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Nem folytatom tovább, most már láthatjuk, hogyan tudjuk megtalálni az azonos
expozíciót jelentő értékeket.
Vegyük észre, hogy a változtatás (kék nyíl) értékének és a kompenzációk (zöld nyilak) értékeinek előjeles összege minden esetben nullát ad eredményül. Ez jelenti azt,
hogy jól kompenzáltunk.
Még egy dologra hívom fel a figyelmet. Az alábbi ábrán a változtatás, amelyet
majd kompenzálnunk kell az, hogy a rekeszt nyitottuk egy értéknyivel. Ezt nemcsak
egy értéknyi változtatással kompenzálhatjuk, hanem például úgy is, hogy az érzékenységet csökkentjük 3 értéknyivel, és a záridőt növeljük két értéknyivel. A változtatás és
a kompenzációk eredője így is nullát ad, azaz helyesen exponált képet kapunk.

12.9. ábra.

A fentieket fontos megértenünk, jól gondoljuk át. Mint láthattuk, azonos világosságú, jól exponált képet számos ISO érzékenység-rekeszérték-záridő hármassal elérhetünk.
A fent leírtak az elv megértését szolgálják, a gyakorlatban csak manuális (M)
üzemmódban kell mindhárom tényezőt saját magunknak beállítanunk.
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12.2. ÉRZÉKENYSÉG ÉS KÉPZAJ
Mindenki tapasztalhatta már azt a jelenséget, hogy amikor egy hangerősítőnek –
amely nem kap hangjelet – a hangerőszabályzóját feltekerjük, sistergésszerű hangot
hallunk a hangszórókból. Ez a sistergésszerű hang a zaj. A zaj nagy része úgynevezett
termikus zaj, amelyet az erősítőben lévő elektronikus alkatrészekben lévő molekulák
hőmozgása okoz. Ha az erősítő kellően nagy hangjelet kap, akkor kis hangerőn is élvezni tudjuk a zenét, és a kismértékű zajt meg se halljuk. Ha nagyon kicsi hangjelet
kap az erősítő, akkor előfordulhat, hogy a hangerőszabályzót jól fel kell tekerni, hogy
egyáltalán halljuk a zenét, de egyúttal felerősítettük a zajt is, és előfordulhat, hogy a
zene mellett jól hallhatóvá válik a sistergés is.
A képérzékelőnek önmagának és a hozzá közvetlenül kapcsolódó jelerősítőnek
szintén van zaja, amely főleg termikus zaj. Mint láttuk, az ISO érzékenység változtatása tulajdonképpen a jelerősítő erősítését változtatja meg. Ahogy az ISO értéket növeljük, a képérzékelő által szolgáltatott jel egyre kisebb (mert egyre kevesebb fénymenynyiség szükséges), és az erősítő egyre nagyobb mértékben erősíti a képérzékelő kis
jelét, és egyúttal annak zaját is (hiszen az érzékenység növelésével növeljük az erősítést). Nagyobb erősítésnél – a hangerősítő példájához hasonlóan – a zaj is nagyobb, és
fordítva.
A képérzékelő felerősített  zaja és az erősítő saját zaja eredményezi a képzajt,
amely zavaró szemcsézettség formájában megjelenik a képen. Minél nagyobb a beállított ISO érzékenység, annál nagyobb a zaj mértéke is.
A téma sötét részeinél sokkal kevesebb fénymennyiség éri a képérzékelőt mint a
világos részeknél, ezért a sötét részeknél lévő elemi érzékelők kisebb jelet szolgáltatnak. Ez az oka annak, hogy a kép sötét részei hajlamosak leginkább a zajosodásra. Kis
méretű képérzékelő esetén a sötét területeken az alacsony ISO választása ellenére
esetlegesen megjelenő képzaj ellen semmit se tehetünk. Ha növeljük az ISO érzékenységet, könnyen elérhetjük, hogy az egész kép zajos legyen, és a nagymértékű zaj akár
használhatatlanná is teheti képünket.
A filmnek is volt szemcsézete, amely bizonyos nagyítás felett  látszódott  a képen,
azonban a digitális képzaj kellemetlenebb látvány a film szemcsézeténél.
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Az alábbi kép APS-C DSLR vázzal, ISO 6400 érzékenységgel, kikapcsolt zajcsökkentéssel készült.

12.10. ábra. APS-C érzékelő, ISO 6400 érzékenység, 12 MP felbontás,
kikapcsolt magas ISO zajcsökkentés, vaku nélkül

Így nézve fel sem tűnik, hogy a kép mennyire zajos, csak azt látjuk, hogy nem tűnik elég élesnek. Valójában pedig elég zajos is. Lássunk egy kinagyított részletet:
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12.11. ábra.

A fekete pénztárcán, a zöld asztalterítőn mindenütt  piros és más színű szemcsék
látszanak. Ezt színzajnak nevezzük.
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12.12. ábra. APS-C érzékelő, ISO 6400 érzékenység, 12 MP felbontás,
kikapcsolt magas ISO zajcsökkentés, vaku nélkül
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A fenti kép is zajos, nézzük meg az alábbi részletét.

12.13. ábra.

Ha készítünk vaku használatával ISO 100 és ISO 6400 beállításával egy-egy képet,
akkor megnézhetjük a jobb fényviszonyok melletti zajosodást, és azt, hogy milyen hatással van a magas ISO érték az élességre, a kontrasztra, és a kép színeire. Az alábbi
képeken ezt láthatjuk. Először az ISO 100-zal készültet, és a belőle kinagyított zajosodást bemutató, majd a maximális élességet bemutató részletet.
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ISO 100 esetén a kontraszt és a színek:

12.14. ábra. APS-C, 12 MP felbontás, ISO 100, vakuval
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A zajosodás az alábbi ábrán látható (az alacsony ISO érték és a jó fényviszonyok
miatt a kép nem zajos).

12.15. ábra.
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Az élesség és a kontraszt:

12.16. ábra.

ISO FÉNYÉRZÉKENYSÉG
ISO 6400 esetén a kontraszt és a színek:

12.17. ábra. APS-C, 12 MP felbontás, ISO 6400,
kikapcsolt magas ISO zajcsökkentés, vaku
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A zajosság (a magas ISO érték miatt a kép a jó fényviszonyok ellenére zajos lett):

12.18. ábra.
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A képélesség és a kontraszt (jóval kisebb, mint ISO 100-on):

12.19. ábra.

Láthatjuk, hogy még nagy érzékelőméret, és erős fény (vaku) mellett is mennyivel
zajosabb, és mennyivel kisebb az élessége és a kontrasztja a magas ISO értékkel készült felvételnek. Kis méretű érzékelőnél még ennél is sokkal rosszabb a helyzet. Levonhatjuk a következtetést:
Az érzékenység növelésének mellékhatása az, hogy növeli a képzajt, csökkenti a
kép részletgazdagságát, élességét, csökkenti a kontrasztot, és rosszabb színeket kapunk.
Ezek a tényezők hatással vannak arra, hogy a képből mekkora méretű, még jó minőségű papírképet készíttethetünk.

12.3. MITŐL FÜGG A KÉPZAJ?
A képzaj nem egyformán erősen jelentkezik mindegyik fényképezőgépnél, illetve
minden felvételnél. Nézzük meg, mik azok a tényezők, amelyek hatással vannak a képzaj mértékére.
• A képzaj függ a képérzékelő egy kis elemi érzékelőjének (egy képpontnak) a területétől. Fentebb láthattuk, hogy ez minél nagyobb, annál több fénymennyisé-
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get tud gyűjteni, ezért kisebb lesz a képzaj. Legnagyobb hátrányban a kis méretű, nagy felbontású érzékelők vannak.
• Hosszú záridő alkalmazása esetén is zajosodást tapasztalunk, akkor is, ha alacsony ISO értéket választottunk. Ebből a szempontból legalább 1 másodperc és
annál is hosszabb idő számít hosszúnak. Ez például olyankor következik be, amikor kevés fényben, esti vagy éjszakai képet készítünk állvány használatával. A
filmet meg lehetett világítani akár fél óráig is minőségromlás nélkül, de a digitális fényképezés esetében ez nem így van. Kis érzékelős fényképezőgépek esetében néhány másodpercnél hosszabb záridőt általában be se lehet állítani. Hoszszú záridő akkor szükséges, amikor kevés fény érkezik a téma irányából. Vagy
eleve kevés fény érkezik, vagy szándékosan magunk csökkentjük le az érkező
fény intenzitását úgynevezett  fényszűrő alkalmazásával (erről másik könyvben
írok) azért, hogy hosszabb záridőt alkalmazhassunk. Kevés fény esetén a képérzékelő kis jelet szolgáltat, és a kis jel nem haladja meg eléggé az érzékelő zajának nagyságát, ezért következik be a zajosodás. A másik ok az, hogyha a képérzékelő sokáig van bekapcsolva, akkor nő a hőmérséklete, és ezáltal a képzaj is
nő, mert magasabb hőmérsékleten magasabb a termikus zaj is. A harmadik ok
az úgynevezett hot pixelek (forró képpontok) megjelenése. Minden képérzékelőn
vannak ilyen hibás képpontok, azonban normál körülmények között  nem nagyon vesszük őket észre. Amikor azonban nagyon kevés fény éri az érzékelőt, és
például sötét éjszakai égbolton a csillagokat fényképezzük, akkor láthatóvá válnak intenzív színes képpontok formájában. A hibás színes képpontok nyilván
mindig a fénykép azonos helyén jelennek meg. Minél magasabb az érzékenység
és minél hosszabb a záridő, annál magasabb a hosszú expozíciós képzaj.
• A képzaj függ a képérzékelő fejlettségétől is, az újabb fejlesztésű érzékelők zaj
tekintetében jobbak a régebbieknél, akár sokkal jobbak is lehetnek.
• Mivel a képérzékelő zaja főleg termikus zaj, ezért a képzaj függ a képérzékelő
hőmérsékletétől is, melegben nagyobb a képzaj mértéke. A bemelegedés miatt a
DSLR fényképezőgépek élő nézet módjában is zajosabb képet kaphatunk, ha a
képérzékelő már hosszabb ideje folyamatosan működik. Ennek megelőzésére tükörreflexes fényképezőgép esetében csak annyi időre kapcsoljuk be az élő nézet
módot, ameddig feltétlenül szükséges.
Mint látjuk, képzaj szempontjából az lenne előnyös, ha a kis képérzékelővel rendelkező fényképezőgépek kis felbontásúak lennének, mert így nagyobb terület jutna
egy-egy képpontra. Úgy 2005-ig ez így is volt, nekem is van 2002-es megjelenésű 5
MP-es fényképezőgépem 2/3” méretű érzékelővel. Egy amatőrnek legtöbbször, nincs
szüksége 6-8 MP-nél nagyobb felbontásra, mert nem készíttet nagy méretű papírképeket. A gyártók azonban elkezdtek versengeni a minél nagyobb felbontás tekintetében.
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Azért tették ezt, mert a felbontás jól számszerűsíthető paraméter, míg a képminőség
nem, és a nagyobb felbontással jobban be tudták magyarázni az embereknek, hogy a
nagyobb jobb. Az utóbbi években kezdtek a gyártók kisebb felbontású, jó minőségű
fényképezőgépeket gyártani, igaz, nem kis érzékelővel, és nem az olcsóbb kategóriákban.

12.4. A KÉPZAJ JELLEGE
Kétféle képzajt különböztetünk meg a digitális fényképezésben:
• Világosság zaj
• Színzaj
A kétféle zaj mindig együtt fordul elő. A világosság zaj színe nem üt el annak a felületnek a színétől, amelyen megtalálható, míg a színzaj attól eltérő színű.
A képérzékelőtől függ, hogy a képen melyik fajta dominál. Nézzünk meg két „kinagyított” képrészletet, az első Canon EOS 1100D, a második Canon EOS 750D fényképezőgéppel készült, mindkettő ISO 6400 érzékenységgel.
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12.20. ábra. Canon EOS 1100D, ISO 6400, 12 MP
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12.21. ábra. Canon EOS 750D, ISO 6400, 24 MP

Figyeljük meg, hogy az első képen mennyivel több a téma színétől eltérő színű zaj,
mint a másodikon, például a zöld felületen pirosas zaj. A Canon 1100D képén a színzaj
sem elhanyagolható, a Canon 750D esetében pedig a világosságzaj dominál, színzaj
alig van jelen. Ebből a szempontból az újabb kiadású fényképezőgép lényegesen jobb a
régebbinél.
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12.5. ZAJCSÖKKENTÉS
Négyféle módon lehet küzdeni a képzaj ellen.
• A lehető legalacsonyabb ISO érzékenységgel fényképezzünk.
• Amikor csak lehetséges, ne használjunk 1 másodpercnél hosszabb záridőt.
• Kellően nagy képpontterületű képérzékelővel rendelkező fényképezőgépet használjunk, főleg rosszabb fényviszonyok között.
• Zajcsökkentés használata a JPEG kép előállítása során.
Megemelkedett  képzajt eredményező körülmények esetén a JPEG kép előállítása
során a fényképezőgépek szoftveres zajcsökkentést alkalmaznak. A zajcsökkentő algoritmus azonban nem tudja jól megkülönböztetni a kép hasznos, finom részleteit a káros zajtól, így részben a hasznos részleteket is eltávolítja. Végeredményül a kép nem
lesz számottevően zajos, de rossz esetben részlettelen, „összemosott” képeket kapunk.
Az újabb fejlesztésű képérzékelők és zajcsökkentő algoritmusok jobb eredményt adnak, mint a régebbiek.
Általában kétféle zajcsökkentés áll rendelkezésre a fényképezőgépek menüjében:
• Magas ISO-érték esetén alkalmazott zajcsökkentés
• Hosszú expozíció esetén alkalmazott zajcsökkentés
Először foglalkozzunk a magas ISO-érték esetén alkalmazandó zajcsökkentéssel.
Kis méretű, nagy felbontású (10-20 MP-es) képérzékelők képe már alacsony érzékenységnél is zajos, így mindig zajcsökkentésre kényszerülhetnek, amely a kis részleteket is
eltávolíthatja a képből. Emiatt semmi értelme sincs a nagy felbontásnak, mert ugyan
ott  van a sok képpont, csak az információtartalmuk kevés. Persze annyi információ
még így is marad, hogy levelezőlap méretű képet készíttethessünk, sőt esetleg annál
több is.
A fentieket illusztrálja az alábbi négy képrészlet. Az első két kép 5 MP-es Canon
S2 IS fényképezőgéppel, a harmadik és a negyedik pedig 12 MP felbontású Canon
SX220 HS fényképezőgéppel készült. Mindkét gép kis méretű képérzékelővel rendelkezik.
Az első és harmadik kép a www.steves-digicams.com, a negyedik a
www.techradar.com tesztfotójának részlete. A második kép saját felvételem részlete.
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12.22. ábra. Canon S2 IS, ISO 50, f/3,5, 1/60 s, vaku

12.23. ábra. Canon S2 IS, ISO 50, f/3,5, 1/60 s
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12.24. ábra. Canon SX220 HS, ISO 1000, f/3,1, 1/60 s

12.25. ábra. Canon SX220 HS, ISO 400, f/5,9, 1/1000 s

Ezekkel a felvételekkel nem a két fényképezőgép minőségbeli különbségének egzakt bemutatása a célom, hiszen a képek nem azonos körülmények között  készültek,
és az ISO érzékenységben is jelentősek az eltérések. A 12.22 és 12.23 képen az látható,
hogy a kisebb felbontás, és ezáltal nagyobb képpontméret alacsony ISO esetén csak
kismértékű zajcsökkentést tesz szükségessé, amely jól megőrzi a kép apró részleteit,
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míg a 12.24 és 12.25 képen azt láthatjuk, hogy a kisebb képpontméret és a magasabb
ISO érzékenység miatt  szükséges nagyobb mértékű zajcsökkentés hogyan távolította
el a kép részleteit is. Az első két kép kontrasztja is sokkal nagyobb.
Az egyszerűbb fényképezőgépek esetében általában nincs ráhatásunk a JPEG kép
zajcsökkentésére, a beépített program magától végzi. Komolyabb, nagyobb érzékelővel
rendelkező gépeknél viszont általában többféle mértékű zajcsökkentést is beállíthatunk.
Egyrészt a magas ISO értéknél végzendő zajcsökkentést kikapcsolhatjuk, illetve
erősségét néhány fokozatban állíthatjuk. Minél erősebb fokozatot állítunk be, annál
kevesebb zaj, és egyúttal annál kevesebb képrészlet is lesz a képen. Valószínűsíthető,
hogy a legtöbb nagy felbontású fényképezőgép esetén kikapcsolt zajcsökkentésnél is
végez a gép valamilyen szintű zajcsökkentést a képpontok kis területe miatt. Ennek
nyomai a fentebbi madárfotót készítő, mindössze 5 MP-es fényképezőgép képén is fellelhetők.
Egyéb módszerek is rendelkezésünkre állnak. A kép sötét részeinél jelenik meg
először a képzaj. Statikus (mozdulatlan) témánál ez ellen az úgynevezett HDR technikával is védekezhetünk. Ennek az a lényege, hogy három felvételt készítünk, egyet
normál módon exponálva, egyet a csúcsfényekre, egyet a sötét részekre. Lehetőleg
használjunk állványt. A sötét részekre exponálva természetesen a sötét részek túl világosak lesznek, de a zaj is kevesebb lesz. A három képből utólag, számítógéppel készítjük el a képet, és így elérhetjük, hogy a sötét részeken is kevesebb legyen a zaj, és a
csúcsfények se legyenek részlettelen fehérek.
Nyers formátumból kiindulva, külső szoftverrel is végezhetünk zajcsökkentést,
például Rawtherapee segítségével. Ilyenkor a saját kezünkbe vesszük az irányítást, és
eldönthetjük, hogy a kissé több részletet tartalmazó, de zajosabb képet választjuk,
vagy a zajmentesebb, de összemosottabb képet.
A másik zajcsökkentés beállítási lehetőségünk a hosszú expozíció (záridő) esetén
végzett  zajcsökkentés. Hosszú záridőn ebben az esetben általában 1 másodpercet és
annál hosszabb időtartamot értünk, de ez fényképezőgép-típusonként eltérő lehet.
Hosszú záridő általában azért szükséges, mert alacsonyabb érzékenység mellett fényképezünk, és az érzékelőt a rosszabb fényviszonyok miatt (például éjszakai felvétel állvánnyal) kevés fény éri.
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12.26. ábra. Kis érzékelőméret (1/2,5”, 5,8x4,3 mm, 5 MP), f/4,5, 5 s záridő, állvány
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12.27. ábra. Nagyobb érzékelőméret (2/3”, 8,8x6,6 mm, 5 MP), f/2 rekesz, 2 s záridő, állvány

Nézzük meg röviden, hogy mit tehetünk a hosszú expozíció okozta hot pixelek és
a képzaj ellen. A hot pixelek a képérzékelő hibás képpontjai, ilyenek mindig vannak. A
képérzékelőt ugyanis nem lehet úgy gyártani, hogy minden elemi érzékelő egyforma,
illetve hibátlan legyen. Főleg hosszú záridőnél láthatók.
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12.28. ábra. Hot pixel

A fenti ábrán láthatunk erősen nagyítva egy kék színű hot pixelt. A sötét háttéren
ezek a képpontok többé-kevésbé láthatóvá válnak, de nem mindig ilyen erőteljesen. A
kevés fény és a képérzékelő bemelegedése miatt a képzaj és a hot pixelek erőteljesebben jelentkeznek.
A komolyabb fényképezőgépek általában rendelkeznek hosszú expozíciós zajcsökkentéssel. Ez általában úgy működik, hogy a hosszú záridejű fénykép elkészítése után
a zár bezárul, és még egy fénykép készül ebben az állapotban ugyanolyan hosszú záridővel. Mivel a zár zárva van, ezért a képérzékelőt nem éri fény, és ezen a képen csak a
zaj és a hot pixelek kerülnek rögzítésre. A nagy ötlet az, hogyha az utóbbi képen rögzített zajt és hot pixeleket kivonjuk az először elkészült képből, akkor zajmentesebb és
hot pixelektől mentesebb képet kapunk.
A hosszú idejű zajcsökkentést a menüben kapcsolhatjuk be, azonban nem árt óvatosnak lenni a használatával. Az tény, hogyha ezt bekapcsoljuk, annak 1 másodpercnél
rövidebb záridő esetén semmilyen hatása sem lesz. A problémát az okozza, hogy alkalmazása nem minden esetben javítja a zajt, van, amikor ront a helyzeten. Az közel se
mindig jó, ha állandóra bekapcsoljuk. Bizonyos fényképezőgépeinél maga a Canon is
azt mondja, hogy például ISO 1600 felett nemhogy javít, hanem inkább ront a helyzeten a hosszú idejű zajcsökkentés. Ezt ki kell tapasztalnunk saját fényképezőgépünk
esetén. Van, amikor akár egy-két perces záridőig sem érdemes alkalmazni. Van, amikor
az AUTO beállítás beválik, mert csak a szükséges esetben alkalmazza a fényképezőgép
a zajcsökkentést.
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A hosszú idejű zajcsökkentés nagy hátránya az, hogy minden exponálás kétszer
annyi ideig tart. Ez rövidebb záridőnél nem olyan nagy probléma, de például 5 perces
záridő esetén a kétszeres felvétel miatt csak tíz perc múlva kezdhetjük elkészíteni a következő képet, ráadásul bemelegedett érzékelővel.
Ha mentesülni szeretnénk a kétszeres záridő hátrányától, akkor megtehetjük,
hogy előre készítünk képeket a zajról és a hot pixelekről. Ennek érdekében felhelyezett objektívsapkával vagy vázsapkával készítsünk különböző (a későbbiekben használni kívánt) hosszúságú záridőkkel képeket. Mielőtt majd elkészítjük a hosszú záridővel
készült fényképeinket a fotótémáról, kapcsoljuk ki a hosszú idejű zajcsökkentést. A
képzajt az utófeldolgozás során csökkenthetjük az előre elkészített, csak zajt és hot pixeleket tartalmazó képeink valamelyikének segítségével. Célszerűen az azonos, vagy
közel azonos záridővel készülttel kaphatjuk a legjobb eredményt. Ez azonban nem lesz
tökéletes, mert nem lesz azonos az előre elkészített, zajról készített képek készítésekor
a képérzékelő hőmérséklete a téma lefényképezésekor tapasztalható hőmérsékletével.
A zaj és a hot pixelek megjelenése is függ a képérzékelő hőmérsékletétől. Nem a hot
pixelek helye függ tőle, hanem a milyenségük, intenzitásuk.
Azt is megtehetjük, hogy a hosszú expozíciós fotózás végén készítünk egy-két
hosszú idejű felvételt felhelyezett objektívsapkával, és ezeket használjuk az utófeldolgozás során zajcsökkentésre. Ezekkel várhatóan jobb eredményt kapunk, mert bemelegedett érzékelővel készítjük őket.

12.5.1. ÉRZÉKENYSÉG ÉS ÁRNYALATTERJEDELEM
A magas ISO érték használatának nemcsak a magasabb képzaj és az élesség csökkenése a hátránya, hanem csökken a kontraszt is, és a RAW fájlban is kisebb lesz a tárolt árnyalatterjedelem, amely azt jelenti, hogy kevesebb lesz a tárolt képinformáció.
Ha van egy ISO 6400-on készült nyers képünk, akkor számítógépen történő kidolgozás során sokkal kisebb mozgásterünk lesz az árnyékos részek részleteinek helyreállításához, vagy a pozitív irányú expozíciókorrekcióhoz ahhoz képest, mintha a képet
ISO 100-zal készítettük volna el.

12.5.2. KÉPSTABILIZÁTOR ÉS ÉRZÉKENYSÉG
Amikor mozdulatlan témát fényképezünk rossz fényviszonyok között, akkor a bemozdulás elkerülése céljából az ISO növelésével szemben részesítsük előnyben a képstabilizátort, mert az a képminőség romlása nélkül csökkenti a bemozdulás esélyét.
Természetesen kevés fényben képstabilizátor esetén is szükség lehet magasabb ISO
használatára. A mai fejlesztésű, nagyobb érzékelővel rendelkező fényképezőgépekről
elmondható, hogy az alapérzékenységhez képest akár két-három értékkel is megemelhetjük az ISO-t anélkül, hogy számottevő képminőségromlás következne be. Ilyen
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esetben – ha szükséges – nyugodtan emeljük meg az érzékenységet. A képstabilizátorról később szólok részletesebben.

12.5.3. HOGYAN ÁLLÍTHATJUK BE AZ ÉRZÉKENYSÉGET?
Kreatív módok választásakor minden fényképezőgép esetében többféle beállítási
lehetőség közül választhatunk. Teljesen akkor vesszük saját kezünkbe az irányítást, ha
mindig konkrétan kiválasztjuk azt az ISO értéket, amelyet használni szeretnénk. Az
ISO beállítás legtöbbször egyszerűen elérhető, sok esetben dedikált gomb is található a
fényképezőgépen.

12.29. ábra. ISO nyomógomb

Esetleg a négyirányú navigáló gombok valamelyikéhez rendelik:

12.30. ábra.

Egyszerűbb gépek esetén általában a menüben állíthatjuk be.
Az alábbi képen láthatók a választható ISO érzékenységek.
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12.31. ábra. Forrás: Canon

Kreatív módokban választhatunk AUTO ISO beállítást is. AUTO ISO beállítási lehetőség akár egyszerűbb kompakt fényképezőgép esetén is rendelkezésre állhat.
Az AUTO ISO azt jelenti, hogy az érzékenységet a fényképezőgép állítja be automatikusan. Ilyenkor egy ISO-tartományból egy általa megfelelőnek gondolt értéket választ. Általában nemcsak szabványos „egész” értékeket (ISO 100, ISO 200, stb.) szokott
választani, hanem köztes értékeket is (pl. ISO 160 vagy ISO 320).
AUTO ISO választása esetén a fényképezőgép a legkisebb lehetséges értéktől egy
maximálisan alkalmazható értékig választhat. Ez a felső határ általában a menüben
beállítható. Célszerű olyan értékre állítani a maximumot, amelynél még jó, vagy általunk elfogadható minőségű fényképet készít gépünk.

12.32. ábra. Forrás: Canon
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12.5.4. MIKOR HASZNÁLJUNK ALACSONY ÉRZÉKENYSÉGET?
Fényképezőgépünk alapérzékenységének beállítása jobb képminőséget eredményez. Ebben az esetben ISO 50 – ISO 100 értéket alkalmazunk. Vannak olyan esetek,
amelyek megkövetelik az alacsony ISO érzékenység használatát.
Ezek az esetek a következők:
• Ha fotóstúdióban fényképezünk, ahol ellenőrzésünk alatt tartjuk a téma megvilágítását.
• Egyéb beltéri vakus felvételek készítésekor.
• Állvány használata és mozdulatlan téma esetén, ha például tájképszerű képeket
készítünk. Akár rossz fényviszonyok között, éjszakai felvételeknél is használjunk
alacsony érzékenységet, ha állványt használunk.
• Nagyon erős természetes fényben, napsütés, vagy csak kissé felhős ég esetén.
Bizonyos esetekben szükség lehet magasabb, ISO 200 – ISO 400 érzékenység alkalmazására. Sok régebbi, kis méretű érzékelővel rendelkező gépnél ez jelentheti a választható maximumot. Az is előfordulhat, hogy az ISO 200 még elfogadható, de az ISO
400 már túl zajos. Ez erősen behatárolja lehetőségeinket. Nagyobb érzékelővel rendelkező gépek esetében (M4/3”, APS-C, full frame) ebben a tartományban a zaj általában
alig növekszik. Ezt a tartományt az alábbi esetekben használhatjuk:
• Felhős, esős időben, vaku nélküli beltéri felvételek készítéséhez (nagyobb fényerejű objektívvel és/vagy képstabilizátorral).
• Kültéren rövidebb záridő elérése céljából, amely csökkenti a bemozdulás esélyét.
• Beltérben vakunk hatótávolságának megnöveléséhez.
Az általános szabály nem változott, amikor csak lehet, válasszunk alacsony érzékenységet, de amikor indokolt, nyugodtan válasszunk magasabbat.

12.5.5. MIKOR VÁLASSZUNK MAGAS ÉRZÉKENYSÉGET?
A magas ISO érték választásának hátrányaival már elég sokat foglalkoztunk, most
nézzük meg, hogy mikor előnyös ezt választani.
A fejlődés nem áll meg, az újabb gépek már jobban teljesítenek. Ha egy ugyanolyan méretű érzékelővel rendelkező fényképezőgép nagyobb felbontás mellett  nem
produkál több zajt, és képe nem elmosottabb mint egy feleakkora felbontású társa, az
már fejlettebb érzékelőt jelent.
A korábbi rossz tapasztalatok miatt az emberek jelentős része nem mer magasabb
érzékenységet választani akkor sem, amikor indokolt lenne. Korábban a kis érzékelős
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kompakt vagy bridge fényképezőgépek elsősorban csak alapérzékenységen készítettek
jó képet, esetleg még az ISO 200 elfogadható volt, efelett már erősen zajos képet produkáltak. Régebbi APS-C vázak esetén (Canon 40D, 350D, 1000D, stb.) az ISO 1600 már
jól látható zajosodást eredményezett, az elfogadható minőségű képek felső határa ISO
800 volt. Aki ezen nőtt fel, az hajlamos lehet most is a kelleténél jobban ragaszkodni az
alacsony érzékenységhez.
Kezdők is elkövethetnek olyan hibákat, amelyek végzetesnek bizonyulhatnak. Például szabad kézből szeretnének fényképezni. Hallottak arról, hogy a fényképek legnagyobb részét Av (rekesz prioritás, Nikon, Sony, Pentax esetén A) üzemmódban célszerű
elkészíteni, ezért ezt állítják be. Hallottak arról, hogy alacsony érzékenységet kell választani, mert akkor jobb a képminőség, emiatt  az alapérzékenységet választják. Hallottak arról is, hogy nagy mélységélesség elérése érdekében szűk rekesznyílást célszerű
választani, ezért beállítanak f/8 értéket. Mindhárom állítás igaz. Probléma akkor lesz,
ha nem figyelnek arra, hogy az adott  fényviszonyok között  a fényképezőgép kellően
rövid záridőt választott-e, mert ha nem elég rövid a záridő (pl. 1/4 vagy 1/2 s), akkor
csupa bemozdult felvétel lehet az eredmény képstabilizátor alkalmazása ellenére is. Ha
észreveszik a túl hosszú záridőt, akkor a bemozdult képek megelőzése érdekében magasabb érzékenység választása, esetleg állvány használata jelenti a megoldást. Ha nem
ragaszkodunk a nagy mélységélességhez, akkor nagy fényerejű, fix gyújtótávolságú
objektív is jó lehet. Ha f/2,8 fényerejű objektívünk lenne, akkor ennél a rekesznyílásnál
az érzékenység változatlanul hagyása mellett 1/30 s záridő adódna, amely stabilizátorral már esetleg jó lehet.
Elmondhatjuk, hogy a mai fényképezőgépekkel már nyugodtan fényképezhetünk
ISO 1600, ISO 3200, sőt akár ISO 6400 érzékenységgel is akár full frame érzékelő, akár
APS-C érzékelő esetén is. M4/3” érzékelő esetén talán ISO 3200 lehet a felső határ.
Arra azonban vigyázzunk, hogy nem minden helyzetben a magas érzékenység választása a jó megoldás.
Az alábbi öt esetben rákényszerülhetünk magas ISO választására:
• Gyors mozgás megfagyasztása. Ha gyorsan mozgó valamit élesen, bemozdulástól mentesen szeretnénk lefényképezni, rövid záridőre van szükség, nehogy a téma az expozíció alatt  elmozduljon, és életlen legyen. A rövid záridő használata
sok esetben csak úgy lehetséges, ha növeljük az ISO értéket.
• Rossz fényviszonyok közötti, adott fényben történő, vaku nélküli fotózás szabad
kézből.
• Esti, éjszakai felvételek szabad kézből.
• Képstabilizátor nélküli, nagy gyújtótávolságú objektív szabad kézből történő
használatakor. Egy 300 mm-es objektív és APS-C váz esetén képstabilizátor nél-
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kül a reciprok szabály értelmében 1/500 s záridőnél hosszabbat nem használhatunk, de inkább csak 1/1000 s-ot. A fényviszonyok azonban alacsony ISO érték
választása esetén gyakran nem tesznek lehetővé ilyen rövid záridő használatát
szabad kézből történő fényképezés mellett, emiatt növelni kell az érzékenységet.
• Szabad kézből nagy mélységélességgel, azaz szűk rekesznyílással szeretnénk
fényképezni. Ha szűkítjük a rekesznyílást, a viszonossági törvény értelmében a
záridőt kell növelnünk, hogy azonos expozíciót, azaz azonos világosságú képet
kapjunk. A záridő növelésének viszont határt szab a reciprok szabály, és rákényszerülhetünk az érzékenység növelésére, hogy ezáltal szűkebb rekesznyílás és rövidebb záridő használatára legyen lehetőségünk.
Bizonyára vannak a felsoroltaktól eltérő egyéb esetek is, amikor szükség lehet magas érzékenységre.
Újabb fejlesztésű, nagyobb érzékelővel rendelkező fényképezőgépek esetében tehát nyugodtan választhatunk (csak) szükség esetén ISO 3200 vagy ISO 6400 érzékenységet is. Ez nem azért van, mert ugyanolyan jó minőségű képet készítenek magas érzékenységen is mint alapérzékenységen, hanem azt kell mérlegelnünk, hogy jobban
járunk-e, ha bevállaljuk a magas érzékenységet és még használható képet kapunk,
mintha ragaszkodunk az alacsonyabb érzékenységhez, és csupa bemozdult kép lesz az
eredmény. Ilyen esetben a magas érzékenység a jó választás. Fentebb láthattunk ISO
6400-zal készült képeket, láthattuk a zajosodást, a kontrasztvesztést, és a kisebb élességet. Az ilyen képből csak kisebb papírkép készíthető elfogadható minőségben.
Az ISO 12800 – ISO 25600 tartomány már mindenképpen erős minőségromlással
jár. Csak akkor válasszuk ezt, ha más megoldás nincs. Jó minőségre ne nagyon számítsunk, a kép láthatóan zajos lesz, még jó fényviszonyok esetén is, és a zajosodás csökkenti az élességet, dinamikát is. A nagyobb képpontméretű full frame vázak ebből a
szempontból előnyösebbek.

12.5.6. AUTO ISO HASZNÁLATA
A kreatív módokban rendelkezésre álló AUTO ISO használatától sokan idegenkednek. Ez általában a korábban szerzett rossz tapasztalatoknak tudható be, amikor még
csak alacsony érzékenységgel lehetett jó képeket készíteni. AUTO ISO esetén a fényképezőgép maga választ ISO értéket egy számára engedélyezett tartományból. A tartomány felső határa a fotós által beállítható arra az értékre, amelyen készült fénykép
minősége számára még elfogadható.
A választható tartomány felső határát olyan maximális ISO értéknél korlátozzuk,
amellyel még számunkra megfelelő a képminőség. Ezt az értéket próbafelvételekkel állapíthatjuk meg. Ha ezt beállítottuk, akkor bátran választhatjuk az AUTO ISO vagy
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akár az iISO (intelligens ISO választás) lehetőséget is, amely leveszi vállunkról az ISO
állítgatás terhét.
A készített próbafelvételeket monitorunkon 100%-os nagyítás mellett értékeljük ki,
ekkor jól láthatóvá válik a képzaj, a kontraszt és az élesség is.
A 100% nagyítás (vagy „eredeti méretben”, 1:1 méretben történő megtekintés) azt
jelenti, hogy monitorunk egy képpontja megfelel képünk egy képpontjának. A ma leginkább elterjedt full HD monitor felbontása 1920×1080 képpont. Ha ezen a monitoron
ennél nagyobb felbontású képet nézünk meg 100% nagyítás mellett, akkor a képnek
csak egy része fog ráférni a monitorra. A 100% nagyítás tehát nem azt jelenti, hogy a
kép a monitort 100%-osan (teljesen) töltse ki. A képnézegető programok általában egyszerű módon (akár egy kattintással) adnak rá lehetőséget, hogy a képet 100% nagyítással tudjuk megnézni.

12.33. ábra.

A fenti ábrán láthatjuk, hogy 100% nagyítás mellett a 6000×4000 képpontból álló
képnek csak a sárga keretben látható kis részlete fér rá a full HD felbontású monitorra.
Akár nagyobb érzékelővel rendelkező fényképezőgépünk van, akár kisebb érzékelős kompaktunk, nem kell idegenkednünk az AUTO ISO használatától, használjuk azt
bátran, csak arra ügyeljünk, hogy a választható tartomány felső határát megfontoltan
állítsuk be. Például van egy kis érzékelős, 8 MP-es, utazóknak szánt kompakt fényképezőgépem, amelynél a felső határt ISO 800-ra szoktam állítani.
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Akár egyszerűbb kompakt gépeknél is rendelkezésre állhat az iISO (intelligens
ISO) lehetőség is, ennél szintén egy tartományból a gép maga választ ISO értéket, a téma mozgását is figyelembe véve. Ennél is beállíthatjuk a maximálisan választható értéket.

12.5.7. ISO FÜGGETLENSÉG
Egyes új fejlesztésű fényképezőgépek érzékelőjének zaja már annyira kicsi, hogy
alapérzékenységen akár három-öt fényértéknyivel is alulexponálhatunk, majd utólag,
számítógépen végzett  szoftveres korrigálás után körülbelül ugyanolyan jó képet kapunk, mintha a felvétel előtt három-öt értékkel emeltük volna az érzékenységet. Az így
viselkedő érzékelőket nevezik ISO-függetlennek (ISO invariancia). Amikor e sorokat írom, még csak néhány így viselkedő fényképezőgép-típus létezik, például a Canon
EOS 1D X Mark II, vagy a Nikon D750. Ha ugyanezt egy hagyományos fényképezőgéppel próbálnánk megtenni, akkor a korrigáláskor durva zajosodást kapnánk eredményül, és a magasabb ISO értékkel készült kép lenne jóval jobb minőségű, mint az utólag korrigált.
A fejlődés iránya egyértelműen az ISO-független érzékelők irányába mutat, várhatóan egyre több fényképezőgép fog így viselkedni, és a képzaj egyre kevésbé lesz probléma.

12.5.8. HOGYAN ÁLLAPÍTHATJUK MEG A MAXIMÁLIS HASZNÁLHATÓ ISO ÉRTÉKÉT?
Itt nem a fényképezőgépünkön beállítható maximális ISO értékére vagyunk kíváncsiak, hiszen az a fényképezőgép specifikációjából egyszerűen megállapítható. Itt arról
a legmagasabb ISO értékről van szó, amellyel még számunkra elfogadható mértékű a
zajosodás, illetve összességében is elfogadható képet kapunk. Ezt kell megállapítanunk
saját fényképezőgépünk esetében. Ezt próbafelvételek készítésével tehetjük meg.
• Egy asztal egyik végére néhány lefektetett könyvre tegyük le fényképezőgépünket, hogy az szilárdan álljon. Ha van állványunk, akkor használjuk azt.
• Az asztal másik végére helyezzük el a tárgyakat, amelyeket le fogunk fényképezni. Legyenek különféle színű, tárgyak, például állítsunk színes ceruzákat egy
írószertartóba, és mellé helyezzünk el közepes világosságú és főleg sötétebb,
köztük nagy felületű fekete tárgyakat is. Jó, ha árnyék is keletkezik.
• A vakut kapcsoljuk ki, a helyiségben a lámpát kapcsoljuk fel.
• Állítsunk be a fényképezőgépen olyan üzemmódot, amelynél sok beállítási lehetőségünk van, például P vagy Av (A) módot.
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• Kapcsoljunk ki minden zajcsökkentést fényképezőgépünk menüjében, ha ez lehetséges.
• Állítsunk be fényképezőgépünkön 10 másodperces önkioldó időzítést.
• Készítsünk próbafelvételeket a legkisebb ISO értéktől, például ISO 100-tól a lehetséges legnagyobbig, például ISO 12800-ig, minden értéken.
Végül számítógépen, 100% nagyítást alkalmazva értékeljük ki a képeket. A képzaj
így jól láthatóvá válik. A fekete felületeken jelenik meg először a zaj, jól láthatjuk a
színzajt is. A színes tárgyakon a színzaj megjelenését és mértékét figyelhetjük meg. Állapítsuk meg azt a maximális ISO értéket, amelynél a képzaj mértéke, illetve az általános képminőség még számunkra elfogadható. Ezt az értéket jegyezzük meg. A kapott
értéket az alábbiak szerint használhatjuk:
• Felhasználhatjuk AUTO ISO vagy intelligens ISO beállításakor a gép által választható tartomány felső határaként.
• Ha manuálisan választunk ISO értéket, akkor törekedjünk arra, hogy ezt az értéket ne lépjük túl.
• Ha gyors mozgású témát fényképezünk, akkor legfeljebb ezt az értéket állíthatjuk be a záridő csökkentése érdekében anélkül, hogy a képzaj még az általunk
elfogadott  szintet túllépné, illetve az általános képminőség ne legyen rosszabb
az általunk még elfogadhatónak véltnél.
Azt semmiképpen se feledjük, hogyha lehetséges, törekedjünk minél alacsonyabb
ISO érték használatára a lehető legjobb képminőség érdekében.

12.5.9. PENTAX TAV MÓD, ÉS M MÓD + AUTO ISO
A TAv üzemmód a Pentax specialitása. A rekeszértéket és a záridőt magunk választhatjuk, ezekhez állapítja meg a fényképezőgép azt az ISO érzékenységet, amely az
adott fényviszonyok között helyesen exponált képet eredményez.
Más gyártók esetén ugyanezt az üzemmódot kapjuk M üzemmód és AUTO ISO
beállításával. A különbség az, hogy a Pentax TAv üzemmódja esetén rendelkezésre áll
az expozíció-kompenzáció, míg M módban nem.
Használata előtt  állítsuk be a választható AUTO ISO felső határát olyan értékre,
amelynél még a képminőség elfogadható.
Ez a mód olyan esetekben hasznos, amikor a mélységélesség miatt a rekeszértéket,
a bemozdulás miatt pedig a záridőt is ellenőrzésünk alatt szeretnénk tartani. Ezeket mi
állíthatjuk be, a gép pedig kiválasztja a megfelelő világosságú képet eredményező ISO
értéket.
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Vigyázzunk, mert ennél a módnál fennáll annak a veszélye, hogy a fényképezőgép
rendelkezésére álló AUTO ISO tartományból nem lehet olyan érzékenységet választani, amely helyes expozíciót adna. Ez kétféle módon is bekövetkezhet. Egyrészt a fényképezőgép alapérzékenységénél alacsonyabb ISO értéket kellene választani, másrészt a
választható ISO értékek maximumánál magasabbat. Például az AUTO ISO felső határát ISO 1600-ra állítottuk, de ISO 3200 lenne szükséges.
Például legyen fényképezőgépünk alapérzékenysége ISO 100. Nyáron, déli napsütésben beállítunk f/2 rekeszértéket a kis mélységélesség miatt, valamint 1/125 s záridőt. Ez azt fogja eredményezni, hogy képünk erősen túlexponált, túl világos lesz, mert
a gépnek ISO 100-nál jóval kisebb érzékenységet kellene választania, amely nem lehetséges. A problémát a vázak jelzik is, például az ISO érték villogásával.
Másik példánkban legyen a maximálisan választható AUTO ISO értéke 1600. Nagyon kevés fényben fényképezünk, a nagy mélységélesség miatt szűk, f/8 rekesszel, a
bemozdulás elkerülése érdekében rövid, 1/1000 s záridővel. A választott  értékek és a
nagyon kevés fény együttesen azt eredményezik, hogy képünk alulexponált lesz, mert
a helyesen exponált képhez ISO 1600-nál jóval nagyobb érzékenységre lenne szükség,
de ennek választása nem lehetséges. Ezt szintén jelezni szokták a vázak.
Mikor használhatjuk eredményesen ezt az üzemmódot? A rövid válasz az lehetne,
hogy minden olyan esetben, amikor az AUTO ISO választható tartományát nem lépjük túl. Azt is mondhatjuk, hogy akkor használjuk, ha megengedhetőnek tartjuk, hogy
az ISO érzékenységet a fényképezőgép állapítsa meg. Ezzel együtt persze azt is bevállaljuk, hogy a képzaj esetleg nem egyforma mértékű lesz egymás után készült képeinken. Nézzünk néhány olyan területet, ahol jó eredménnyel használható:
• Utcai fotózás esetén, ahol a fényviszonyok folyamatosan változnak, és a nagyobb mélységélesség miatt szűkebb rekesszel, a bemozdulás elkerülése érdekében pedig rövidebb záridővel szeretnénk fotózni.
• Beltéri sportfelvételek készítéséhez. Ilyenkor tág rekesznyílást állítunk be a kevés fény és a téma háttérről történő leválasztása miatt, és rövid záridőt a bemozdulás elkerülése érdekében.
• Madarak, vadállatok fotózásához.
• Mozgó gyermekek fotózása változó fényviszonyok között.
• Szabad kézből történő makrofotózáskor.
• Általában változó fényviszonyok között.
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13. EXPOZÍCIÓS HÁROMSZÖG
Ez tulajdonképpen nem új dolog, csupán szemléletesen mutatja be az előzőekben
tárgyalt tényezők viszonyait. Láthattuk, hogy azonos világosságú képet többféle fényérzékenység-rekeszérték-záridő hármassal elérhetünk. Jogosan merülhet fel a kérdés,
hogy mi értelme van annak, hogy azonos világosságú képet kapjunk ennyiféle beállítással. Csak azért kell ez, hogy feleslegesen nehezítse a kezdők helyzetét? Szó sincs erről. Láthattuk, hogy ezen tényezők mindegyike rendelkezik mellékhatással, azaz a kép
más tényezőire is hatással van, és emiatt  mégsem kapunk azonos képeket. Ennek illusztrálására szolgál az úgynevezett expozíciós háromszög.

13.1. ábra.

Az ábrán a háromszögön belül piros színnel az expozíció paraméterei (rekeszérték,
záridő) és az ISO érzékenység került feltüntetésre, a háromszögön kívül kék színnel az
a járulékos (mellékhatás) jellemző található, amelyre a hozzá tartozó (a háromszög
azonos oldalánál lévő) pirossal jelölt tényező változása hatással van. Látható a fényképezőgépen beállítható paraméter (rekesz, záridő, ISO) egy kisebb és egy nagyobb értéke. A közöttük lévő nyíl iránya azt jelenti, hogyha az adott paraméter a nyíl irányában
változik (például az ISO érték 50-től 6400 felé változik, azaz nő), akkor a kékkel jelölt
járulékos jellemző (az ISO érték esetében a képzaj) is növekszik. Azaz a paraméter nyíl
irányában történő változása eredményezi hozzá tartozó mellékhatás paraméter (mélységélesség, bemozdulás, képzaj) mértékének növekedését. Konkrétan a következőket
láthatjuk:
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• ha a rekeszérték számértéke nő, a mélységélesség is nő, és fordítva
• ha az ISO érzékenység nő, a képzaj mértéke is nő, és fordítva
• ha a záridő nő, a bemozdulásos életlenség valószínűsége, illetve mértéke is nő,
és fordítva
Azaz ha a rekeszérték számértéke nő (például f/8-ról f/11-re), akkor a mélységélesség is nő. Ha az ISO érzékenység nő (pl. ISO 200-ról ISO 400-ra), akkor a képzaj is növekszik. Ha a záridő nő (például 1/125 s-ról 1/30 s-ra), akkor a bemozdulásos életlenség
valószínűsége, illetve mértéke is nő.
Az ábrát nézve is levonhatjuk a már ismert összefüggéseket:
• Ha zajmentes képet szeretnénk, használjunk alacsony ISO érzékenységet.
• Ha kis mélységélességet szeretnénk, használjunk kis számértékű (tág) rekesznyílást, és fordítva.
• Ha azt szeretnénk, hogy a fényképezőgép vagy a téma bemozdulása elenyésző
legyen, használjunk rövid záridőt, és fordítva.
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14. AZ ALKALMAZÁS FOLYAMATA
Az eddig tanultak egy részének alkalmazásáról lesz itt szó. Segítségül készítettem
egy ábrát.

14.1. ábra.

A fotózás mindig kompromisszumokról szól, ezért mindig egyedi döntésekre van
szükség, amelynek során a körülményeket is figyelembe vesszük. A szerteágazó lehetőségek miatt olyan folyamatábrát nem lehet készíteni, amely minden lehetőséget magában foglal. Igyekeztem a leggyakoribb esetekre fókuszálva elkészíteni, azonban így
is megjegyzéseket kell fűzni hozzá.
Amikor elkezdünk elkészíteni egy képet, először azt kell eldöntenünk, hogy a
mélységélesség, a mozgás kezelése, vagy mindkettő fontos számunkra.
Ha a mélységélesség a fontos számunkra, akkor Av (A) üzemmódot kell beállítani
fényképezőgépünkön, mert ez lehetővé teszi a kívánt rekeszérték beállítását. Akkor is
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ezt az esetet kell választanunk, ha bármilyen okból magunk szeretnénk a rekeszértéket
kiválasztani, és azt szeretnénk, ha a záridőt állapítaná meg a fényképezőgép.
Ezután el kell döntenünk, hogy kicsi vagy nagy mélységélességet szeretnénk, esetleg a kettő közötti mélységélesség megfelelő.
Ha kis mélységélességet szeretnénk, amely leválasztja a témát a háttértől, akkor
teleobjektívet kell használnunk, portrézáshoz például 80-200 mm körüli ekvivalens
gyújtótávolsággal. Azonban ez nem kőbevésett szabály, mindig az adott helyzet határozza meg választásunkat.
A kis mélységélesség érdekében tág rekesznyílást kell választani. Az ábrán feltüntetett  rekeszértékek elsősorban APS-C érzékelőméretre vonatkoznak, és függenek az
objektív gyújtótávolságától is. Ha 80 mm ekvivalens körüli objektívet használunk, akkor szükség lehet f/1,4-f/2 fényerejű objektívre, míg 200 mm ekvivalens közelében elég
lehet az f/4 fényerő is a szép háttérelmosáshoz. M4/3” érzékelő esetén az azonos mértékű elmosódottsághoz nagyobb fényerejű objektív szükséges.
Ha nagy mélységélesség szükséges, akkor általában nagy látószögű objektívet
használunk, de nem minden esetben. Ha például beltérben egy személyt a környezetével együtt szeretnénk bemutatni, akkor használhatunk normál vagy enyhe nagy látószögű látószögű objektívet is, olyan nagy mélységélességgel, hogy a környezet is éles
legyen. A nagy mélységélesség szűk rekesznyílással érhető el, full frame érzékelő esetén választhatunk szűkebb, például f/16 rekesznyílást, M4/3” esetén esetleg már f/5,6 is
jó lehet.
Av (A) módban mindig figyeljünk arra, hogy a záridő a reciprok szabályt és az
esetlegesen meglévő képstabilizátor hatásosságát figyelembe véve elég rövid lesz-e. Ha
nem, akkor rákényszerülhetünk az ISO érzékenység emelésére, esetleg állvány használatára. AUTO ISO alkalmazásával elérhetjük, hogy szükség esetén a fényképezőgép
automatikusan emelje meg az érzékenységet.
A mozgás kezelésénél a téma mozgásáról van szó. Ha a mozgás kezelése a fontos,
akkor a záridőt magunknak kell beállítani, mert a bemozdulás esélyét ezzel tudjuk szabályozni. Ahhoz, hogy a záridőt magunk tudjuk beállítani, és a rekeszértéket a fényképezőgép válassza ki, Tv (S) üzemmódot kell választanunk.
Ha a mozgást be szeretnénk fagyasztani, akkor igen rövid záridőt kell alkalmazni.
Ilyen esetben is jól jön az AUTO ISO alkalmazása.
Ha szándékosan bemozdult képet szeretnénk, akkor hosszú záridő és állvány használata szükséges. Ha a fényképezőgép túl szűk rekeszértéket választana, akkor (ha
fontos a képminőség) figyelni kell a fényelhajlás képminőséget rontó hatására is. Ha
erős a fény, mert például szabadban vagyunk, és hosszú záridő szükséges, akkor rákényszerülhetünk egy úgynevezett  semleges szürke szűrő (ND szűrő) használatára,
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amely a színeket nem módosítja, de a fény erősségét csökkenti (a napszemüveghez hasonlóan csökkenti, de attól eltérően nem színezi el, mert szürke színű). A szűrőt az objektív elé kell rögzítenünk. Ez a szűrő azért hasznos, mert a fény erősségének csökkentése által olyan rekesznyílást alkalmazhatunk, amelynél a fényelhajlás még nem rontja
a képminőséget. A rekesz zárásával ellentétben a szűrő úgy csökkenti a fény erősségét,
hogy nincs hatással a mélységélességre. A hosszú záridő miatt állvány használata válhat szükségessé. Például a hosszú záridő miatt  f/16 rekeszt kellene beállítanunk,
amelynél már esetleg fellép a fényelhajlás káros hatása. Ha szűrőt használunk, akkor
elérhetjük, hogy f/8 rekeszt használhassunk, amelynél (tegyük fel) a fényelhajlás még
nem rontja a képminőséget.
Amennyiben a mélységélesség és a mozgás kezelése is fontos számunkra, akkor
nem marad más választásunk, mint az M üzemmód. Ebben az esetben nyilvánvalóan
mozgó témáról van szó, hiszen egyébként nem kellene mozgást kezelnünk. Az ábrán a
három piros felkiáltójel jelzi, hogy az M mód ingoványos terület, inkább haladóknak
ajánlott, mint teljesen kezdőknek. Főleg az okozza a nehézséget, hogy egyszerre több
mindenre kell figyelnünk, és ha valamire nem figyelünk eléggé, akkor esetleg rossz kép
lesz az eredmény. Kellő gyakorlat kell a használatához. Velem is előfordul, hogy nem
kellően figyelek oda valamire. M módban kiválaszthatjuk a záridőt és a rekeszértéket
is.
Nézzük a jobb oldalon „1”-essel jelölt esetet. Ebben az esetben kis mélységélességet, és a mozgás befagyasztását szeretnénk. Ez a legkevésbé problémás eset. Alkalmazhatunk AUTO ISO-t is. A mozgás befagyasztása miatt rövid záridőt, a kis mélységélesség elérése céljából pedig tág rekesznyílást kell beállítani. AUTO ISO esetén a
fényképezőgép kiválasztja, ha tudja, a helyes expozícióhoz tartozó érzékenységet. Figyelni kell arra, hogy milyen érzékenységet választott, illetve egyáltalán tudott-e megfelelő értéket választani, és ha szükséges, akkor korrigálni kell a záridő és/vagy a rekeszérték választást. Túl magas ISO választása esetén a képminőség esetleg nem lesz
túl jó.
A „2”-essel jelölt esetben kis mélységélességet szeretnénk szándékos bemozdulással. Ez problémás eset, mert tág rekesznyílás szükséges hosszú záridővel, és emiatt túl
nagy fénymennyiség érheti az érzékelőt még alapérzékenységen is. A fény erősségének
csökkentését ND szűrővel érhetjük el. A bemozdulás elkerülése miatt  állványra lehet
szükségünk. A jó képminőség miatt ne használjunk AUTO ISO-t, hanem magunk állítsuk be a legkisebb érzékenységet. Élességet az ND szűrő felhelyezése előtt állítsunk, és
utána kapcsoljuk ki az automatikus élességállítást az objektíven.
A „3”-as esetben nagy mélységélességet szeretnénk a mozgás befagyasztásával.
Ezt szűk rekesznyílással és rövid záridővel érhetjük el. Használhatunk AUTO ISO-t. A
szűk rekesznyílás és a rövid záridő miatt az ISO emelése válhat szükségessé. Ha túl rö-
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vid záridőt és túl szűk rekesznyílást választunk, akkor esetleg a fényképezőgép nem
tud ISO értéket választani a rendelkezésére álló tartományból, vagy esetleg túl magas
értéket választ, amely a képminőség túlzott romlását okozhatja. Ilyenkor a rekeszérték
és/vagy záridő módosításával kompromisszumos megoldást kell keresnünk.
A „4”-es esetben nagy mélységélesség a célunk szándékos bemozdulás mellett. Ez
szűk rekesznyílással és hosszú záridővel érhető el. A hosszú záridő miatt  semleges
szürke szűrő és állvány használata válhat szükségessé. Az ISO érzékenységet lehetőleg
tartsuk alacsony értéken.
Ez utóbbi esetre megemlítenék két gyakorlati példát. Az egyik a tűzijáték fotózása.
A tűzijáték tulajdonképpen önmagát fotózza le. Alapérzékenységet kell beállítani. Ki
kell kísérletezni az ahhoz szükséges rekeszértéket, hogy a tűzijáték ne legyen kiégett a
képen. Alacsony érzékenységnél f/8 vagy f/11 értékkel célt érhetünk. Tegyük állványra
a gépet, és irányítsuk arra a helyre, ahol a tűzijáték felbukkanása várható. Legyen a
kezünkben egy kartonlap. Az élességet állítsuk be egy fellőtt rakétára, majd kapcsoljuk
ki objektívünk automatikus élességállítását. Állítsunk be hosszú, mondjuk 5 vagy 10 s
záridőt. Exponáljunk, majd amikor már kellő számú tűzijátékrakétát lefényképeztünk,
takarjuk le a nálunk lévő kartonlappal az objektívet, mert az nem mindig jó, ha egy
képen túl sok a tűzijáték.
A másik idetartozó eset például egy patak vagy vízesés vizének selymessé tétele.
Ennek egyik módja az, hogy a nagy mélységélesség miatt szűk rekesznyílást állítunk
be (ügyeljünk a fényelhajlásra!), a víz selymessé tétele (amelyet a záridő alatt elmozduló víz okoz) érdekében pedig hosszú, 1-5 másodperces záridőt. Minél hosszabb a záridő, a víz annál selymesebb lesz. Alapérzékenységen fotózzunk, és használjunk állványt. Nappali fényben problémás elérni a szükséges záridőt, mert túl nagy lesz a
fénymennyiség, és csupa túlexponált, kiégett felvételt kapunk. Nyáron napközben f/8
rekesz és ISO 100 esetén például már 1/125 s záridő is elég lenne a helyes expozícióhoz,
nekünk pedig több másodperceset kellene alkalmaznunk. Ezt azzal tudjuk áthidalni,
ha hajnalban vagy este fényképezünk, amikor kellően kevés fény van, és kellően hoszszú záridőt tudunk elérni. A másik lehetőség ismét csak az ND szűrő használata.
Ha szabadban alkalmazunk hosszú záridőt, ügyeljünk arra, hogy a szél által mozgatott  növények teljesen tönkretehetik képünket. Inkább válasszunk szélmentes időpontot az ilyen fotózásra.
A fotózás során még egyéb dolgokat is el kell döntenünk, azonban azokról még
nem volt szó. Az egyik ilyen fontos és alapvető dolog például az, hogy hová állítsuk az
élességet.
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15. A HISZTOGRAM
Az elkészült kép visszanézésekor a hátoldali kijelzőt szemlélve sok esetben nem lehet jól megítélni, hogy a kép helyesen exponált-e. A fényképezőgép a kép megjelenítésekor korrekciót alkalmazhat, és például egy sötét képet világosabban jeleníthet meg,
hogy jobban lássuk azt, ezzel azonban becsapja a szemlélőt. A szomorú valósággal
csak akkor szembesülünk, amikor otthon áttöltjük a képeket számítógépünkre, és azon
megnézzük őket. A képek túl sötétek, alulexponáltak lettek. Ezért a helyes expozíció
megállapítására semmiképpen se a hátoldali kijelzőt használjuk, hanem a hisztogramot, ha az rendelkezésre áll. Ha megértjük a hisztogramot, és megtanuljuk használni,
több jó kép birtokosai lehetünk.

15.1. A HISZTOGRAM FOGALMA
A hisztogram egy oszlopdiagram, amely a kép tónusait ábrázolja. Szorosan egymás mellett függőleges oszlopokat láthatunk (például 256 darabot). Az oszlopok összeérnek egymással, nincs közöttük távolság. A JPEG képen megjeleníthető világosságtartomány értékeinek felelnek meg az egyes oszlopok. A bal oldali szélső oszlop jelképezi
a legsötétebb (maximálisan fekete) árnyalatot, a jobb oldali szélső a legvilágosabbat
(maximálisan fehéret), a többi a köztes értékeket. Az egyes oszlopok magassága azzal
arányos, hogy az adott világosságú képpontból hányat tartalmaz a kép. Ha nem tartalmaz egyet sem, akkor az az oszlop üres lesz, ha keveset tartalmaz akkor alacsonyabb,
ha sokat, akkor magasabb lesz.
A 15.1 ábrán egy világosság (fényerő) hisztogram látható. Közvetlenül a grafikon
alatt vízszintesen fel van tüntetve egy keskeny sáv, amelyen a feketétől a fehérig történő átmenet látható. A sáv egy adott  pontja feletti oszlop magassága azzal arányos,
ahány darab olyan világosságú képpont van a képen, mint amilyen a sáv adott pontjának világossága. Ezt az alsó sávot sokszor nem tüntetik fel a hisztogramon, csak oda
kell képzelnünk azt.
A bal szélső oszlop a legsötétebb feketét reprezentálja, ha sok ilyen van a képen
(az oszlop magas), akkor azok a területek részlettelen feketék lesznek. A jobb szélső
oszlop a lehető legvilágosabb fehérnek felel meg, és ha sok ilyen képpont van (az oszlop magas), akkor azok a területek részlettelen fehérek lesznek. A bal oldali oszlop
melletti részen a sötét tónusok vannak ábrázolva, amelyeket más szóval „árnyékoknak”
is nevezünk, a jobb szélső oszlop melletti részen a legvilágosabb tónusok, amelyeket
„csúcsfényeknek” is nevezünk, a kettő közötti részen, a diagram középső részén pedig a
középtónusok, azaz a közepes világosságú részek találhatók.
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15.1. ábra.

Láthatjuk, hogy a lehetséges legvilágosabb (fehér) képpontot nem tartalmaz az a
kép, amelyről ez a hisztogram készült, mert a jobb szélső oszlop üres, viszont majdnem
legsötétebb képpontokból elég sokat tartalmaz, mert a diagram ott a legmagasabb (a
bal széléhez közel). A bal szélső oszlop viszont alacsony. A jobb oldalon üres oszlopokat láthatunk.
A bal szélső oszlop magasságának megfelelő számú képpont teljesen fekete lesz.
Az a jó, ha ebbe csak kevés képpont tartozik, vagy nem tartozik egy képpont sem. Ha
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ez az oszlop magas (azaz a kép sok képpontja ilyen világosságú), akkor a képen ezeknek a képpontoknak megfelelő képrészek részlettelen feketék lesznek.
A jobb szélső oszlop magassága a legvilágosabb fehér képpontok számával arányos. Az ezeknek megfelelő képrészek részlettelen fehérek lesznek. Az a jó, ha ennek az
oszlopnak megfelelő képpontok nincsenek, vagy csak kevés van. Az, hogy milyen világosságú képpontból mennyi található a képen, a lefényképezett témától nagyban függ.
Sötét téma esetén sok képpontnak lesz kis világosságértéke, és fordítva. Éppen
ezért nincs olyan, hogy „ideális alakú hisztogram”. Az lenne az ideális, ha se túlexponált, se alulexponált részek nem lennének képünkön, és minden a megszokott vagy a
megkívánt világosságúként lenne látható a képen. Az alulexponált részek részlettelen
feketék lesznek, a túlexponált részek pedig részlettelen fehérek.
Ha például a hisztogram diagramján jelentős számban található képpont az első
oszlopban is (a diagram „nekifekszik” a hisztogram bal szélének), és a diagram jobb oldala üres, nincsenek azokhoz a világosságértékekhez tartozó képpontok, akkor a kép
technikai értelemben alulexponált lesz. Ilyenkor a bal szélső oszlop magassága által
reprezentált képrészek részlettelen feketék lesznek. Minél magasabb a szélső oszlop, a
kép annál nagyobb része lesz ilyen.
Ha ilyenkor expozíció-kompenzációt alkalmazunk, és például 1 fényértékkel növeljük az expozíciót, akkor azt láthatjuk, hogy a hisztogramon az oszlopok jobbra tolódnak, és esetleges további korrekcióval azt is elérhetjük, hogy ne tartozzon a bal szélső
oszlopba képpont, de egyúttal a jobb szélső oszlopba se.
Expozíció-kompenzáció alkalmazásával jobbra, illetve balra tolhatjuk a hisztogram oszlopait. Plusz irányú kompenzációval jobbra, mínusz irányúval balra.

15.2. A HISZTOGRAM TÍPUSAI
Egyszerűbb fényképezőgépek esetén se felvételkor, se visszanézéskor nem áll rendelkezésre hisztogram, ekkor sajnos nincs mit tennünk. Szerencsésebb esetben legalább visszanézéskor rendelkezésre áll, esetleg már felvételkészítéskor is a hátoldali kijelzőn vagy az elektronikus keresőben. Optikai keresőben természetesen nem
jeleníthető meg, ezért tükörreflexes fényképezőgépek esetén felvételkor csak élő nézet
módban áll rendelkezésre, visszanézéskor azonban mindig. Az elkészítendő, illetve már
elkészült JPEG kép hisztogramját láthatjuk tehát a kijelzőn.
A hisztogram megjelenítését a menüben lehet bekapcsolni. Azt is ki lehet választani, hogy csak világosság hisztogram jelenjen meg, vagy alapszínenként (piros, zöld,
kék) is látni szeretnénk. Az alábbi ábrán a hátoldali kijelzőn látható a fényerő (világosság) hisztogram, és az alapszínenkénti hisztogramok is. Emlékezzünk rá, hogy a fény-
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képezőgép, a számítógép, a monitorunk, a televíziónk egységesen úgynevezett  sRGB
színrendszert használ (R=Red, piros; G=Green, zöld; B=Blue, kék), és a színeket a három alapszín, a piros, a zöld és a kék megfelelő arányú összekeverésével állítja elő.

15.2. ábra. Forrás: Canon

Tehát akár alapszínenként (ezt másképpen úgy mondjuk, hogy színcsatornánként) egy-egy hisztogramot is megjeleníthetünk a kijelzőn. Ilyenkor meg tudjuk nézni, hogy képünk valamely színcsatorna tekintetében alul- vagy túlexponált-e. Ha valamely színcsatorna túlexponálódott, az a képen színeltolódáshoz vezet. A továbbiakban
a világosságértékeket (nem színenként, hanem összesítve) tartalmazó hisztogramról
szólok, ezt használjuk leggyakrabban.
Élő hisztogramnak a hátoldali kijelzőn vagy az elektronikus keresőben felvételkészítéskor látható hisztogramot nevezzük, amelynek segítségével már exponálás előtt
is meg tudjuk ítélni, hogy képünk helyesen exponált lesz-e.

15.3. MIRE VALÓ A HISZTOGRAM?
A hisztogram segítségével felvételkészítés közben vagy a kép visszanézéskor láthatjuk, hogy képünk technikai értelemben helyesen lesz-e (volt-e) exponálva, valamint
mennyire lesz (lett) kontrasztos.
Az, hogy helyesen lesz-e exponálva a kép, itt főleg azt jelenti, hogy lesznek-e alulvagy túlexponált területek a képen, azaz témánk mennyire fér bele a gépünk által rögzíthető árnyalatterjedelembe. Tehát technikai értelemben jól exponált-e a kép. A hisztogram ennek megítélésére alkalmas.
A helyes expozíció azonban valójában nem ezt jelenti, hanem azt, hogy minden a
megszokott, „természetes” világosságú, vagy az elképzelésünk szerinti világosságú legyen. A hisztogram segítségével ezt csak korlátozottan tudjuk megállapítani. Ha a képen látható dolgok nem a megszokott  világosságúak, akkor azt természetellenesnek
érezzük, és látásunk „tiltakozik” ellene.
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Ha az oszlopok vízszintesen jól kitöltik a hisztogramot, azaz egyaránt vannak a
bal szélső oszlophoz és a jobb szélső oszlophoz közeli oszlopok is, akkor képünk kontrasztja nagy. Ha az oszlopok csak a hisztogram egy részét töltik ki vízszintesen, és a kitöltött rész mellett egyik vagy mindkét oldalon a hisztogram széléig csak üres oszlopok
vannak, akkor képünk kontrasztja kisebb.

15.4. A KÉP ÉS HISZTOGRAMJA
Az itt látható első néhány kép a RawTherapee program képernyőképéből vannak
másolva, az eredeti képek Canon S2 IS fényképezőgéppel készített  DNG formátumú
(„digitális negatív”, nyers) képek. A képekhez tartozó, világosságértékeket tartalmazó
hisztogramot rámásoltam a képekre.

15.3. ábra.

A fent látható képen látható a hisztogramon, hogy túlexponált részletek nincsenek (a diagram jobb szélső oszlopa, sőt az azt megelőző jó néhány oszlop is üres). Alulexponált terület se sok van. A képernyőkép kimásolásakor bekapcsoltam a RawTherapee alulexpozíció kijelzését, ennek következtében az autó alsó részén fehér pontok
formájában jelzi az alulexponált részeket. Ezen a képen kevés ilyen képpont van,
amely nem probléma. Ebből a szempontból a kép jól exponált. A hisztogram jobb oldalán üres oszlopok vannak, ebből látható, hogy a téma nem használta ki a fényképezőgép által rögzíthető árnyalatterjedelmet (kisebb a dinamikája, nem túl kontrasztos).
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15.4. ábra.

A 15.4 képen a RawTherapee segítségével 1 fényértékkel csökkentettem az expozíciót (mintha a valóságban alulexponáltuk volna), a kép sötétebb is lett. A hisztogramon
látható, hogy a diagram balra tolódott, és kezd nekifeküdni a hisztogram bal oldalának. Az első oszlop jóval magasabb, mint az előző képen (azaz jóval több teljesen fekete képpont van), így a fehérrel jelzett  alulexponált terület is jóval megnövekedett, és
már nemcsak az autónál, hanem például a fa lombjánál is látható. Ha a hisztogram diagramja „nekifekszik” a hisztogram jobb oldalának, akkor erős túlexpozíciót kapunk,
és részlettelen, kiégett fehér részletek lesznek a képen, annál több, minél magasabb a
jobb szélső oszlop.
A túlexpozíció azt jelenti, hogy a képérzékelőt a szükségesnél nagyobb fénymennyiség érte, ezért a kép túl világos lett, alulexpozíció esetén pedig túl kevés volt a
fénymennyiség, és ezért túl sötét képet kaptunk. Mindkettő probléma, mert az a jó, ha
pontosan exponálunk.
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15.5. ábra.

RawTherapee segítségével a fenti képen az eredetihez képest 1,5 fényértéknyi expozíció-növelést alkalmaztam, a kép világosabb is lett. A hisztogram diagramja nekifekszik a hisztogram jobb oldalának, azaz a kép túlexponált. A RawTherapee feketével
jelzi a túlexponált (részlettelen fehér) területeket, amelyek elsősorban a felhőkön vannak. Az a jó, ha a hisztogram diagramján a bal szélső és jobb szélső oszlop is üres,
mert akkor az expozíció úgy van beállítva, hogy nem lesznek se alulexponált, se túlexponált képpontok a képen, és a téma árnyalatterjedelme nem haladja meg a fényképezőgép által átvihető tartományt.
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15.6. ábra.

Ezen a képen úgy látszik, mintha a diagram nekifeküdne a hisztogram jobb oldalának, de ez valójában nincs így. Vannak sötét és világos részek is, azonban a bal és
jobb szélső oszlopok üresek. Ha bekapcsoljuk a RawTherapee alul- vagy túlexpozíció
jelzését, akkor nem lehet felfedezni, hogy valahol megjelennének jelzett területek vagy
képpontok. A diagram vízszintesen kitölti a hisztogramot, a téma kontrasztos, de még
belül van a fényképezőgép által átvihető árnyalatterjedelmen, a kép technikailag jól
exponált. Ha a diagramon található oszlopok csak egy részét töltik ki vízszintesen a
hisztogramnak, akkor a téma (és a leendő kép) kontrasztja kicsi. Ha jól kitölti, de a
szélső oszlopok üresek, akkor kontrasztosabb a téma, és jó az expozíció is.
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15.7. ábra.

Ezen a képen az látható, hogy a téma képpontjainak többsége a hisztogram diagramjának középtáján helyezkedik el, a kép nem túl kontrasztos (képpontok többségének fényessége „közepes” körüli), azonban az is látható, hogy a hisztogram jobb alsó
sarkánál az oszlopok magassága kissé megnő az előző szakaszhoz képest. A szélső oszlop nem üres, azaz vannak túlexponált részek, amelyet a RawTherapee meg is mutat, a
kép közepe táján, a fehér házfalon látható fekete foltok formájában. Vannak sötét képpontok is, csak kevés számban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az oszlopok nem töltik ki a hisztogramot.
Tegyük fel, hogy van egy olyan kis kontrasztú JPEG fényképünk, amelynek hisztogramja csak egy bizonyos szűkebb tartományban tartalmaz oszlopokat, a kép nem
túl kontrasztos. A képet valamilyen számítógépes programmal kontrasztosabbá akarjuk tenni, azt akarjuk, hogy a hisztogram megnyúljon, és vízszintesen jobban kitöltse a
diagramot. Ilyen esetben azt tapasztaljuk, hogy ugyan el lehet érni, hogy a kép kont-

A HISZTOGRAM

236

rasztosabb legyen, de a hisztogram ekkor függőleges „csíkokat” tartalmaz, azaz oszlopok hiányoznak, mert bizonyos fényességű képpontok nincsenek a képen. A program
csak a meglévő oszlopoknak megfelelő képpontok fényességét változtatja úgy, hogy
azok a hisztogramot vízszintesen jobban kitöltsék („eltolja” az oszlopokat), és az így
keletkező üres oszlopokat igyekszik minél egyenletesebben elosztani. Emiatt  a képen
„világosságérték-ugrások” lesznek, az árnyalatok közötti átmenetek nem lesznek folyamatosak.

15.8. ábra.

A fenti képen megnöveltem az előzőekben látott JPEG kép kontrasztját GIMP képszerkesztő programmal, pusztán azért, hogy megmutassam a hisztogram sávosodását.
Sok árnyalat hiányzik, azok amelyek helyén fekete színű oszlopot látunk a hisztogramon. A képszerkesztő „széthúzta” az oszlopokat, de így hiányoznak átmeneti, közbülső árnyalatok.
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Sajnos olyan esettel is találkozhatunk, például nyáron szabadban, hogy nincs
olyan expozíció, amelynél egyszerre ne tartozna számottevő mennyiségben a bal oldali
és a jobb oldali hisztogram oszlopba is képpont. Ilyenkor a téma árnyalatterjedelme
meghaladja fényképezőgépünk dinamikáját, a téma kontrasztja túl nagy. Ez főleg
JPEG formátum használatakor probléma, mert a képen lesznek alulexponált (részlettelen fekete) és túlexponált (részlettelen fehér) részek is. Ilyenkor ha módosítjuk az expozíciót, akkor elérhetjük, hogy például ne legyenek túlexponált képpontok, de ekkor az
alulexponált képpontok száma (bal szélső oszlop magassága) megnő, és ez fordítva is
igaz.

15.9. ábra.

Ezen a képen a téma árnyalatterjedelme kissé meghaladja a fényképezőgép által
átvihető mértéket. A képen a fehér házfalon lévő fekete foltok a túlexponált részeket, a
jobb oldali ház ereszénél a kis fehér foltok az alulexponált részeket jelzik. Ha csökkentjük az expozíciót, akkor csökken ugyan a túlexponált képpontok száma, de nőni fog az
alulexponáltaké, és fordítva. Ezt az árnyalatterjedelmet már nem tudta átvinni a Canon S2 IS fényképezőgép. Ez a kép csak egy szolid példája a problémának. A gyakorlatban sokkal erőteljesebben jelentkezhet. Nagyobb érzékelővel rendelkező fényképezőgép és főleg nyers formátumban történő fényképezés esetén külön tudjuk korrigálni
a világos és a sötét részeket, amely megoldja a problémát, ha a téma dinamikája nem
haladja meg a fényképezőgéppel nyers formátumban átvihetőt.
A néhány alulexponált képpont ezen a fényképen nem hiba, mert számuk minimális, és a teljesen fekete képpont is éppúgy lehet egy kép része, mint a teljesen fehér,
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vagy bármely más világosságú képpont. A probléma a mennyiséggel lehet. Amennyiben lehetséges, exponáljunk úgy, hogy a hisztogram két szélső oszlopa üres legyen.
A fenti képen a túlexponált terület problémás, mert sok képpontot tartalmaz, nagyobb terület részlettelen fehér.
Nézzünk néhány egyéb példát.

15.10. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Sunija Vijayan

A hisztogram bal szélén a magas oszlopok a sok sötét területet jelzik. Ez ebben az
esetben nem probléma, hiszen sziluettfotó esetén szándékoltan vannak fekete, részlettelen területek. A hisztogram közepén a „domb” a vörös színű, közepesen sötét részek megjelenítése. A hisztogramon ettől jobbra eső, kevés képpontot tartalmazó, világosabb részek részben a nap, részben a világosabb felhők miatt jelennek meg.
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15.11. ábra.

Ezen a képen a hisztogram kiemelkedő széles részét a közepes árnyalatoknál a
zöld vízfelület okozza, hiszen az a legnagyobb (legtöbb képpont) a képen. A hisztogramon ettől balra látható alacsonyabb oszlopok a kép sötétebb képpontjai, például a madár csőre, a madár sötét háta, mögötte az árnyék. A csúcstól jobbra eső alacsony oszlopok a világosabb területeknek felelnek meg, például a madár világos tollainak. A
hisztogramon látható, hogy sötét és főleg világos képpontból nincs túl sok.
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15.12. ábra.

Ezen a képen sok a sötét és a fekete felület, ez meg is jelenik a hisztogram bal oldalánál lévő csúcs formájában. Ezen a részen magasak az oszlopok, amely azt jelzi,
hogy sok sötét képpont van. Világos képpont jóval kevesebb található, ezért a hisztogram jobb oldalánál az oszlopok alacsonyak. A hisztogram bal szélső és a jobb szélső
oszlopa üres, tehát a kép nincs se túlexponálva, se alulexponálva technikai értelemben,
azonban vízszintesen jól kitölti a diagramot.
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15.13. ábra.

Ez a kép szemmel láthatóan túlexponált, sok a részlettelen fehérnek tűnő felület. A
hisztogram jobb szélső oszlopa elég magas, és a mellette lévő oszlopok is.
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15.14. ábra.

A túlexponált részek kijelzése látható a fenti képen. A fekete részek jelzik a túlexponált területeket. Ebbe beletartoznak azok a képpontok is, amikor csak valamelyik
színcsatorna van túlexponálva. Ebben az esetben negatív irányú expozíció-kompenzáció lett  volna szükséges a túlexpozíció elkerülése érdekében még akkor is, ha emiatt
lennének bebukott területek. Ennek az lett volna a következménye, hogy a hisztogram
oszlopai balra tolódnának, és megjelennének a bebukott területek a bal szélső oszlopban, de azt még mindig jobban elviseljük, mint a kiégett területeket.
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15.15. ábra.

Ez a felvétel technikai értelemben jól exponált, a bal és a jobb szélső oszlop üres. A
víz kék felülete és a zöld levelek a legnagyobb felületűek. A nagy csúcsot a nagy kék
vízfelület okozza, a tőle jobbra lévő két kis csúcsot a levelek. A nagy csúcstól balra lévő
sötét részek a vízen látható sötét részeknek felelnek meg. A nagy csúcstól jobbra lévő
kettős csúcs utáni alacsony oszlopmagasságú világosabb részek a virág alsó szirmai, az
ettől jobbra lévő, kissé kiemelkedő szakasz a virág többi részének felel meg.
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15.16. ábra.

Néhány árnyékon kívül alig van sötét rész ezen a képen, ennek megfelelően a
hisztogram bal oldalánál lévő oszlopok alacsonyak. Utána a közepes, illetve annál világosabb árnyalatoknál következik egy nagy csúcs, amelyet a víz és a világos partrész
okoz, és a hisztogram jobb szélső oszlopa is számottevő magasságú (a diagram nekifekszik a hisztogram jobb oldalának), amely túlexpozícióra utal. A túlexponált területek egyrészt a legvilágosabb területek, másrészt olyan területek, ahol valamelyik színcsatorna exponálódott túl.
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15.17. ábra.

A fenti képen feketével vannak jelezve a túlexponált képpontok. Egyrészt a víz egy
része van túlexponálva, másrészt a pipacs kis részén valamelyik színcsatorna (valószínűleg a piros) túlexponálódott.
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Nézzük meg az alábbi képet:

15.18. ábra.

A téma vízszintesen majdnem teljesen kitölti a hisztogramot, tehát a kontraszt
nagy. A világosság hisztogram alapján úgy tűnik, hogy hogy a kép nincs túlexponálva.
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15.19. ábra.

A Rawtherapee viszont feketével jelzi a kiégett (túlexponált) területeket. Meglepően sok van belőlük. Ilyenkor meg kell nézni a kép egyes színcsatornáit. Először a kék
színcsatornát:
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15.20. ábra.

Semmi kiégés, a RawTherapee nem jelez. Nézzük meg a zöld csatornát:
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15.21. ábra.

Ez se kiégett. Nézzük a vörös csatornát:
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15.22. ábra.

Látjuk, hogy itt van a probléma, a vörös csatorna túlexpozíciója okozza. Ha valamely színcsatorna túlexponálódott, akkor a túlexponált területeken színeltolódást tapasztalhatunk. Nézzük meg, hogy miben nyilvánul ez meg. A legelöl lévő nagy virágon
sok túlexponált terület van, a mögötte lévő kis virágon alig van ilyen. Nézzük meg az
alábbi színes fotón ezt a két virágot. Azt tapasztalhatjuk, hogy a nagy virág színe a túlexponált részeken fakóbb, kevésbé erőteljes narancssárga, míg a mögötte lévő kis virág
nem túlexponált területein erőteljesebb, sötétebb. Ugyanez megfigyelhető a bal oldali
virágokon is. Azokon a területeken, ahol az előző képen pirossal jelölt terület van, ott a
lenti képen a virágszirom világosabb, fakóbb, közvetlen mellette, ahol már a fenti képen nincs piros jelzés, ott a lenti képen a szín erőteljesebb, kevésbé fakó. Ezt a színeltolódást eredményezte a piros csatorna túlexponáltsága.
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15.23. ábra.

Ezen a képen képen láthatjuk, hogyha megjelenítjük a három színcsatorna hisztogramját is, akkor mutatja a túlexpozíciót, hiszen a vörös csatorna grafikonja a jobb
szélen nagyon magasra tör. Az összevont hisztogram ebben az esetben a színcsatornákat nem oszlopokkal jeleníti meg, mert úgy áttekinthetetlen lenne, hanem grafikonvonal jelzi az oszlopok magasságát (a vonalig érne az adott helyen a megfelelő színcsatorna oszlopának magassága).
Ennek a képnek a hisztogramján megfigyelhetjük, hogy nemcsak a vörös színcsatorna magas a jobb szélső oszlopban, hanem a hisztogram bal szélénél a kék színcsatorna is magasba tör, azaz vannak a kék színcsatorna szempontjából alulexponált képpontok nem is kis számban. Ebből arra következtethetünk, hogy hiába nem mutatott a
világosság hisztogram se túl- se alulexpozíciót, a kék és a piros színcsatornát tekintve
ez a téma nem fér bele a fényképezőgép által átvihető árnyalatterjedelembe. Ez katasztrofális hibát nem okoz, legfeljebb némi színeltolódást eredményez a kép bizonyos
részein.
Számos fényképezőgép a kép visszanézésekor az érintett  területek villogtatásával
jelzi a túlexpozíciót. Ez egy nagyon hasznos segítség a fotós számára. A túlexponált te-
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rületek legtöbbször részlettelen fehér színűek lesznek a fényképen. Ha nagy túlexponált területek vannak, az probléma. Az problémát jelenthet, ha esetleg fényképezőgépünk az egyes színcsatornák túlexponáltságát nem képes villogással jelezni. Ilyenkor
csak a színcsatornánkénti hisztogram segíthet.

15.5. A HELYES EXPOZÍCIÓ
Itt  csak a hisztogramhoz kapcsolódóan írok néhány gondolatot erről a témáról.
Mikor helyes a kép világossága? Azt hihetnénk, hogy az a helyes, ha a hisztogram „közepére” exponálunk. Ez nem így van.
A hisztogram tárgyalásakor foglalkoztunk a technikai értelemben vett helyes expozícióval. Ez lenne a helyes expozíció? Nem, nem ez az. Meg kell barátkoznunk a
gondolattal, hogy egzakt módon meghatározható helyes expozíció nem létezik. A helyes expozíció a készítő szándékától, ízlésétől függő szubjektív dolog, nem egy technikai paraméter, amelynek az értéke lehet helyes vagy nem helyes.
A helyes expozíció a témától és szándékunktól is függ, attól, hogy mit szeretnénk
viszontlátni a képen. Elképzelhető például, hogy a kép hatásossága szempontjából némi alulexpozíciót tartunk kívánatosnak, mert így a lényeges képrészek kissé sötétebbek lesznek, és az sem zavar minket, ha közben a kép sötét részei részlettelen feketékké válnak (bebuknak), sőt, esetleg pont ezáltal tűnnek el zavaró részek, vagy így
emelkedik ki a főtéma jobban a környezetéből. Szükség esetén bátran használhatunk
expozíció-kompenzációt, akár az utófeldolgozás során is.
Törekedhetünk a csúcsfényekre történő exponálásra is. Ez azt jelenti, hogy úgy
exponálunk, hogy a csúcsfények éppen ne égjenek be (a hisztogramon ellenőrizhetjük
ezt). Ha ezáltal a sötét részek (nem túl nagy mértékben) bebuknak, akkor a RAW kidolgozás során a RAW fájl nagyobb információtartalmából bizonyos mértékig visszanyerhetjük a sötét részek részleteit. Ez utóbbi lehetőség azonban csak RAW (vagy
DNG) formátumban történő fényképezésnél állnak rendelkezésünkre, JPEG formátumban nem.
Előfordulhat olyan eset, amikor a témának olyan nagy az árnyalatterjedelme,
hogy sehogyan sem lehet technikailag jól exponált képet létrehozni. Ilyenkor döntenünk kell, hogy inkább a sötéteket hagyjuk bebukni, vagy inkább a csúcsfények égjenek ki, vagy esetleg mindkét probléma jelen legyen a képen. Még mindig jobbak a bebukott  sötét területek, mint a kiégett  csúcsfények, azaz inkább kerüljük el a
csúcsfények kiégését.
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16. A TERMÉSZETES FÉNY
A fényképeket fény segítségével készítjük. A fény milyenségének döntő hatása lehet az elkészült képre. Gyönyörű fényképhez gyönyörű fény szükséges, ez kulcsfontosságú tényező. Ahhoz, hogy jobb fotóssá válhassunk, meg kell ismerni a fény típusait,
és azt, hogy hogyan lehet egyszerűen javítani képeink minőségét pusztán az egyes
fénytípusok képeinkre gyakorolt hatásának megértésével. Ha megértjük azt, hogy hogyan „használhatjuk” a természetes fényt minél jobb képek készítéséhez, akkor könynyebben tovább tudunk lépni a mesterséges megvilágítás irányába. A fény lehet természetes fény, vagy valamilyen mesterséges fényforrás által kibocsátott fény. Ebben a
részben csak a szabadban lévő természetes fénnyel foglalkozunk. Témánkat három
szempont köré csoportosítva tárgyaljuk, mégpedig a fény minősége, színe és iránya
szerint.

16.1. A FÉNY MINŐSÉGE
A fény minősége szempontjából a két véglet a kemény fény és a lágy fény, és a két
véglet között bármilyen köztes állapot előfordulhat.
A fény minőségét a fényforrásnak a témához viszonyított  mérete határozza
meg.

16.1.1. KEMÉNY FÉNY
Ha van egy kis méretű fényforrásunk, az mindig kemény fényt eredményez. Ha
van egy nagy méretű fényforrásunk, akkor annál keményebb megvilágítást kapunk,
minél távolabb van a témától, és annál lágyabbat, minél közelebb.
Abba kell belegondolnunk, hogy kis fényforrás esetén és távoli nagy fényforrás
esetén is egy irányból éri a fény a témát, ezért erős, nagy kontrasztú, sötét, határozott
szélű árnyékok lesznek a képen. A kontraszt akár olyan nagy is lehet, hogy legvilágosabb részek részlettelen, meszes fehérekké válhatnak, illetve a sötét árnyékok akár
részlettelen feketék is lehetnek.
A nap nagyon nagy fényforrás, hatalmas a mérete, azonban nagyon messze van
tőlünk, ezért innen nézve nagyon kicsinek tűnik, fénye egy irányból érkezik, és felhőtlen ég esetén nagyon kemény, főleg nyáron a déli órákban.
Vegyük a kis vaku esetét, amelyet önmagában, kiegészítők nélkül használunk. A
modell arcához képest nagyon kicsi méretű a vaku reflektora, mindössze néhány centiméteres, ezért bárhogy helyezzük is el, bármilyen távolságra tesszük, mindig kemény
megvilágítást eredményez.
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Tehát azt mondhatjuk, hogy az egy irányból érkező fény eredményez kemény
megvilágítást.

16.1. ábra.

Hiába nagyobb a fényforrás (a 16.1 ábrán egy nagyobb ún. szoftbox látható), ha az
kellően messze van a témától, akkor a témát irányított (egy irányból érkező) fény világítja meg, ezért kemény megvilágítást kapunk.
ul

Kemény fényt kis (vagy kicsinek látszó) fényforrások eredményeznek, mint példá• nyáron, déli órákban, felhőtlen égen a nap,
• zseblámpa fénye,
• gyertya fénye,
• önmagában álló villanykörte (fekete falú szobában, hogy ne legyenek visszaverődések),
• a fényképezőgép beépített  vakuja vagy külső vaku, mindkettő önmagában, segédeszközök nélkül.

16.1.2. LÁGY FÉNY
A lágy fényt más néven szórt fénynek is nevezzük. Lágy fény esetén nem egy
irányból éri a témát a fény, hanem a téma méretéhez képest nagy felületről, közelről
éri a fény. A lágy fényt alacsony fényintenzitás jellemzi, alacsony kontrasztot eredményez, ha vannak is árnyékok, azok annyira halványak és annyira elmosódott szélűek,
hogy nem válnak el élesen a nem árnyékos részektől, esetleg alig lehet megállapítani,
hogy mi számít árnyéknak és mi nem.
Lágy fényt a témához képest nagy méretű, közel elhelyezkedő fényforrás eredményez. A 16.2 ábrán különböző irányokból éri a fény a modell arcát, ezért lágy fényt kapunk. Az egyik irányból érkező fénysugarak által keltett árnyékot megvilágítják, azaz
világosítják a más irányból érkező fénysugarak, ezért nem keletkeznek kemény árnyékok.
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16.2. ábra.

Nem a fényforrás valódi mérete számít, hanem az, hogy a témát a méretéhez képest mekkora felületről, milyen messziről éri a fény.
Ennek megértéséhez nézzük meg a felhő nélküli égen a napfény és a borult égbolt
esetét. A nap hiába hatalmas méretű, ha nagyon távol van. A nyári déli tűző napon,
felhőtlen égbolt esetén egy nagyon kicsi, nagyon erősen világító „fényfoltocskából”,
egy irányból érkező fény éri a témát, ezért kemény fényt kapunk erős, határozott szélű
árnyékokkal. Ha teljesen borús, egyenletesen szürke az égbolt, akkor láthatjuk, hogy a
modell arcához képest milyen hatalmas felület az, amely azt megvilágítja. Ez a felület
a teljes látható felhős égbolt, amely sokkal nagyobb a nap kis foltjánál, és sokkal közelebb is helyezkedik el a témához, mint a nap, és amelynek minden pontjából, különböző irányokból éri fény a modell arcát, ezért csak halvány árnyékok keletkezhetnek. Ez
lágy fényt eredményez.
Vagy képzeljük el azt, hogy egy fotóstúdióban ülünk, mi vagyunk a modell. Van
egy, a fenti ábrán is láthatóhoz hasonló nagy méretű szoftbox, amely a fényt szolgáltatja. Ha a szoftbox 5 m távolságban helyezkedik el tőlünk, akkor ha felé nézünk, kicsinek látjuk. Ha a szoftbox 1 m-re van, nagynak látjuk. Mindössze erről van szó. Ha a
szoftbox távolabb van, keményebb fényt kapunk, ha közelebb van, lágyabbat.
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Fényképezőgépünk beépített vakuja kicsi, ezért tehetjük azt bármilyen közel magunkhoz, akkor se fogjuk hozzánk (fejünkhöz) képest nagynak látni, ezért fénye mindig kemény lesz.
Lágy világítást nagy fényforrások eredményeznek, mint például
• borult ég vagy nagyon felhős ég esetén, amikor már nem a nap a fényforrás, hanem inkább a teljes égbolt;
• árnyékban, ahol a témát nem éri közvetlen napfény, hanem az égbolt világítja
meg, ilyen amikor egy nagy ház árnyékában vagyunk;
• ködös, párás időben;
• beltérben az ablakon bejutó fény, de csak akkor, ha az ablakot nem éri közvetlen
napfény, és az ablak közvetlen közelében vagyunk;
• beltérben egy nagy fehér falfelületről visszaverődő vakufény esetén, ha nem vagyunk távol a faltól;
Például tűző napon, homokos tengerparton a világos homokról visszaverődő lágy,
szórt fény megvilágítja a közvetlen napfény által okozott sötét árnyékokat, ezért az árnyékok nem lesznek olyan sötétek, képünk kontrasztja nem lesz olyan nagy, azaz lágyabb megvilágítás lesz az eredmény ahhoz képest, mintha nem lenne ott világos színű homok.

16.2. A FÉNY SZÍNE
Érzelmekre ható képeket szeretnénk készíteni, ezért fontos tényező a témát megvilágító fény színe. A színek befolyásolhatják a kép szemlélőjének érzéseit, érzelmi reakcióit, ezért fontos, hogy értsük, hogy ez hogyan történik.
A képek színét többféle módon meg lehet változtatni, például utólagosan, az elkészült kép képszerkesztő programban történő módosításával, a kép elkészítésekor színszűrő alkalmazásával. Itt azonban természetes fényről van szó, és arról szeretnék szólni, hogy hogyan lehet érzelmi reakciót kiváltani a természetes fény színének
felhasználásával.
Már említettem, hogy gyönyörű képekhez gyönyörű fények (is) szükségesek. Nézzük meg, hogyan változik a nap folyamán a természetes fény színe.
Az éjszaka és a nappal közötti átmenet színes látványt nyújt. A nap fénye kék, vörös, narancs és sárga színűre festheti az égboltot, nagyszerű alkalmat teremtve a fotózáshoz.
Tiszta égbolt esetén megfigyelhetjük a szép színeket, nagyon felhős égbolt esetén
néha azt tapasztalhatjuk, hogy elveszíti például az erős kék jellegét. Természetesen a
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felhős ég többnyire előnyös a fotózáshoz, ne úgy értelmezzük, hogy felhők nélküli ég
esetén akarjunk fotózni, sőt.

16.2.1. KÉK ÓRA
A kék óra naponta kétszer is bekövetkezik, mégpedig napkelte előtti, és napnyugta utáni időszakban. Akkor következik be, amikor a nap elég mélyen van a látóhatár
alatt ahhoz, hogy a napfény kék komponensei domináljanak. Hogy pontosan mikor, az
függ az évszaktól és a földrajzi szélességtől is. A kék óra időtartama nem pontosan egy
óra, hanem az évszakoktól függően változó hosszúságú. Találhatunk az interneten online kék óra kalkulátort is, amely a megadott hely és dátum függvényében megadja a
kék óra kezdetének és végének időpontját. A https://www.bluehoursite.com oldalon
láthatunk ilyet. Ezt nézegetve levonhatunk következtetéseket a hazánkban tapasztalható kék óra tekintetében.
A kalkulátor szerint hazánkban a kék óra körülbelül a napfelkelte időpontja előtt
20 perccel fejeződik be, illetve körülbelül a napnyugta időpontja után 20 perccel kezdődik. Időtartama körülbelül 45-60 perc, decemberben a legrövidebb, júniusban a leghosszabb.
Ezzel ellentétben a Wikipedia azt mondja, hogy a kék óra körülbelül 20-30 percig
tart közvetlenül napnyugta után, illetve napkelte előtt. Konkrétan napnyugta után 10
perccel kezdődik, illetve napkelte előtt 10 perccel fejeződik be.
A kék óra tulajdonképpen az az időszak, amikor azt mondjuk, hogy szürkület van,
ilyenkor a világítást a mélykék színű égbolt teszi különlegessé. A megvilágítást az égbolt lágy fénye adja, a nap nem világítja meg közvetlenül a földet.
Városképen a kék óra hideg, kék színe, és a közvilágítás, esetleg az égbolt melegebb színe együtt nagyon szép látványt nyújt.
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16.4. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Chad Peltola

16.2.2. ARANY ÓRA
A kék órához hasonló jelenség. Szintén naponta kétszer következik be, mégpedig
közvetlenül a napkelte utáni, illetve közvetlenül napnyugta előtti időszakban. Időtartama szintén változik a földrajzi helytől és évszaktól függően, de akár jóval hosszabb is
lehet egy óránál.
Az arany óra az a napkelte utáni és napnyugta előtti időszak, amikor a nap a horizont felett alacsonyan van. Ilyenkor lágy, pasztellszerű, meleg színek dominálnak, csodálatos sárgás, vöröses színben ragyog minden.
A közkedvelt naplemente fotózása is az arany óráról szól.
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16.6. ábra. Lukas Rodrigues fotója a Pexels oldaláról

Ezen a képen a lány a kép középvonalától kissé jobbra helyezkedik el. Részben a
bal oldalon látható elálló hajtincsei, és bal kezének tartása teremti meg az egyensúlyt.
A bal kezének tartása nagyon fontos eleme a képnek. Nagyon szép, harmonikus kompozíció.
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16.2.3. DÉLELŐTT ÉS DÉLUTÁN
A következő időszak a délelőtti és délutáni órák. Ez szintén azt jelenti, hogy a nap
egy bizonyos magasság alatt van.
A délelőtti és délutáni órákban érezzük leginkább természetesnek a színeket. Ilyenkor tudunk leginkább természetes színű fényképeket készíteni. Ez semlegesnek tűnik
szemünk számára, ezt tekinthetjük „normál” nappali fénynek. Ez az időszak nem nyújt
olyan különleges fényeket, mint a kék vagy az arany óra.
Ez az időszak a két arany óra között található, de ennek a határai sem definiálhatók pontosan. Talán akkor lehet legjobban szemléltetni a magyarországi viszonyokat,
ha egy felhőtlen nyári napot veszünk alapul. Ekkor ebből a szempontból a „délelőtt”
körülbelül 11 óráig tart, a „délután” pedig körülbelül 15 órakor kezdődik, figyelembe
véve a nyári időszámítás okozta időeltolódást is. Nyáron 11 óra és 15 óra között a nap
túl magasan van, ekkor fénye már hidegebb, kékesebb színű, ezért különböztetjük meg
a délelőtti és délutáni időszaktól. Tavasszal, ősszel és télen hazánkban a déli órákban
sincs a nap túl magasan, ezért a „délelőtt” és „délután” megszakítás nélkül tart a két
arany óra között.

16.2.4. NYÁRI DÉLI ÓRÁK
Hazánkban körülbelül a nyári időszámítás szerinti 11 és 15 óra közötti időszakot
jelenti. A felhők nélküli égen a nap nagyon magasan van, fénye nagyon erős, hidegebb,
kékesebb színű, nagyon kemény, nagyon kontrasztos, az árnyékok nagyon sötétek.
Korábban egyenesen ellenjavalltnak tekintették ebben az időszakban a fényképezést. Tekintsünk is így rá, azonban bizonyos ritkább esetben, bizonyos témákhoz előnyös lehet.

16.2.5. FELHŐS ÉG
Akkor beszélünk felhős égről, amikor felhők vannak az égen, és a nap közvetlenül
nem világítja meg a föld felszínét (a felhők takarják). Ilyenkor az égbolt, illetve a felhők szolgáltatják a fényt. A felhős ég fénye lágy, hidegebb, kékesebb árnyalatú, kevésbé kontrasztos.
A szórt fény sok esetben előnyös, mint ahogyan az égen lévő szép felhők is. Sokszor azonban egységes, szürke felhős éggel találkozhatunk, vagy felhő nélküli kék éggel, amelyből a legtöbb esetben nem érdemes túl sokat megjelenítenünk képünkön. Az
egységes szürke felhős ég lágy fényét azonban kihasználhatjuk. Például ez jobb a makrofotózáshoz, mint a tűző napsütés.
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16.3. A FÉNY IRÁNYA
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányból éri a fény a témát. A világítás iránya nagyban meghatározhatja a kép hangulatát, meghatározza, hogy hol keletkeznek
árnyékok, azok milyen nagyok lesznek, mennyi fény éri a témának a fényképezőgép
felé eső részét.

16.3.1. SZEMBŐL JÖVŐ FÉNY
A nap a fotós háta mögül süt, azaz a témát a fényképezőgép irányából érkező fény
éri. Ez sok esetben nem előnyös, mert „lapos”, jellegtelen képet kaphatunk eredményül. A felületek textúráját (felületének egyenetlenségeit, szerkezetét) és a térbeli
mélységet is „eltünteti”.

16.7. ábra.

Ha a szemből jövő fény nyáron, a déli órákban, felhőtlen égen sütő nap formájában van jelen, az ritkán előnyös. Ha egy személyt próbálunk ilyen fényben lefényképezni, akkor hunyorogni fog, esetleg túl ráncosnak, túl fehérnek fog látszani, arcán túl
sötét árnyékokkal. Ha mindenképpen ilyenkor szeretnénk fényképezni, jobban tesz-
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szük, ha inkább árnyékba megyünk. A szemből jövő fény például akkor hatásos, ha a
téma több erős színből áll. Alacsonyabb napállásnál is előnyös lehet a szemből jövő
fény. Például a hátunk mögött lévő naplemente meleg fényei az épületek világos faláról visszaverődve kellemes világítást adhatnak.
Ha a fény ugyan a fotós háta mögül, de többé-kevésbé oldalról éri a témát, az már
sokkal előnyösebb. Már kissé oldalról jövő fény is sokkal jobban kiemeli a téma térbeliségét, és sokkal kellemesebb látványt nyújt.

16.3.2. OLDALFÉNY
Ha a fény oldalirányból (a fotós bal vagy jobb keze felől) éri a témát, akkor beszélhetünk oldalfényről.

16.8. ábra.

Az oldalfény speciális esete a nagyon kis szögből érkező, úgynevezett  súrlófény,
amely szinte csak oldalról súrolja a fényképezőgéppel szemben lévő lefényképezendő
felületet, és a hosszú árnyékok segítségével jól kiemeli a felület egyenetlenségeit. Érdes, kiemelkedéseket tartalmazó felületek, domborművek esetén is hatásos. Érdekes
árnyékot kaphatunk oldalfényben például egy oszlopsorról is. Sokan tájfotózáshoz is
ideálisnak tartják az oldalfényt.
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16.3.3. ELLENFÉNY
Ellenfényről akkor beszélünk, amikor a fényforrás szemben van velünk, és ezért a
témának a fényképezőgéppel ellentétes oldalát világítja meg. A témának a fényképezőgép felé eső oldala sötét, akár sziluettszerű lesz. Ez sokak által kedvelt világítás. A
naplemente fotózása is ellenfényben történik.

16.9. ábra.
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16.10. ábra.
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A levegőben lévő részecskéktől függően szép fénysugarak is kialakulhatnak.

16.11. ábra.
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Ha a téma áttetsző, például vízesések, levelek, virágszirmok, és átragyog rajta a
fény, az – főleg sötét háttér előtt – nagyon jól mutat.

16.12. ábra.
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17. SZÍNHŐMÉRSÉKLET, FEHÉREGYENSÚLY
Ebben a fejezetben a fénykép színeiről lesz szó. Egyrészt színhelyes képek készítéséről, másrészt a színhőmérséklet megfelelő megválasztásával hangulatos képek készítéséről. Szó lesz egyéb, a színekhez kapcsolódó témákról is.

17.1. A SZÍNRENDSZER KIVÁLASZTÁSA
A digitális fényképezőgép a kép információit számok formájában tárolja. Az emberi szem által látható rengeteg színárnyalat digitális formában történő tárolására többféle színrendszert alkottak meg. A színrendszer azt határozza meg, hogy az adott
színt hogyan írjuk le a digitális rendszerben számok formájában. Számos fényképezőgép-típus lehetőséget biztosít kétféle, sRGB és Adobe RGB színrendszer használatára,
amelyek közül a menüben választhatunk. A kétféle színrendszer eltérő módon írja le a
színeket. Amatőr célú fotózás esetén az sRGB-t ajánlatos választani, mert minden
otthoni eszköz ezt ismeri. Ha nem ezt tesszük, akkor képeink nem színhelyesen jelennek meg például a monitorunkon, televíziónkon.

17.2. SZÍNHŐMÉRSÉKLET
Egy izzó test fényt bocsát ki magából. Gondoljunk a vasöntödében látható folyékony, izzó vasra, vagy a tűzhányók által kilövellt lávára. A nap, vagy a hagyományos
izzólámpa izzószála egyaránt izzásban van. Ha egy (csak elméletileg létező) „abszolút
fekete” testet hevíteni kezdünk, akkor először sötétvörösen kezd izzani, majd a hőmérséklet emelkedésével egyre sárgásabban, végül egyre kékesebb színben izzik. A test hőmérsékletét a Kelvin skála szerint mérjük (abszolút hőmérséklet). Az abszolút fekete
test Kelvin skálán mért hőmérséklete és színe között egyértelmű összefüggés van, és ez
teszi lehetővé, hogy az általa kibocsátott  fény színét a hőmérsékletével jellemezzük.
Ezt kiterjeszthetjük úgy, hogy egy valóságos fényforrás színét azzal a hőmérséklettel
jellemezzük, amelyre az abszolút fekete testet kellene hevíteni ahhoz, hogy ugyanolyan színű fényt bocsásson ki magából, mint a valóságos fényforrás. Ezzel el is jutottunk a színhőmérséklet fogalmához.
Azt mondjuk, hogy a fény színhőmérséklete annyi Kelvin (jele: K), ahány Kelvin hőmérséklete lenne annak az abszolút fekete testnek, amely ugyanolyan színű
fényt bocsátana ki magából.
Az alacsonyabb érték vörösesebb fényt jelent, a magasabb pedig kékesebbet. A hagyományos háztartási izzólámpa fényének színhőmérséklete körülbelül 2800 K, a fotólámpáé 3200 K, a délelőtti és délutáni napfény 5200 K, delelő nap 7000 K, a vaku 5500
K, a kellemes meleg fényű LED „izzó” 2800 K, a gyertya fénye 1700 K. A nyári napsütés
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a déli órákban a délelőttinél nagyobb színhőmérsékletű, kékebb, napkelte után és napnyugta előtt jóval kisebb színhőmérsékletű, vörösebb. Az ég kékje akár a 20000 K-t is
elérheti.

17.3. A FÉNYFORRÁSOK SZÍNE
A fényforrások egyik csoportját az úgynevezett  hőmérsékleti sugárzók alkotják.
Ezek magas hőmérsékletük (izzásuk) által bocsátanak ki fényt magukból. A fénysugárzás elektromágneses sugárzás, amelynek hullámhosszától függ, hogy azt milyen színként érzékeljük. Az emberi szem a 380-750 nm (nanométer) hullámhosszúságú fényt
képes érzékelni, ezek alkotják a szivárvány színeit is. A 380 nm hullámhosszúságú
fényt ibolyának nevezzük, az ennél is kisebb hullámhosszúságú sugárzás, amelyet már
nem tudunk érzékelni, az ultraibolya tartomány. A 750 nm hullámhosszúságú fényt
még érzékeljük, ennek színe vörös, az ennél nagyobb hullámhosszúságú tartomány,
amelyet már nem érzékelünk, az infravörös tartomány.
A hőmérsékleti sugárzók (izzó testek) által kibocsátott fényben különböző – de
számottevő – intenzitással minden hullámhosszúságú látható fény megtalálható. Az
ilyen fényforrásokat folytonos színképű (spektrumú) fényforrásoknak nevezzük.
A színkép (spektrum) megmutatja, hogy milyen színű összetevő milyen intenzitással van jelen a fényben.
A pontos megértéshez szólok néhány mondatot a tárgyak színéről. A tárgyak a rájuk eső fény bizonyos összetevőit többé-kevésbé elnyelik, más színkomponensek viszszaverődnek a felszínükről. Ha nappali napfényben megnézünk egy sárga pólót, azt
sárgának látjuk. Nem azért látjuk sárgának, mert a póló sárga fényt bocsát ki magából, hanem azért, mert a nap fényének csak az emberi látás számára sárga színt eredményező komponenseit veri vissza, a többit elnyeli. Ha olyan fénnyel világítanánk meg
a pólót, amely nem tartalmazná ezeket a visszaverődő, sárga színt eredményező komponenseket, akkor a pólót nem láthatnánk sárgának. A tárgyak színe tehát csak az
emberi látással együtt  értelmezhető, nem magának a tárgynak a tulajdonsága, más
élőlény teljesen másképp érzékelheti ugyanannak a tárgynak a színét.
Legismertebb hőmérsékleti sugárzó a nap, az izzólámpa, a gyertya. Az élőlények –
és így az ember is – a napból érkező természetes nappali megvilágításhoz alkalmazkodtak, az emberek ezt érzékelik „fehér” fényként. Ennek ellenére nem könnyű a fehér
fényt definiálni, mert a földről nézve, a föld légkörének módosító hatása miatt a nap
fénye sem mindig egyforma színű, színe az évszaktól és a napszaktól is függ. Az alábbi
ábrán nézzük meg a napfény színképét egy bizonyos (jellemző) időpontban.
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17.1. ábra. A nap színképe

Az ábrán láthatjuk, hogy a napfény minden hullámhosszúságú látható fényből
tartalmaz valamennyit, legnagyobb intenzitással a zöld tartományban.
Nézzük meg egy közepes fényerejű hagyományos izzólámpa színképét:

17.2. ábra. Hagyományos izzólámpa színképe

Az izzólámpa fényében sokkal intenzívebbek a vörös és sárga összetevők, és sokkal
kevésbé intenzívek a zöldek és a kékek, ezért fénye a nap fényénél sokkal vörösebb.
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A fenti ábrákon is láthatjuk, hogy a hőmérsékleti sugárzók folytonos színképű
fénysugárzók, mert mindenféle hullámhosszúságú látható fényt számottevő intenzitással sugároznak.
A fényforrások másik csoportját a gázkisülésen alapuló fényforrások alkotják.
A gázkisülésen alapuló fényforrások által kibocsátott fény csak bizonyos hullámhoszszúságú összetevőket tartalmaz kellő intenzitással, fényükben nem található meg minden hullámhosszúságú látható fény, vagy csak nagyon kis intenzitással. Színképük
több éles csúcsot vagy sávot tartalmaz. Az ilyen fényforrásokat vonalas színképű
fényforrásoknak nevezzük.

17.3. ábra. Vonalas színkép

A fenti ábrán egy kompakt fénycső színképe látható. Megfigyelhetjük, hogy csak
bizonyos hullámhosszúságú fényt (kék, zöld, vörös) sugároz kellő intenzitással.
Vonalas színképűek a kompakt és egyéb fénycsövek, a sárga fényű nátriumlámpa,
a higanygőzlámpa. Ezek fénye színhelyes képek készítésére nem, vagy csak erős
kompromisszumokkal alkalmas. Szélsőséges példa a kisnyomású nátriumlámpa, amely
gyakorlatilag csak 589 nm hullámhosszúságú sárga fényt sugároz, a többi színből szinte semmit. Mintha a fenti diagramon csak az 589 nm-nek megfelelő helyen lenne egy
keskeny, magas függőleges sáv, máshol az intenzitás gyakorlatilag nulla. Emiatt a nátriumlámpa fényénél színhelyes képet készíteni lehetetlen. A kép sárga lesz.
A LED fényforrások (LED „villanykörték”) színképe – bár működésük nem gázkisülésen alapul – szintén vonalas, nem tartalmazza a fehér fény összes komponensét,
hanem csak egyes összetevőket, amellyel a fehér fény látszatát kelti.
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A villanófény (vaku) színképe (mivel működése gázkisülésen alapul) vonalas, azonban a sávok igen sűrűn helyezkednek el, és a teljes látható spektrumot kitöltik, sőt,
még azon túl is sugároz. Ez azt eredményezi, hogy segítségével nagy színhűségű világítás érhető el.
Láthatjuk, hogy fotózáshoz leginkább a hőmérsékleti sugárzók, bizonyos LED
lámpák, és a vakuk a legalkalmasabbak, ezekkel lesz a legkevesebb nehézségünk. A
többi sávos színképpel rendelkező fényforrás csak (erős) kompromisszumokkal alkalmasak fotózás céljára, ha színhelyes képet szeretnénk.

17.4. FÉNYFORRÁSOK ÉS SZÍNHELYESSÉG
Az elméletbe nem nagyon megyek bele, inkább a gyakorlatra helyezem a hangsúlyt.
A fényforrások színhelyességének jellemzésére a CRI (Color Rendering Index)
szolgál. Különböző, előre definiált színekkel tesztelnek, és minél több szín jelenik meg
valósághűen, annál jobb a fényforrás színhűség tekintetében. A vizsgált színek száma
8-tól 15-ig terjedhet. A CRI érték az egyes színeknél kapott színhűségek átlaga. Ebből
következik, hogy azt nem mondja meg, hogy milyen színeknél vannak problémák. A
CRI maximális, lehető legjobb értéke 100. A CRI-nek semmi köze a fényforrás színhőmérsékletéhez.
Végezzünk el egy gondolatkísérletet. Ha egy piros virágot zöld levelekkel felhős ég
alatt lefotózunk, akkor ugyan nem feltétlenül kapunk színhelyes képet, de a napfény
folytonos színképe miatt a képet utólag színhelyesre tudjuk korrigálni.
Ha a virágot bevisszük a szobába, és lefényképezzük egy hagyományos izzó fényénél, ha esetleg nem is lesz színhelyes a képünk, de az izzólámpa folytonos színképe miatt szintén jól korrigálható lesz az eltérés.
Ha most vakuval fényképezzük le, de olyan kék színszűrőt teszünk a vaku elé,
amely kiszűri (nem engedi át) a zöld, illetve sárgászöld komponenseket, akkor nem tudunk utólag színhelyes képet előállítani, a zöldek nem lesznek színhelyesek sehogyan
sem. Ez amiatt van, mert a zöld levél a zöld és a sárgászöld színkomponenseket verné
vissza (ezért látnánk zöldnek), de ezeket kiszűrtük a vaku fényéből a kék szűrővel.
A probléma tehát akkor jelentkezik, ha a fényforrás színképéből hiányoznak bizonyos hullámhosszúságú színek (vonalas színkép), vagy ugyan jelen vannak, de nagyon
alacsony arányban vannak jelen.
A hagyományos fénycsövek CRI értéke túl alacsony (akár 50-60), ezért szinte lehetetlen velük színhelyes képet készíteni, a napfény fénycsöveké ennél magasabb.
A kompakt fénycsövek színhelyesség szempontjából szintén problémásak.
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Az utcai megvilágításban régebben használt sárga fényű nátriumlámpa CRI értéke
mindössze 20 körüli, ezért lehetetlen fényénél színhelyes képet készíteni.
A LED izzók („villanykörték”) és egyéb LED fényforrások esetében a csomagoláson
sokszor megadják a CRI értéket, illetve az Ra értéket. Ez utóbbi tulajdonképpen 8 vizsgált színből képzett CRI érték.
Higgyük el, hogyha a CRI értéke 80 vagy afeletti, akkor általános fotózás céljára
tökéletesen megfelelnek akár az olcsóbb LED fényforrások is.

17.4. ábra.

Ez a JPEG képrészlet 80-as CRI értékű LED izzó fényénél készült, szabad kézből,
ISO 3200 érzékenységen. A fehéregyensúly 3200 K-re hangolt hagyományos izzólámpára lett állítva. A fényforrás a specifikáció szerint 2700 K színhőmérsékletű meleg fehér volt. Sárgás színű lett minden a JPEG képen, de ne higgyük azt, hogy ez probléma.

17.5. ábra.

A fenti képrészlet a fenti képpel egyidejűleg készült nyers fájlból készült RawTherapee programmal. Mindössze egyetlen kattintás volt megmutatni a programnak,
hogy a csempe fehér.
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17.6. ábra.

Ha rendkívül magas igények vannak a színhűséggel szemben, csak akkor lehet
szükségünk 90 vagy 95 CRI értékű LED fényforrásra. De ez már inkább a professzionális fotózás területe.

17.5. SZÍNHELYES KÉPEK KÉSZÍTÉSE
Fejlődésünk során látásunk leginkább a nap fényéhez alkalmazkodott. A föld felszínén a nap fénye sem azonos színű fényt ad, fényének színe függ a napszaktól és az
évszaktól is. Abban agyunknak is nagy szerepe van, hogy például a napfény különböző
színe ellenére piros pólónkat mindig piros színűnek észleljük, mert agyunk „tudja”,
hogy az a póló piros, és ennek megfelelően korrigálja a látottakat. Ha szobában vagyunk, ahol a világítást hagyományos izzólámpa szolgáltatja, észre sem vesszük, hogy
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sárgás színben látjuk a világot, hanem agyunk munkájának köszönhetően hasonlóan
érzékeljük a színeket, mint szabadban. Tegyük fel, hogy van egy olyan fényképezőgépünk, amely kültéren, délután 3 órai nyári napsütésben színhelyes képet ad. Ezzel a
fényképezőgéppel fényképezünk az izzólámpával megvilágított  szobában, és meglepődve tapasztalhatjuk, hogy képeink bántóan sárgák lettek. Amíg a szobában voltunk,
nem érzékeltük ezt, azonban a fénykép megmutatja a korrigálatlan valóságot. Amikor
a fényképet nézzük, akkor agyunk nem korrigál, és a képet elszínezettnek érzékeljük,
látásunk tiltakozik ellene. Valami megoldást kellett találni a problémára, meg kellett oldani valahogyan, hogy különböző színű fényforrások esetén is megközelítőleg színhelyes képeket tudjunk készíteni.
Ebben a részben tehát színhelyes képek készítésével foglalkozunk. Ez azt jelenti,
hogy a képen látható dolgoknak olyan színük legyen, mint a „valóságban”, nappali
fényben. Persze ez sem egy pontos meghatározás, mert a Föld felszínén a napfény
színhőmérséklete is változik a napszaktól, az évszaktól, és a pillanatnyi légköri viszonyoktól függően, de talán érthető, hogy mire gondolok.

17.5.1. FEHÉREGYENSÚLY
A fényképen csak akkor kapunk valóságoshoz hasonló színeket, ha a megvilágítás
színéhez alkalmazkodva megfelelően korrigálunk. Ennek a korrekciónak a megvalósítására szolgál a fényképezőgépen az úgynevezett fehéregyensúly beállítása.
A fehéregyensúly (angolul White Balance, rövidítve WB) beállításával úgy
kompenzáljuk a JPEG kép létrehozásakor a színeket, hogy a fehér tárgy a képen is fehér legyen, és feltételezzük, hogy akkor a többi szín is a valóságosnak megfelelő lesz,
és színhelyes képet kapunk.
A fehéregyensúly beállítása JPEG formátumban történő fotózásnál a legfontosabb,
hiszen azt a JPEG kép létrehozásakor alkalmazza a fényképezőgép. A fehéregyensúly
utólagos korrigálása is lehetséges képszerkesztő program segítségével.

17.5.2. A FEHÉREGYENSÚLY BEÁLLÍTÁSA
A fehéregyensúly helyes beállítása fontos dolog. A témát megvilágító fény színe
igen változatos lehet. Ahhoz, hogy különböző színhőmérsékletű fénynél készült képeken a színek természetesek legyenek, a fényképezőgépnek alkalmazkodnia kell a témát megvilágító fény színhőmérsékletéhez. Ezt szabályozhatjuk a fehéregyensúly beállításával. A beállítás során azt mondjuk meg a fényképezőgépnek, hogy milyen színű
(színhőmérsékletű) fény világítja meg a témát, és a fényképezőgép ennek megfelelően
korrigálja színhelyesre a JPEG képet.
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A fényképezőgépekben van néhány előre definiált lehetőség, amelyek a leggyakrabban előforduló megvilágítási szituációk esetén megfelelően korrigált képet eredményeznek. A témát megvilágító fény színhőmérséklete szerint kell kiválasztanunk a
megfelelő beállítást. Az alábbi ábrán láthatjuk a szokásos lehetőségeket.

17.7. ábra. Fehéregyensúly választás

A fehéregyensúly beállítása könnyen elérhető, akár külön dedikált gomb is lehet a
hátoldalon, amelynek felirata általában WB. Aktiválásával a fentihez hasonló választási lehetőség jelenik meg, és kiválaszthatjuk a kívánt fehéregyensúlyt. Választhatunk
automatikus fehéregyensúlyt, amikor a fényképezőgép automatikusan állítja be, vagy
választhatunk manuális fehéregyensúlyt, amikor néhány előre definiált lehetőség közül mi választunk, végül beállíthatunk egyedi fehéregyensúlyt is. Az egyes lehetséges
manuális beállítás (napfény, árnyék, stb.) választásakor a fényképezőgép meg is jelenítheti, hogy az milyen színhőmérsékletű megvilágító fényhez van hangolva. Természetesen egy adott konkrét szituációban általában nem pont annyi a megvilágító fény
színhőmérséklete, mint amire a fényképezőgépet hangolták, azonban a legtöbb esetben megközelítően jó eredményt ad. Például egy hagyományos izzólámpa színhőmérséklete típustól, teljesítménytől függően 2500-3500 K tartományban bárhol lehet.
Automatikus fehéregyensúly (AWB): A fényképezőgép próbálja megállapítani,
hogy milyen fényben fotózunk, és annak megfelelően próbálja színhelyessé korrigálni
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a képet. Átlagos körülmények között, nappali fényben kültéren, vagy beltérben vakuval készült képek esetében általában jól teljesít, egyébként hajlamos lehet tévedésre.
Jobban járunk, ha az alábbiak közül választjuk ki a megfelelőt.
Napfény (kb. 5200 K): Közvetlen napfény esetén jó eredményt ad.
Árnyék (kb. 7000 K): Szabadban, árnyékos helyen, például egy ház árnyékában
történő fényképezés esetén megfelelő. Árnyékban a témát az égboltról érkező kékes
színű fény világítja meg.
Felhős ég (kb. 6000 K): Felhős ég esetén, amikor az égboltot felhők borítják, és
nincs közvetlen napfény.
Hagyományos izzólámpa (kb. 3200 K): Hagyományos izzólámpa fényénél történő fotózáshoz. Léteznek fotózás céljára gyártott  speciális izzólámpák is, ezek színhőmérséklete szokott 3200 K körüli lenni.
Fehér fénycső (kb. 4000 K): Fénycső és kompakt fénycső esetén alkalmazható.
Előfordulhat, hogy kétféle fénycső fehéregyensúly közül is választhatunk, egyet a melegebb, és egyet a hidegebb színű fénycsövekhez.
Vaku (kb. 5500 K): Vakus felvételekhez ezt válasszuk, ha nincs ilyen lehetőség,
használjunk helyette napfény fehéregyensúlyt.
Egyedi: Ez adja a legpontosabb eredményt. Ha ezt alkalmazzuk, akkor valamilyen
módon megmutatunk a fényképezőgépnek egy, a valóságban fehér (vagy semleges
szürke) felületet, és annak színeltérése alapján korrigálja színhelyesre a készítendő képeket. A lényeg az, hogy a fotózás helyszínén, a fotózásra használt fényben kell megmutatnunk a fehér vagy szürke felületet a korrekcióhoz.
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17.8. ábra. Automatikus fehéregyensúly vakuval

Automatikus fehéregyensúly alkalmazásakor sokszor tévedhet a fényképezőgép,
ezért valamelyik manuális lehetőség választása jobb eredményt ad, és nem is nehéz
mindig a megfelelőt kiválasztani. Én szinte mindig ezek valamelyikét használom. A sávos színképet adó fényforrások egy része (pl. a fénycsövek) a színhűség szempontjából
ingoványos terület, ha lehet, ezeket kerüljük el. A napfény, az izzólámpa, a vaku, a
megfelelő minőségű LED fényforrás viszont utólag is jól korrigálható. Ha azt szeretnénk, hogy egy adott helyszínen készült felvételek azonos fehéregyensúly beállítással
készüljenek, akkor az automata fehéregyensúly nem jó választás, mert a fényképezőgép minden egyes felvétel előtt  megpróbálja meghatározni a témát megvilágító fény
színhőmérsékletét, ezért akár minden egyes felvételünk más és más fehéregyensúly
beállítással készülhet, és akár jelentősebb színeltérések is adódhatnak.
Egyedi fehéregyensúly adja a legpontosabb eredményt, ha fontos a pontos fehéregyensúly, ezt kell alkalmaznunk. Az egyszerűbb fényképezőgépeknél általában
nem áll rendelkezésre. Alkalmazásával mintegy „megmérjük” a témát megvilágító fény
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színhőmérsékletét, és a fényképezőgép ez alapján korrigálja színhelyesre a JPEG képet.
Többféle megvalósítás létezik, ha van ilyen lehetőség fényképezőgépünkön, olvassuk el
a használati útmutatót. Az egyedi fehéregyensúly ikonja általában a következő:

Egyedi fehéregyensúly beállításakor szükségünk van egy fehér felületre, amelyet a
témát megvilágító fény világít meg. Az egyik szokásos eljárás szerint erre kell irányítani a fényképezőgépet, majd meg kell nyomni egy erre a célra szolgáló gombot, és ekkor megállapítja a fényképezőgép a témát megvilágító fény színhőmérsékletét, és ez
alapján korrigál. Ilyenkor azt érzékeli, hogy mennyire tér el a megmutatott fehér felület színe a fehértől. Ha például a megvilágító fény színhőmérséklete alacsony, akkor a
fehér felület sárgás lesz, és a kék irányába kell korrigálni.
A másik szokásos eljárás az, amikor végtelenre állított fényképezőgéppel (hogy a
lap homályos legyen), egy fényképet kell készíteni egy fehér lapról, utána a fehéregyensúlyt egyénire kell állítani, majd meg kell mutatni a fényképezőgépnek (ki kell
választani) a fehér lapról készült fényképet, hogy az alapján tudjon korrigálni. A pontos eljáráshoz nézzük meg fényképezőgépünk útmutatóját.
Egyedi fehéregyensúly beállításához segédeszközöket is használhatunk, sőt, anélkül nem tudjuk beállítani. A legegyszerűbb eszköz egy fehér lap, például egy A4-es papírlap, de csak akkor jó, ha nem tartalmaz optikai fehérítőt. Fontos, hogy valóban
semleges fehér legyen. Ha a lap megsárgult, akkor nem használható, mert hatására a
hideg színek irányában eltolódott (kékes színű) képet kapunk. A fehéregyensúly beállítását segítő eszközöknél a színsemlegesség a legnehezebben megvalósítható követelmény.
Többféle, egyedi fehéregyensúly beállítása céljára gyártott  segédeszköz közül választhatunk. Létezik például az alábbi ábrán látható, KiwiFotos márkajelzésű objektív
elé tartható beállító eszköz. Vásárolhatunk ehhez hasonló kör alakú eszközt is. Ezeknek elvileg semleges fehér, áttetsző felületük van, és ezeken keresztül kell lefényképezni a témát megvilágító fényt, és a fényképezőgép a színeltérés alapján korrigál. Ezekről
azonban nem túl jó a kritikusabb vásárlók értékelése, sokkal jobbnak tartják a fehér
lapot.
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17.9. Ábra.

Létezik objektívsapkaszerűen használható, vagy szűrőmenetbe csavarható, szűrőszerű eszközt is. Ezekből olyan méretűt kell vásárolni, amilyen az objektívünk szűrőmenetének átmérője. Az alábbi ábrán felszerelve láthatjuk az objektívsapkaszerű eszközt.

17.10. ábra.
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A következőképpen használjuk ezeket a segédeszközöket:
• A vásárolt eszköz kialakításától függően tegyük fel az objektívre, tartsuk az objektív elé, vagy csavarjuk a szűrőmenetbe a segédeszközt.
• Ha tudunk, menjünk oda a témához. Ha nem tudunk, például tájképnél, akkor
ne menjünk oda.
• Normál objektívet vagy enyhe teleobjektívet használjunk, ne nagy látószögűt.
Manuális élességállítással állítsuk az élességet végtelenre.
• Fordítsuk a fényképezőgépet a témát megvilágító fényforrás felé, ha több fényforrás van, akkor a főfényt adó fényforrás felé. Szabadban a nap felé, vagy árnyékban az égbolt felé.
• Készítsük el a felvételt. Ehhez általában bármilyen fehéregyensúly-beállítást
használhatunk. Ügyeljünk rá, hogy nagyjából helyesen exponált képet kapjunk,
semmiképpen se túlexponáltat, inkább kissé szűken exponáljunk. Ha szükséges,
alkalmazzunk expozíció-kompenzációt.
• Állítsunk be egyedi fehéregyensúlyt, majd válasszuk ki az imént készített képet.
Ez utóbbit például a következőképpen kell csinálnunk. A menüből válasszuk ki az
egyedi fehéregyensúly menüpontot:

17.11. ábra. Forrás: Canon

A kiválasztás után az alábbihoz hasonlót láthatunk a kijelzőn:
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17.12. ábra. Forrás: Canon

Itt lehet(ne) kiválasztani a képek közül az imént elkészült képet. Végül válasszuk ki
az egyedi fehéregyensúlyt:

17.13. ábra. Jobbra látható az egyedi fehéregyensúly

Ezzel kész is vagyunk. Távolítsuk el az objektívről az eszközt, és készítsük el a
megfelelő helyről a felvételt. Amíg nem változnak meg a fényviszonyok, addig fotózhatunk ezzel a fehéregyensúly beállítással, a fényképezőgép a JPEG képeket helyes
színekkel fogja előállítani. Ez a Canon tükörreflexes fényképezőgépeknél szokásos
módszer, de más esetekben is minden bizonnyal hasonlóan lehet beállítani.
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Ha RAW formátumban fényképezünk, kissé másként célszerű eljárnunk, mert a
fehéregyensúlyt az utómunkálatok során szeretnénk beállítani.
A kereskedelemben lehet vásárolni 18% fényvisszaverő képességű semleges szürke,
illetve fehér lapot („kártyát”) is fehéregyensúly beállítása céljából. Ezeket nemcsak
RAW formátumhoz, hanem egyedi fehéregyensúly beállításához is felhasználhatjuk.

17.14. Ábra. 30x30 cm-es 18%-os szürke lap

A fenti ábrán egy 18% fényvisszaverő képességű szürke lapot láthatunk. Az ábrán
látható a hátoldala is, amely fehér színű. A lap szürke oldalát fehéregyensúly beállítására is használhatjuk, és fénymérésre is alkalmas.

17.15. Ábra.
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A fenti ábrán kisebb méretű fekete, fehér, és 18%-os szürke kártyát láthatunk.

17.16. ábra. Nagyobb méretű kártyák

Ezek használata nagyon egyszerű. A szürke lapot (esetleg még a fehéret is) oda
kell helyezni a témához, amely úgy legyen megvilágítva, ahogyan majd a képet el szeretnénk készíteni.

17.17. ábra. Forrás: https://medium.com/photography-secrets/grey-cardsfor-white-balance-11aba41fd60a

Készítünk róla egy fényképet. Utána elvesszük a beállító kártyát vagy kártyákat,
és lefényképezzük a témát. Amikor a nyers formátumú fájlból RAW konvertáló programmal állítjuk elő a végleges képet, akkor a kártyára történő kattintással meg tudjuk
mutatni a konvertáló programnak, hogy milyen színhőmérsékletű világítással készül-
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tek a képek, és ez alapján a többi kép színhelyességét a program be tudja állítani. Akit
érdekel, az alkalmazott  RAW konverter program dokumentációjában olvashat erről
részletesen.
Tehát most megnéztünk két módszert a pontosabb fehéregyensúly beállítására. Az
első módszer esetén JPEG formátumban fényképezünk, és a fehéregyensúly beállító
objektívsapkán, vagy áttetsző fehér lapon keresztül készült próbafelvétel segítségével
megmutatjuk a fényképezőgépnek, hogy milyen a témát megvilágító fény színhőmérséklete. Ez alapján a fényképezőgép már színhelyes JPEG képet fog tudni készíteni. A
második módszerrel RAW formátumban fényképezünk, és készítünk egy próbaképet a
témához tett, a témával azonosan megvilágított semleges szürke és/vagy fehér kártyáról. Ezt a próbaképen lévő kártyát majd a RAW konvertáló programnak „mutatjuk
meg”, és ez alapján a szoftver képes lesz az elkészült többi képen a helyes színeket beállítani.
A gyakorlatban a fehéregyensúly beállítására a szürke kártyát jobbnak tartják a
fehérnél. Ennek mindössze az az oka, hogy a fehér kártyát könnyen túlexponálhatjuk,
és ha valamely színcsatorna túlexponálódott, akkor hibás fehéregyensúlyt kapunk.
Mérés céljára tehát a fehér lappal exponáljunk kissé szűken.

17.6. HANGULATOS KÉPEK KÉSZÍTÉSE
Nem mindig nagy színhűségű képeket szeretnénk készíteni, hanem sok esetben
célunk a helyszín hangulatának, atmoszférájának megörökítése, esetleg az általunk kívánt hangulat megteremtése. Ekkor nem az a célravezető megoldás, hogy a helyszínen
meglévő, hangulatos világítás ellenére a színeket valamilyen módon valóságosra korrigáljuk, hanem inkább arra kell törekednünk, hogy őrizzük meg a helyszínt uraló fények hangulatát. Ennek érdekében sokat tehetünk a fehéregyensúly megfelelő beállításával. Tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló manuális színhőmérsékletbeállításokat használhatjuk fel arra, hogy képünk színeit a hideg vagy meleg színek
irányába eltoljuk.
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17.18. Ábra. Rawtherapee segítségével módosított felvétel

Manuális fehéregyensúly beállításakor a napfény fehéregyensúly 5200 K színhőmérsékletű megvilágító fényt feltételez, amelynél természetes színűnek látjuk a tárgyakat. Egy kiválasztott manuális fehéregyensúllyal történő fényképezés során a fényképezőgép mindössze a színeket korrigálja a napfény fehéregyensúly (5200 K) és a
beállított  fehéregyensúly színhőmérsékletének különbségével. Azaz minden esetben
egy konkrét értékkel történik meg a színek korrekciója.
Az árnyék fehéregyensúly körülbelül 7000 K színhőmérsékletű megvilágításra van
hangolva. Árnyékban a témát az égbolt kék színe világítja meg, ezért a megvilágító
fény kékesebb színű, színhőmérséklete magasabb, mint napfényben. Ahhoz, hogy ne
kékes árnyalatú képet kapjunk, hanem természetes színeket, a fénykép színeit el kell
tolni a melegebb árnyalatok irányába, ezért a fényképezőgép a JPEG kép létrehozásakor 5200-7000=-1800 K-nel eltolja a fénykép színeit, azaz a melegebb színek irányába.
Árnyék fehéregyensúlyt beállítása esetén mindig -1800 K-nel történő színeltolás következik be, azaz melegebb színű képet kapunk.
Ehhez hasonlóan a többi manuális fehéregyensúly beállítása esetén is különböző
irányú és mértékű színhőmérséklet-eltolást végez a fényképezőgép. Mindig a napfény
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színhőmérsékletére történik a korrekció. A Fehéregyensúly beállítása című részben leírtak alapján minden manuális beállításra vonatkozóan kiszámíthatjuk a színhőmérséklet-korrekció mértékét. Ezt láthatjuk az alábbi táblázatban.
Manuális beállítás

Színhőmérséklet (K) Korrekció mértéke (K)

Napfény

5200

0

Árnyék

7000

-1800

Felhős ég

6000

-800

Hagyományos izzólámpa

3200

+2000

Fehér fénycső

4000

+1200

Vaku

5500

-300

A színhőmérséklet oszlopban azt a színhőmérséklet értéket látjuk, amire az adott
beállítás hangolva van. Ilyen színhőmérsékletű megvilágításnál kapunk színhelyes képet. A korrekció mértéke oszlopban látható értékeket úgy kapjuk, hogy a napfény feltételezett színhőmérsékletéből (5200 K) levonjuk a színhőmérséklet oszlopban látható
értéket.
Ha egy adott manuális fehéregyensúlyt állítunk be, akkor a fényképezőgép semmi
mást nem csinál, mint a JPEG kép színeit eltolja a korrekció oszlopban látható mértékkel.
Ha például nappali fényben fotózunk és hagyományos izzólámpa fehéregyensúlyt
állítunk be, akkor a fényképezőgép a fénykép színeit eltolja +2000 K-nel, azaz a hidegebb, kékebb színek irányába.
A mínusz érték a kisebb színhőmérséklet, azaz a vörösek irányába történő korrekciót jelenti, a plusz érték a nagyobb színhőmérséklet, a hidegebb színek irányába történőt. A rendelkezésünkre álló színhőmérséklet korrekciókat nemcsak színhelyes képek készítésére használhatjuk, hanem hangulatosabb képek készítésére is. Nézzük
meg az alábbi képen, hogy mennyit számít ez valójában.
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17.19. ábra. Balra napfény, jobbra felhős ég fehéregyensúly

A két felvétel ugyanakkor készült, a különbség csak az eltérő fehéregyensúly beállításból ered. A bal oldali képet napfény, a jobb oldalit felhős ég beállítással fényképeztem. A táblázatban láthatjuk, hogy a felhős ég fehéregyensúly beállítása mindig -800
K színkorrekciót von maga után, és ez a korrekció jóval melegebb színeket eredményezett.
Az itt látható színhőmérséklet-értékek egy konkrét fényképezőgépnél alkalmazott
színhőmérsékletek, azonban kis eltéréssel minden fényképezőgép esetén hasonló értékeket alkalmaznak a gyártók. A konkrét értékekről próbáljunk tájékozódni fényképezőgépünk útmutatójában.
A leírtakat figyelembe véve már a felvétel elkészítésekor is módosíthatjuk JPEG
képünk színvilágát attól függően, hogy melyik manuális fehéregyensúlyt állítjuk be.
Ha olyan fehéregyensúlyt állítunk be, amely a meglévő megvilágításnál hidegebb (kékesebb) fényű megvilágításhoz való, akkor melegebb színeket kapunk. Ilyen eset az, ha
napfényben fotózunk, de felhős ég vagy árnyék fehéregyensúlyt állítunk be. És ez fordítva is igaz. Ha a valóságos megvilágításnál melegebb (sárgább, vörösebb) megvilágításhoz való fehéregyensúlyt választunk, akkor hidegebb (kékesebb) képet kapunk.
Ilyen eset az, amikor napfényben fotózunk, de fehér fénycső vagy hagyományos izzólámpa fehéregyensúlyt választunk.
Ha napfény fehéregyensúlyt állítunk be, az sok esetben jó lehet, mert jól láthatóvá
teszi a színeltérést, a hangulatot az átlagos nappali világításhoz képest. A napfény fehéregyensúly általában 5200 K körüli színhőmérsékletre van hangolva, ehhez képest
például a naplemente sokkal vörösebb színű, és ha ezt napfény beállítással fényképezzük, akkor szép vörös színeket kapunk. Beltérben, hagyományos izzólámpa világítással
szintén meleg színeket kapunk, ha napfény fehéregyensúlyt állítunk be.
Ha az előbb említett naplementét nem napfény, hanem árnyék beállítással fotózzuk le, akkor a JPEG képen még inkább a meleg színek (vörösek) felé tolódnak el a szí-
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nek, hiszen az árnyék fehéregyensúly beállítása egyúttal 1800 K eltolást jelent a meleg
színek irányába.
Szubjektív dolog lehet, hogy egy adott szituációban mit tartunk „természetesnek”.
Jó példa erre a hó színe. Felhős égbolt esetén a havat a hideg színű égbolt világítja
meg, ezért a valóságban az kékes árnyalatú lesz. Ha a tél örömét érzékeltető képet készítünk, akkor inkább a fehér hó az elvárásunk, ha a téli hideget, csendet, magányt
szeretnénk érzékeltetni, akkor inkább a kék hó illik ehhez. De ez ízlés kérdése is.

17.20. ábra.

A kép januárban, délután fél három után készült, árnyékban. Ilyenkor a napnyugta 16 óra körül következik be. Bár automatikus fehéregyensúly volt beállítva, a kép jól
érzékelteti a valós viszonyokat, hiszen árnyékban a havat a kék égbolt világította meg,
és ennek megfelelően kék színű is lett.
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Télen, árnyékban fotózva a napfény fehéregyensúly is visszaadhatja a hó kékséget,
ha még hidegebb színeket szeretnénk, akkor használhatunk fehér fénycső vagy hagyományos izzólámpa fehéregyensúlyt is.
Szemünk nem mindig érzékeli jól a színeket. Az alábbi kép készítésekor nem tűnt
olyan vörösnek a megvilágítás, mint amennyire az a képen jelentkezett. A kép este,
napfény fehéregyensúly beállítással készült.

17.21. ábra.

A megfelelő hangulatot utólag is könnyedén beállíthatjuk képszerkesztő program
segítségével. Az alábbi képek részben RawTherapee segítségével történt színhőmérséklet módosítással készültek. Úgy kell tekinteni. mintha a témát megvilágító fény színhőmérséklete lenne a beállított érték, és a szoftver végrehajtja az ennek megfelelő korrekciót (amely ahhoz kellene, hogy ilyen világítással készült kép színhelyes legyen). A
valóságban azonban nem a programban beállított értékű volt a kép készítésekor a fény
színhőmérséklete, azt csak azért állítjuk a valóságostól eltérő értékre, hogy a kívánt
hangulatú képet kapjuk. Láthatjuk is, hogy a színhőmérséklet állítgatásával más és
más hangulatú képet kaphatunk.
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Az alábbi kép a fényképezőgép által, napfény fehéregyensúly beállítással készített
JPEG kép.

17.22. ábra. Színhőmérséklet 5200 K

A RawTherapee programban egy csúszka segítségével tetszőleges színhőmérsékletet állíthatunk be egyszerű módon.

17.23. ábra.

A következő kép a az előző kép RAW fájljából kiindulva, RawTherapee segítségével, alacsonyabb színhőmérséklet beállításával készült.
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17.24. ábra. Színhőmérséklet 4000 K

A következő kép pedig mint az előző, csak magasabb színhőmérséklettel.

17.25. ábra. Színhőmérséklet beállítás 8000 K

Ahhoz, hogy a színhőmérsékletet megváltoztathassuk, nem szükséges nyers formátumban fényképeznünk. Az alábbi kép kis képérzékelő-méretű kompakt géppel készült, amely alkalmatlan RAW formátumban történő fényképezésre. Először nézzük
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meg a fényképezőgép által előállított JPEG képet, amely 6400 K színhőmérséklet beállítással készült (a fényképezőgép által beállítva, automata módban).

17.26. ábra. Színhőmérséklet beállítás 6400 K

Az alábbi kép a fenti JPEG képnek RawTherapee programmal készült, módosított
színhőmérsékletű változata, 5000 K beállításával.

17.27. ábra. Színhőmérséklet beállítás 5000 K
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A következő kép ugyanígy készült, csak 8000 K beállításával.

17.28. ábra. Színhőmérséklet beállítás 8000 K

A szoftverben történő színhőmérséklet beállítását úgy kell értelmezni, mintha a
megvilágító fény színhőmérséklete lett  volna a beállított  érték, és a szoftver ennek
megfelelő korrekciót hajt végre a képen úgy, hogyha valójában ilyen színhőmérsékletű
lett volna a megvilágító fény, akkor színhelyes képet kapjunk eredményül. Ha azonban
a valóságosnál magasabb színhőmérsékletet állítunk be (mintha kékesebb fény világította volna meg a témát), akkor a melegebb színek irányába korrigál, ezért kapunk a
valóságosnál melegebb színeket, és ez fordítva is igaz.

17.7. ELSZÍNEZŐDÉSEK A KÉPEN
Ha egy személy áll piros színű, napsütötte házfal mellett, akkor a ház faláról piros
színű fény verődik vissza az arcára. Ha portrét készítünk róla, menthetetlenül piros
lesz arcának a házfal felé eső része. Ha a képen látszik a házfal is, akkor ez természetesnek hat, egyébként nem.
Ha a felvételen valami indokolja az elszíneződést, akkor azt természetesnek érezzük, ellenkező esetben nem.
Ha fényképezés közben egy vörös takarón hason fekszünk, és a takaróról visszaverődő fény az objektív felületére jut, előfordulhat, hogy enyhén pirosassá teszi a teljes
képet, és nem értjük, miért lett olyan (ha a takaró nem látszik a képen). Fényellenző
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használata segíthet, mert megelőzi, hogy oldalirányból fény juthasson az objektív felületére.
Kék égbolt esetén az árnyékban lévő témát csak az ég kékje világítja meg, így
fennáll a kék elszíneződés veszélye, amely nem hat kellemesen. Ha a kép kissé sárgásabb, vörösesebb, azt nem érezzük olyan kellemetlennek, de a kék nagyon zavaró lehet. A hétköznapi életben szemünk nem veszi észre az árnyékokban a kék elszíneződést, de a képen azonnal észrevesszük. Jellegzetes eset a téli havas felvétel. Tiszta
időben, árnyékban a hó kékes árnyalatú. Ha szabad szemmel nézzük, fel se tűnik. Ha a
fényképen kékes színben jelenik meg, az nem a fényképezőgép hibája, hanem ilyen a
valóság.
Szobában, ablakon beszűrődő természetes fény esetén, ha az égbolt kékje szolgáltatja a megvilágítást, ugyanez a helyzet. Nyáron, déli órákban, napon készített képek
nem is annyira kékek, inkább a hideg tónusú színek dominálnak, ráadásul a nagyon
kemény árnyékok is problémát jelentenek, mert a kontraszt általában meghaladja a
fényképezőgépünkkel leképezhető árnyalatterjedelmet, ezért kiégett és bebukott részek
lehetnek a képen.
Távol lévő téma fényképezésekor a levegőrétegbeli szóródások hatására minden
kékes színű lesz.
Az alkonyati napfénynél készült portré vörös elszíneződése alig zavaró, sőt azt kifejezetten hangulatosnak érezhetjük.
Ha zöld növényzet közelében fényképezünk, óhatatlanul jelen vannak a visszaverődő zöld fények. Az alkalmas megvilágítás miatt talán ősszel lehet a legszebb tájképeket készíteni.

17.8. KEVERT MEGVILÁGÍTÁS
Kevert megvilágításról akkor beszélünk, ha a helyszínen többféle színhőmérsékletű, jelentős fényt adó fényforrás egyidejűleg jelen van. Kevert megvilágítás esetén
színhelyes képet készíteni sehogyan sem lehet.
Az alábbi kép Canon A40 fényképezőgéppel készült, AUTO módban, a fényképezőgép vakuja is villant. Figyeljük meg, hogy a falat megvilágító hagyományos izzólámpa
fénye mennyivel melegebb, mint a vaku fénye. A fal valódi színe fehérhez közeli, nem
sárga, azt csak az izzólámpa fénye teszi azzá. A képen a modell a vaku miatt megközelítőleg színhelyes, de a fal nem.
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18. FÉNYMÉRÉS
A legtöbb téma különböző világosságú részeket tartalmaz, és különféle fényviszonyok között fényképezünk. Van, amikor sok fény van, van, amikor csak nagyon kevés.
A fénymérés célja a helyes expozíció megállapítása, azaz annak elérése, hogy a
képen a fontos témarészletek az általunk kívánt világosságúak legyenek. Az adott  témának, adott  fényérzékenységhez tartozó optimális expozíciójához szükséges záridőrekeszérték párok meghatározása a cél.
A digitális technika talán még pontosabb expozíciót kíván, mint a film, ezért a
pontos expozíció meghatározásának fontos szerepe van a siker szempontjából. Sajnos
nem igaz az, hogy exponálunk valahogy, úgyis helyre tudjuk majd hozni a számítógépen. Pontos munkát kell végezni.
A fotózásban alapvetően kétféle fénymérési mód használatos:
• a témát megvilágító fény mérése
• a témáról visszaverődő fény mérése
Az első módszer esetében a témát megvilágító fényt mérjük meg, és abból állapítjuk meg a helyes expozíciót. Ez a módszer adja a pontosabb eredményt. A digitális
fényképezőgépek önmagukban (segédeszköz nélkül) alkalmatlanok ennek a módszernek az alkalmazására.
A digitális fényképezőgépek a témáról visszaverődő fény alapján állapítják meg a
helyes expozíciót. A minél jobb használhatóság érdekében többféle mérési mód áll rendelkezésre még az egyszerűbb gépek esetében is.
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18.1. ábra. Témáról visszaverődő fény mérése

Már régen megállapították, hogy egy átlagos téma a ráeső fény 18%-át veri vissza.
Ezen alapul a visszaverődő fény mérése. Sok téma azonban nem 18%-os fényvisszaverő
képességű, hanem ennél kevesebb, vagy több fényt ver vissza. Ezek okozhatják a problémát. Ráadásul a fényképezőgép beépített fénymérője nem tudja azt, hogy mit milyen
világosan szeretnénk viszontlátni a képen. Nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy a
kívánt világosságú képet kapjuk.
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18.1. FÉNYMÉRÉSI MÓDOK
A legtöbb fényképezőgép esetén többféle fénymérési mód közül választhatunk, az
egyszerűbb fényképezőgépeknél is találunk két-három lehetőséget. Az egyes módok
esetében a fényképezőgép másképpen veszi figyelembe a képmező különböző részeit,
és ezt kell figyelembe venni a mód kiválasztásánál. Általában menüből választhatjuk
ki.

18.2. ábra. Forrás: Canon

Az ábrán látható ikonok balról jobbra a következő mérési módokat jelölik:
• Kiértékelő mérés (átlagoló vagy mátrix fénymérésnek is nevezik): A teljes
képmezőt több (akár 30, 50 vagy akár jóval több) különálló részre osztják, és az
egyes részek kiértékelésével állapítja meg a fényképezőgép a helyes expozíciót.
Általános témáknál használjuk ezt a módot, ahol csúcsfények és árnyékok is
megtalálhatók.
• Részleges mérés: A fénymérés csak az alábbi ábrán látható szürke területet veszi figyelembe.
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18.3. ábra.

Olyan szituációban használható eredményesen, amikor a téma hátulról van megvilágítva, és mi azt szeretnénk, ha a téma mellett látható erős fény miatt a téma ne sziluettszerűen jelenjen meg, hanem a részletei is jól láthatóak legyenek. Tipikusan ilyen
helyzet az, amikor modellünk egy vízparton áll, és mögötte naplemente látható. Ha
ilyenkor kiértékelő fénymérést használnánk, akkor modellünk részlettelen fekete lenne, sziluettszerűen jelenne meg a képen, és a naplemente szép lenne. Ha részleges mérés módban a középső mérőmezőt irányítjuk modellünkre, akkor a fénymérés nem veszi figyelembe a modell körül lévő erős fényt, és modellünk jól exponált lesz, de a
háttér túlexponálódik, túl világos lesz, elveszítjük a naplemente szépségét.
• Szpot mérés (pontmérés): Hasonlít a részleges méréshez, csak még kisebb területen történő mérést jelent. Csak az alábbi ábrán szürkével jelölt területet veszi figyelembe.

18.4. ábra.

Mivel a mérés kis területen történik, segítségével jól feltérképezhetjük témánk
fényviszonyait. Megállapíthatjuk a téma legsötétebb területét, megkereshetjük a legvilágosabbat, megállapíthatjuk, hogy az egyes részek világossága hogyan aránylik egymáshoz, megállapíthatjuk a téma kontrasztját. Ez nem a kezdők eszköze, azonban a
részleges méréshez hasonló szituációkban is jól használható.
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• Középre súlyozott átlagoló mérés: Hasonló a kiértékelő méréshez, azonban a
kép középső részét nagyobb súllyal veszi figyelembe, az alábbi ábra szerint:

18.5. ábra.

Láthatjuk, hogy a képmező szélét ez a mód szinte nem is veszi figyelembe. Akkor
érdemes használni, amikor a főtéma a képmező közepén viszonylag nagy területet foglal el.
Egyes konkrét fényképezőgép-típusok esetében a fenti ábráktól eltérhet a mérőmező nagysága, például pontmérés esetén kisebb lehet a figyelembe vett  terület. A
pontos információ érdekében tájékozódjunk gépünk útmutatójából.
A fénymérés akkor ad jó eredményt, ha témánk a kívánt világosságú lesz képünkön. Az egyes témák azonban nagyon eltérő világosságúak, ez teszi bonyolulttá a fénymérést, és ez teszi szükségessé az expozíció-korrekciót.
Nagyon nem mindegy tehát, hogy a fénymérés pillanatában milyen témarészletre
irányítjuk a képmező közepét, illetve milyen világosságú képelemek töltik ki a képmező többi részét. A fénymérési módtól függően egy adott helyzetben is más és más eredményt kaphatunk (más rekeszértéket és/vagy más záridőt).

18.2. A FÉNYMÉRÉS EREDMÉNYÉNEK RÖGZÍTÉSE
Ezt a funkciót meglehetősen kevesen használják. Mint már korábban írtam, legtöbbször úgy exponálunk, hogy az élességállító mező(ke)t arra a témarészletre állítjuk,
amelyet élesen szeretnénk látni a képen, félig lenyomjuk és lenyomva tartjuk az exponálógombot, újrakomponáljuk a képet, majd az exponálógomb teljes lenyomásával elkészítjük a felvételt. Valamikor közben megtörténik a fénymérés, amely alapján a
fényképezőgép megállapítja az adott körülmények között megfelelőnek tartott expozíciót.
Ha ezen a téren is saját kezünkbe akarjuk venni az irányítást, akkor rendelkezésünkre áll sok fényképezőgép esetében a fénymérés eredményének rögzítése. Akár
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egyszerűbb fényképezőgépek esetében is. Egészen pontosan ezt automatikus expozíció rögzítése (Auto Exposure Lock) funkciónak hívják. Erre külön gomb található sok
fényképezőgépen. A gomb jele Canon gépeknél csillag (*), esetleg a kiértékelő fénymérés ikonja, más esetben lehet AE vagy AEL felirat is.
Az expozíció rögzítéséhez a témára vagy annak kiválasztott részletére kell irányítani a fényképezőgépet, illetve kisebb területű mérésnél (pl. szpot) a mérőmezőt, félig
le kell nyomni az exponálógombot, erre megtörténik a fénymérés, a gombot félig lenyomva kell tartani, és közben meg kell nyomni az expozíció rögzítésére szolgáló gombot. Ennek hatására rögzül az expozíció, és a rögzített rekeszértékkel és záridővel egymás után több felvételt is készíthetünk. Ha rögzítve van az expozíció, akkor
exponáláskor csak élességet állít a fényképezőgép, a rekesz és a záridő beállítása az eltárolt érték alapján történik. A legtöbb esetben ha az exponálógombtól eltérő gombot
nyomunk meg, a tárolt értékek törlődnek.
Az expozíciós adatok eltárolása lehetővé teszi azt, hogy ugyanazon a helyszínen,
azonos fényviszonyok között készített felvételek ugyanazzal a rekeszértékkel és záridővel készüljenek. Ez például panorámaképek készítésénél is fontos. Ha nem tároljuk el a
fénymérés értékeit, akkor minden felvételnél fénymérés történik, és az egyes felvételek
egymástól eltérően lesznek exponálva. Egyszerűbb a képeket azonosan exponálni,
mint utólag minden egyes képet korrigálgatni. Azonosan exponált képet manuális (M)
üzemmód használatával is készíthetünk.

18.3. NEHÉZ SZITUÁCIÓK
Egy átlagos téma a rá eső fény 18%-át veri vissza. Ha témánk ettől lényegesen eltér, az problémákat okozhat. Az itt leírtak akkor is hasznosak lehetnek, ha mindössze
pontosabb expozíció elérése a célunk.
Milyen világosságú egy 18% visszaverő képességű felület? Olyan, mint egy közepes szürke felület világossága. Az alábbi ábrán ezt láthatjuk.
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18.6. Ábra.

A képmező nagy részét felhasználó fénymérési módok – mint a kiértékelő mérés
és a középre súlyozott átlagoló mérés – természetesen sokkal kifinomultabban állapítják meg a helyesnek vélt expozíciót, mintsem a témát egyszerűen átlagos, 18%-os
fényvisszaverő képességűnek tételezné fel. A részleges mérés és a szpot mérés viszont
csak a képmező kis részét használja fel a méréshez, és a témát 18%-os fényvisszaverő
képességűnek feltételezve állapítja meg az expozíciót.
Ha télen a fehér hóra irányítjuk a fényképezőgép kis területen mérő szpot mérőjét, amely 18%-os fényvisszaverő képességűnek tételezi fel a témarészletet, akkor a
fényképezőgép ennek megfelelően állapítja meg az expozíciót, azaz a hó a képen szürke lesz. Ez nekünk általában nem jó, ezért expozíció-kompenzációt kell alkalmaznunk,
mégpedig pozitív irányban, hogy képünk világosabb legyen. Hó esetében a korrekció
szükséges mértéke +1 és +2 Fé közötti, de esetleg kissé több is szükséges lehet.
Ha sötét témát, például egy fekete ruhát fényképezünk, az szintén „becsapja” a
szpot mérőt, ha arra irányítjuk. Mivel átlagos világosságú témának „nézi”, ezért a
szükségeshez képest többet exponál, és igyekszik közepesen szürkére exponálni ezt is,
ennek következtében a képen jóval világosabb lesz a ruha, mint a valóságban. Itt is ex-
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pozíció-kompenzáció válik szükségessé, mégpedig negatív irányban, azaz kevesebbet
kell exponálni.
Ezeket csak a jobb megértés kedvéért írtam, nem jelenti azt, hogy ilyen szituációkban a szpot fénymérést kellene feltétlenül használnunk. A kiértékelő fénymérés jól
megbirkózik a fekete ruhával, főleg ha a képen bőven látható annak világosabb környezete is. Ha csak a ruha egy kis részét fényképezzük, amely teljesen kitölti a képmezőt, akkor szintén túlexponált, túl világos képet kaphatunk. A hó is becsaphatja a kiértékelő fénymérést, és szükségessé válhat a kompenzáció.
Bizonyos esetekben akkor is lehet igényünk pontosabb expozícióra, ha nem nehéz
szituációban fényképezünk.
A gyakorlatban az alábbiak valamelyikét tehetjük:
• Élő hisztogram alapján kompenzált expozícióval készítjük el a felvételt, vagy készítünk próbafelvételt, és annak hisztogramja alapján kompenzáljuk a végleges
képet.
• Egy fehér bőrű ember tenyere körülbelül 2/3 vagy 1 fényértékkel világosabb,
mint a leggyakoribb, 18%-os fényvisszaverő képességű fotótémák világossága.
Ha tenyerünket a témát megvilágító fény világítja meg, és tenyerünkre mérünk
szpot méréssel, akkor a mért értéknél 2/3 vagy 1 fényértékkel kell többet exponálni. A kép elkészítéséhez használjunk manuális (M) üzemmódot. Ügyeljünk
arra, hogy tenyerünkön ne legyen árnyék, mert az meghamisítja a mérést. Mindenki „hitelesítheti” saját tenyerét, megállapíthatja, hogy pontosan mennyivel
kell módosítani a tenyerén történő méréshez képest az expozíciót. Ezt egyszer
kell megtenni, és a tenyerünk mindig „kéznél van”.
• 18% fényvisszaverő képességű semleges szürke lapot használunk.
Fentebb írtam, hogy a beeső fény mérésére a digitális fényképezőgépek segédeszköz nélkül nem alkalmasak, pedig ez lenne a legpontosabb eredményt adó módszer,
mert független a téma színétől, világosságától, csak a megvilágító fénytől függ a mérés. A beeső fény mérését úgy képzeljük el, hogy a téma mellett  állunk, és a témát
megvilágító fény mérésére alkalmas fénymérőt a fényforrás, például a nap felé fordítjuk, és leolvashatjuk róla a helyes expozíciót. A mérés teljesen független a témától,
mert a fényforrásból érkező fényt mérjük meg. A 18%-os szürke lapot tenyerünkhöz
hasonlóan használhatjuk. A 18%-os szürke lapos vagy a tenyeres módszerrel mintegy
„alkalmassá tettük” digitális fényképezőgépünket a beeső fény mérésére. Miután a
18%-os szürke lap mindig a rá eső fény 18%-át veri vissza, ezzel közvetetten a témára
eső fényt mérjük meg. Tenyerünket használva lényegében egy kis – bőrünk világosságától függő – korrekcióval ugyanezt kapjuk. Ez a módszer biztosíthatja, hogy a téma
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egyes részei a valós világosságuknak megfelelően jelenjenek meg a képen, és nem befolyásolja a mérést a téma színe és világossága.
A drága, profi minőségű 18%-os szürke lapot a fénymérés szempontjából egyszerűen helyettesíthetjük. Vegyünk egy olyan szürke kartonlapot, amelynek fényvisszaverő képessége nagyobb mint 18%, majd kezdjünk el fekete filctollal ferde párhuzamos
egyeneseket húzni rá, először távolabb egymástól. Próbáljuk ki, ha nem jó, akkor még
a meglévő vonalak közé is húzzunk újabb párhuzamos vonalakat addig, amíg jó nem
lesz. Ennek a lapnak csak átlagosan lesz 18%-os a fényvisszaverő képessége, tehát
majd használatkor elég nagy részén kell mérni az expozíciót a pontos eredmény érdekében. Fehéregyensúly beállításához ez a lap nem alkalmas. Az eBay-ről rendelhetünk
három lapból álló készletet is, amely az alábbi ábrán látható.

18.7. ábra. Fekete, fehér, és szürke lap

Kapunk egy fehér, egy fekete, és egy 18%-os visszaverő képességű szürke lapot. Ne
túl kis méretű lapot válasszunk. Az ábrán látható a segítségével végzett  fénymérés
módja is. Fehéregyensúly pontos beállítására is ajánlják, lehet, hogy alkalmas rá,
azonban használata előtt erről győződjünk meg.
Adódik a lehetőség, hogy nyomtatással állítsunk elő szürke lapot. Az egyik probléma az, hogy az így előállított szürke lap nem lesz semleges színű a nyomtató pontatlansága miatt, a másik pedig az, hogy nem biztos, hogy 18% fényvisszaverő képességű
lesz. A fénymérés szempontjából utólag "hitelesíthetjük" a lapot, azaz megállapítjuk a
szükséges kompenzáció mértékét. A nyomtatott  lap fehéregyensúly beállítására valószínűleg nem lesz alkalmas.
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Ha rendelkezünk 18% fényvisszaverő képességű szürke lappal, akkor azt a téma
elé helyezhetjük, vagy a modell kezébe adhatjuk (azért, hogy a témát megvilágító fény
világítsa meg a lapot is), és például Av módban, kellően közelről a lapon szpot méréssel megállapítjuk a helyes expozíciót, majd a továbbiakban az így kapott eredményt figyelembe véve manuális módban exponálunk. Vaku fényének mérésére ez a módszer
nem alkalmas. Tegyük a következőket:
• A méréshez ugyanaz a fény világítsa meg a témát, mint ami a felvétel elkészítésekor fogja.
• Helyezzük el a téma mellé, vagy adjuk a modell kezébe a 18%-os szürke lapot.
Nem mindegy a lap helyzete sem. Ne legyen rajta árnyék, és körülbelül olyan
helyzetben legyen, hogy a beeső fény nagyjából az objektív irányába verődjön
vissza róla.
• A fényképezőgépet kapcsoljuk Av üzemmódba, és állítsuk be a használni kívánt
ISO érzékenységet és rekeszértéket.
• Állítsunk be szpot mérési módot.
• Menjünk olyan közel, hogy a szürke lap bőven kitöltse a mérőmezőt a képmező
közepén.
• Nyomjuk le félig az exponálógombot, és nézzük meg a mérés eredményeképp
kapott záridőt.
• Állítsuk gépünket manuális (M) üzemmódba.
• Állítsuk be az ISO érzékenységet, a rekeszértéket, és a méréssel kapott záridőt.
• Készítsük el a felvételeket.
Amíg a fényviszonyok nem változnak, használhatjuk ezt a beállítást, nem kell
mindig méricskélni. A tenyerünk használatakor is alapvetően így kell eljárni, de természetesen nem adjuk modellünk kezébe a tenyerünket, hanem az objektív elé tartjuk.
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18.8. ábra. Szürke beállítólap

Ez egy 18%-os szürke beállítólap. A hátoldala matt fehér színű, amelyet derítésre is
használhatunk. A matt fehér felület (pl. fehér kartonpapír is) fényvisszaverő képessége
körülbelül 90%.
Ha fehér lappal is rendelkezünk, azt szintén a témához helyezve vagy a modell kezébe adva közelről szpot mérővel a lapon mérve megállapíthatjuk a csúcsfények intenzitását. Ha szürke lapunk semleges szürke színű, azaz se a meleg, se a hideg színek irányába nem „húz”, akkor azt a fehéregyensúly beállításához is felhasználhatjuk.
Fehéregyensúly beállításnál az a lényeg, hogy semleges fehér, vagy semleges szürke
valamit használjunk a beállításhoz. A képen láthatóhoz hasonló semleges szürke és
semleges fehér lapot vásárolhatunk is, a profi minőségnek azonban ára van. Ha az
eBay-en vásárolunk bármilyen fehéregyensúly vagy expozíció beállítására alkalmas
eszközt, azt használat előtt próbáljuk ki.
ják.

A következő néhány kép forrása a manfrotto.com, és a lapok használatát illusztrál-
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18.9. ábra. Forrás: manfrotto.com

Az expozíció beállítására és a fehéregyensúly beállítására is használhatjuk a profi
minőségű szürke lapot. A „célkereszt” azért van a közepén, hogy az automatikus élességállítás is működjön rajta.
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18.10. ábra. Forrás: manfrotto.com

A fehér lapot is használhatjuk fehéregyensúly beállítására, a csúcsfények szintjének megállapítására.
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18.11. ábra. Forrás: manfrotto.com

telt.

A fehéregyensúly későbbi beállításához készítsünk szürke lapot tartalmazó felvé-
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18.12. ábra. Forrás: manfrotto.com

Az elkészült képen lévő semleges szürke vagy fehér felületet a képfeldolgozó programban használhatjuk a fehéregyensúly beállítására.

18.4. ÁRNYALATTERJEDELEM
Az árnyalatterjedelem, más szóval dinamika a legvilágosabb és legsötétebb részek
fényértékben megadott  világosság-különbsége. Különbséget kell tenni a téma árnyalatterjedelme, a kapott fénykép árnyalatterjedelme, és fényképezőgépünk által átvihető (lekepézhető) árnyalatterjedelem között. Az lenne jó, ha a valóságban nem fordulna
elő olyan nagy árnyalatterjedelem, amely meghaladja fényképezőgépünk képességét,
de ez sajnos nem így van. A filmes világban is hasonló volt a helyzet.
A téma árnyalatterjedelme (dinamikája, kontrasztja) a legvilágosabb és
legsötétebb részeinek világosságkülönbsége fényértékben kifejezve. A fényképezőgép
által maximálisan átvihető árnyalatterjedelem azt mondja meg, hogy a nagy ár-
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nyalatterjedelmű téma árnyalatterjedelméből hány fényértéknyit képes leképezni
(RAW formátumban). Ami ezen kívül esik, az részlettelen fekete, vagy részlettelen fehér
lesz a képen, illetve a sötét részeken zajosodás is felléphet. A fénykép árnyalatterjedelme a (JPEG) fényképen látható legvilágosabb és legsötétebb részek világosságkülönbsége fényértékben megadva. Ez nem egyezik meg a fényképezőgéppel maximálisan
átvihető árnyalatterjedelemmel, annál jóval kevesebb.
Ha a maximális árnyalatterjedelem szempontjából vizsgáljuk az elmondottakat,
akkor azt látjuk, hogy a téma árnyalatterjedelme szélsőséges esetben akár 16 fényértéknyi is lehet, ebből képes RAW formátumban a fényképezőgép 9-14 fényértéknyit
rögzíteni, amelyből a JPEG képen legfeljebb 5-6 fényértéknyi jelenik meg.
Tehát a fotózásban ezt a világosságkülönbséget fényértékben fejezzük ki. Ne feledjük, hogy egy fényértéknyi növekedés kétszeres világosságot jelent.
Egy képérzékelő árnyalatterjedelmét az egyes elemi érzékelők által átvihető árnyalatterjedelem határozza meg.

18.13. ábra.

A fenti ábrán három elemi érzékelőt láthatunk. Az „A” ábra azt jelképezi, amikor
az elemi érzékelőt nem világítjuk meg, azonban ilyenkor is kiolvasható belőle némi jel,
mégpedig zaj formájában, úgy is mondhatjuk, hogy az elemi érzékelőnek van bizonyos
mértékű alapzaja. A zaj által keltett elektromos töltéseket jelképezi a három kis karika.
Minél kevesebb fény éri az elemi érzékelőt (azaz minél sötétebb ott a témarészlet), annál inkább összemérhető lesz a hasznos jel a zajjal. Addig érdemes feldolgozáskor
hasznosítani az elemi érzékelőből nyert jelet, amíg a hasznos, képre jellemző információ bizonyos mértékben meghaladja a zaj szintjét. Ha már nagyobb a képzaj, mint a
hasznos képinformáció, az semmiképpen sem jó.
A megvilágítás során az elemi érzékelőt fotonok érik, és a záridő időtartama alatt
gyűjti a fotonok által keltett elektromos töltéseket. Az elemi érzékelő gyűjtési kapacitása azonban nem végtelen, hanem egy idő után telítődik, és nem képes több elektro-
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mos töltést tárolni. Emlékezzünk a vödrös gondolatkísérletünkre. Ha esőcseppekkel telítődik a vödör, utána már az esőcseppeket nem tudja tárolni, azok kifolynak belőle. A
„B” ábrán egy nagy méretű elemi érzékelő látszik telítődött  állapotban, azaz elektromos töltésekkel tele. A karikák jelképezik a elektromos töltéseket, több már nem fér
bele. A „C” ábrán egy kisebb méretű elemi érzékelőt láthatunk, amely szintén telítődött. Nézzük meg, hogy a kisebb elemi érzékelő mennyivel kevesebb elektromos töltést
képes tárolni, azaz mennyivel kevesebb fénymennyiséggel telítődik.
A fentiekből levonhatjuk a következtetéseket. A képérzékelő által átvihető árnyalatterjedelmet a téma sötét tartományában az elemi érzékelő zaja, míg a világos tartományban az elemi érzékelők telítődése határolja be. A kettő közötti tartományt tudjuk
hasznosítani. Azt is láthatjuk, hogy a kisebb méretű elemi érzékelő hamarabb telítődik, ezért a kisebb képpontmérettel rendelkező érzékelők kisebb árnyalatterjedelem
feldolgozására alkalmasak (azonos technológiai fejlettséget feltételezve).
A leírtak a gyakorlatban azt jelentik, hogy a nagyobb elemi érzékelő előnyösebb az
árnyalatterjedelem szempontjából is. Kis érzékelős fényképezőgép esetén a világos részek hajlamosabbak lehetnek kiégésre. Jobb minőségű, nagyobb érzékelővel rendelkező
fényképezőgépek esetén azt tapasztalhatjuk, hogy a képérzékelő képes lehet 9-14
fényértéknyi árnyalatterjedelem átvitelére, de természetesen ez csak a nyers állományra igaz.
Ne feledjük, hogy itt  az érzékelő által átvihető (leképezhető) legnagyobb árnyalatterjedelemről van szó, nem a JPEG képen megjelenőről.
Ha növeljük az ISO érzékenységet, akkor a képérzékelőt követő erősítő erősítését
növeljük, és egyúttal kevesebb fénymennyiséggel világítjuk meg az érzékelőt a helyes
expozíció elérése céljából úgy, mintha az érzékelő érzékenyebbé vált volna. Ha növeljük az erősítést, akkor erősítjük a képérzékelő alapzaját is. Az erősítés növekedése és a
megvilágítás csökkenése eredményezi magasabb érzékenység esetén az átvihető árnyalatterjedelem csökkenését. Például a sötét részeknél sokkal hamarabb következik
be a zajosodás, amely már önmagában is korlátozza az érzékelővel átvihető árnyalatterjedelmet. Magyarul ez azt jelenti, hogy magasabb érzékenység választása esetén
csökken az átvihető maximális árnyalatterjedelem.
Ez a csökkenés meg is mérhető. Az alábbi ábrán nézzük meg például a 30 MP-es
Canon EOS 5D Mk IV full frame váz jó fényviszonyok közötti árnyalatterjedelmét az
ISO érzékenység függvényében a dxomark.com mérése alapján:
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18.14. ábra.

A bal oldali függőleges tengelyen láthatjuk feltüntetve az árnyalatterjedelmet
fényértékben, vízszintesen alul a névleges ISO érzékenység értékek láthatók. Jobb oldalon a színes sáv jelzi azt, hogy az árnyalatterjedelem csökkenésével hogyan változik
a képminőség. Természetesen a zöld sáv teteje a legjobb, és legalul a vörös a legroszszabb. Ennél a váznál az ISO 6400 még a zöld zónába esik, ISO 12800 már kezd sárgulni.
Megfigyelhetünk az ábrán egy érdekes jelenséget. A dxomark.com megmérte az
érzékenység valós értékeit minden egyes névleges (szabványos) érzékenység beállítása
esetén, és a valós érzékenység akár jelentősen is eltért a névleges értéktől. Konkrétan a
valós érzékenység minden esetben kisebb a névlegeshez képest, például ISO 100 beállítása esetén ISO 64 a valós érzékenység. A grafikonon a mért érzékenységekhez tartozó
maximális árnyalatterjedelmet láthatjuk, ezért nem esnek a grafikon bejelölt pontjai a
névleges érzékenységeket reprezentáló függőleges vonalakra, hanem azoktól minden
esetben balra helyezkednek el. Nem ismeretlen jelenség, hogy a valós érzékenység általában lefelé eltér a névleges értéktől, ez a legtöbb digitális fényképezőgép esetében
így van. Fotózásunk során azonban ezzel nem kell foglalkoznunk. Az alábbi táblázatban láthatjuk a Canon EOS 5D Mk IV esetében a névleges érzékenység értékeit, a valós érzékenység értékeit, és az adott érzékenységnél elérhető maximális árnyalatterjedelmet (ugyanez látható a fenti grafikonon is).
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Névleges
érzékenység

Valós
érzékenység

Maximális
árnyalatterjedelem (Fé)

ISO 100

ISO 64

13,59

ISO 200

ISO 129

13,41

ISO 400

ISO 276

12,84

ISO 800

ISO 560

12,18

ISO 1600

ISO 1122

11,46

ISO 3200

ISO 2207

10,66

ISO 6400

ISO 4353

9,82

ISO 12800

ISO 8577

8,85

ISO 25600

ISO 17068

7,83

ISO 51200

ISO 31466

7,03

ISO 102400

ISO 69954

6,18

Láthatjuk, hogy az ISO érzékenység növelésével akár jelentősen is csökkenhet az
átvihető dinamika, azaz árnyalatterjedelem. Ez a váz ISO 100 névleges érzékenységen
jó fényviszonyok között majdnem 14 fényértéknyi árnyalatterjedelem átvitelére képes,
amely igen jó érték. Azonban például ISO 12800 beállításakor ez 8,85 fényértékre csökken.

18.15. ábra.
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Nézzük meg most a fenti ábrán ugyanezeket a 24 MP-es Canon EOS 750D APS-C
váz érzékelője esetében. ISO 3200 beállításakor a dinamika még éppen a zöld zónába
esik, ISO 6400 már sárga. Nézzük a táblázatot:
Névleges
érzékenység

Valós
Maximális
érzékenység árnyalatterjedelem (Fé)

ISO 100

ISO 84

11,96

ISO 200

ISO 146

11,8

ISO 400

ISO 297

11,5

ISO 800

ISO 586

10,9

ISO 1600

ISO 1160

10,24

ISO 3200

ISO 2320

9,38

ISO 6400

ISO 4664

8,49

ISO 12800

ISO 9448

7,23

ISO 25600

ISO 16980

6,62

Láthatjuk, hogy az APS-C váz érzékelőjével a maximálisan átvihető árnyalatterjedelem 12 fényérték, 2 fényértékkel kevesebb, mint a full frame váz esetén volt. Ennél
az APS-C váznál egy elemi érzékelőre 14 négyzetmikrométer terület jut, ugyanez a full
frame váznál 29 négyzetmikrométer, azaz körülbelül a kétszerese. A nagyobb képpontméret nagyobb árnyalatterjedelmet eredményez.
Szemünk a pupilla változása miatt igen jól alkalmazkodik a szélsőséges megvilágításhoz. Amikor szemléljük a témát, pupillánk szűkül-tágul annak megfelelően, hogy
éppen milyen fényességű részét nézzük a témának, és akár a 24 fényértéknyit is meghaladhatja az így észlelhető árnyalatterjedelem. Ha szemünk nem mozdul el a téma
adott részéről, akkor a pupilla egy adott állapotban van, ilyenkor mindössze valamivel
több mint öt fényértéknyi szemünk árnyalatterjedelme. Ennél nagyobb árnyalatterjedelmet természetellenesnek érzünk fényképeinken is. Ez is azt támasztja alá, hogy az
elkészült képen legfeljebb 5-6 fényértéknyi árnyalatterjedelem az ideális, vagy legalábbis ezt ne haladja meg jelentős mértékben. A JPEG képek is körülbelül ennek megfelelő árnyalatterjedelemmel rendelkezhetnek.
Vegyük észre, hogy a téma árnyalatterjedelme lényeges tényező. Ha egy kis, például 3 fényértéknyi kontrasztú témát fotózunk, akkor például zömmel csak közepes világosságú képpontok lesznek a képen, amelyek csak kis részét töltik ki a nyers fájlban
maximálisan eltárolható árnyalatterjedelemnek, amely mint láttuk, akár 9-14 fényértéknyi is lehet. Ebben az esetben közel sem használjuk ki a fényképezőgéppel maximálisan elérhető árnyalatterjedelmet, de erre nincs is szükség. Ha a valóságban nincsenek
túl sötét vagy túl világos képpontok az adott téma esetén, akkor ilyeneket a képérzéke-
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lőből se tudunk kiolvasni. Ez a 3 fényértéknyi árnyalatterjedelem nem haladja meg a
JPEG kép 5-6 fényértéknyi maximális árnyalatterjedelmét, ezért azt teljes egészében
felhasználhatjuk a JPEG kép előállítására. Tehát nem minden téma túl kontrasztos, sok
olyan téma van, amely belefér a JPEG formátum által átvihető árnyalatterjedelembe,
sőt vannak igen kis kontrasztú témák is.

18.16. ábra.

Ezen az ábrán láthatjuk a JPEG képen megjeleníthető árnyalatokat a legsötétebb
feketétől a legvilágosabb fehérig. Itt azért nem látunk színeket, mert az árnyalatterjedelem a világosságértékekről szól, és nem a színekről vagy színárnyalatokról.
Sok téma árnyalatterjedelme azonban jelentősen meghaladja a JPEG kép árnyalatterjedelmét, és ez jelenti a problémát. A probléma az, hogy egy nagyobb, például 10
fényértéknyi árnyalatterjedelmű téma esetén a képérzékelőből kinyert 10 fényértéknyi
információból hogyan állítsuk elő a JPEG kép előállításakor a szükséges 5-6 fényértéknyi információt, hogy a lehető legjobb képet kapjuk.
A legkézenfekvőbbnek az látszana, ha a teljes, 10 fényértéknyi árnyalatterjedelmet
összenyomnánk 6 fényértéknyire, és ezt rendelnénk hozzá a JPEG kép 6 fényértéknyi
árnyalatterjedelméhez, mert akkor a téma minden világosságú része képviselve lenne a
képen, és nem lennének kiégett és bebukott területek (mivel példánkban a téma árnyalatterjedelme kisebb a fényképezőgép érzékelőjének maximális árnyalatterjedelménél).
Ez sajnos nem jó megoldás, mert a téma egyes részei közötti világosságkülönbségek is
összenyomódnak, túl kicsik lesznek a valóságoshoz képest. Ezt természetellenesnek
éreznénk, bágyadt, kontraszttalan lenne a kép. Tehát mindenképpen veszteséggel jár
az átalakítás, nem jelenhet meg a teljes 10 fényértéknyi információ a JPEG képen.
Tudjuk, hogy a RAW formátumú fájlban a képérzékelőből kinyert információ tárolódik el. Ebben a példa szerinti esetben 10 fényértéknyi hasznos információ lesz megtalálható, ráadásul minden egyes fényértéknyi tartományban rendkívül sok árnyalat
információját képes eltárolni ez a formátum. Láthattuk, hogy a JPEG képen csak 6
fényértéknyi információ jelenik meg, a többit nem is tartalmazza, ezért a JPEG kép
szerkesztésével a nem létező információ sehogyan sem hívható elő. A RAW formátum
viszont tartalmazza mind a 10 fényértéknyi információt, ezért az árnyékokban, illetve
csúcsfényekben is megjeleníthetünk részleteket a kidolgozás során, és a tárolt rendkívül sok árnyalatot is hasznosíthatjuk, tehát nagyobb mozgásterünk lesz nagy árnya-
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latterjedelmű téma esetén is. Erre korábban láttunk is példát. A nyers formátum kidolgozása részben arról szól, hogy hogyan rendeljük hozzá a nyers fájlban tárolt információ egy részét a JPEG kép árnyalataihoz.
Ha engedélyezünk fényképezőgépünkön „megvilágításoptimalizálás” vagy valami hasonló elnevezésű opciót, akkor lényegében azt befolyásoljuk, hogy az érzékelőből
kiolvasott sok információt hogyan használja fel a fényképezőgép a JPEG kép előállítására. Ha például egy téma kontrasztja csak 3 fényértéknyi, és engedélyeztük ezt az opciót, akkor például a képérzékelő 3 fényértéknyi, de nagyon finom különbségeket tartalmazó információit „széthúzva” úgy rendeli hozzá a JPEG kép árnyalataihoz, hogy az
5 fényértéknyi árnyalatterjedelmet töltsön ki. Ezáltal nagyobb lesz a JPEG kép kontrasztja, mint a témáé. Tehát ha kicsi a téma kontrasztja, akkor az előállított JPEG képen megnöveli azt. Ez az opció ezen kívül még a kép világosságát is optimalizálja, például világosítja, ha egyébként túl sötét lenne. Ilyen, vagy ehhez hasonló lehetőséget
esetleg egyszerűbb fényképezőgépek esetében is találhatunk.
Előfordulhat „csúcsfény árnyalat elsőbbség” vagy valami hasonló nevű opció is.
Ez is arról szól, hogy hogyan állítsuk elő a képérzékelőből kinyert információkból a
JPEG képet. Ha ezt az opciót engedélyezzük, akkor úgy történik a leképezés, hogy kevés kiégett terület legyen a JPEG képen, a csúcsfényekben is legyenek részletek, és a
csúcsfények és a középárnyalatok között finom legyen az átmenet.
A fentiek ismeretében térjünk rá arra, hogy mit láthatunk árnyalatterjedelem
szempontjából fényképeinken.
Elsőként emlékezzünk arra, hogy a hisztogram alapján megítélhetjük, hogy képünk mennyire kontrasztos.
A fényképeinken látható különféle világosságú részeket öt csoportra oszthatjuk:
• részletek nélküli fehér, kiégett területek,
• részleteket is tartalmazó világos területek,
• középtónusok, amelyek nem nagyon világosak és nem nagyon sötétek,
• részleteket is tartalmazó sötét területek,
• részlettelen fekete, bebukott területek
A számottevő méretű részlettelen fehér területek a legtöbb esetben kerülendők.
Akkor is ez a helyzet, ha a részlettelen terület nem teljesen fehér színű, mert akkor is
„részlettelen fehér területnek” tekintendő, és kerülendő. Az lenne a jó, ha képünk legvilágosabb területein is megjelennének részletek. Sok esetben például a fehér felhők
égnek ki, és azokból tűnnek el legalább részben a részletek, vagy a nap fényének tükröződése egy tó vizén is kiéghet.
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18.17. ábra.
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18.18. ábra.

A középtónusok általában sok részletet tartalmaznak, ezért sok információt hordoznak.
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Azonban ha csak középtónusok vannak egy képen, akkor a fénykép kontrasztja kicsi lesz, és dinamikátlannak, „bágyadtnak” érezzük.

18.19. ábra.
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A számottevő méretű részlettelen fekete területek nem feltétlenül kerülendők. A
kiégett  fehér területek nem keltenek kellemes benyomást a szemlélőben, de a fekete
részlettelen területek közel sem ilyen rossz hatásúak, akár a kép alkotóelemei is lehetnek. Gondoljunk például a sziluettfotókra. A részlettelen, nem teljesen fekete színű területek is „részlettelen fekete terület”-eknek tekintendők.

18.20. ábra. Pixabay fotója a Pexels oldaláról
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Végül nézzük meg kicsit részletesebben az alábbi képeket.

18.21. ábra.

A képen látható téma árnyalatterjedelme nagy, a téma nagyon kontrasztos. Nézzük, mi lett belőle a fényképezőgép által készített JPEG képen.
Kiégett területek: A piros nyilakkal példaképpen megjelöltem két olyan területet, ahol a képpontok „kiégtek”, azaz részlettelen fehérek lettek. Ezek a területek semmilyen részletet nem tartalmaznak. A képen sokkal több ilyen található.
Bebukott területek: A sárga nyilakkal példaképpen jelöltem néhány olyan területet, ahol a képpontok „bebuktak”, azaz részleteket nem tartalmazó feketék lettek.
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18.22. ábra.

Ezen a képen egy olyan felvétel látható, amelynél a téma árnyalatterjedelme nem
haladta meg a fényképezőgéppel átvihető dinamikatartományt, ezért nincsenek kiégett és bebukott területek.
Csúcsfények: A kép legvilágosabb, de még némi részlet tartalmazó, nem kiégett
területei, az ábrán zöld nyíllal jelöltem néhányat.
Középtónusok: A nem nagyon sötét és nem nagyon világos területek a középtónusok. Kék nyíllal jelöltem néhány középtónusú területet, de sokkal több helyet is bejelölhettem volna, mert ez a kép nagyrészt ilyen területeket tartalmaz. A középtónusok
tartalmazzák a képi információ nagy részét.
Árnyékok: A kép sötétebb, de még részleteket tartalmazó részeit szokás így nevezni akkor is, ha valójában nem árnyékról van szó. Ha például azt mondjuk, hogy az
árnyékokban is vannak részletek, az azt jelenti, hogy a kép sötét területei is tartalmaznak részleteket. Az ábrán sárga nyíllal bejelöltem néhány ilyen területet. A bejelölt területek felett a fák lombját is be lehetett volna jelölni, azok is a kép sötétebb területei.
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Mit tehetünk, ha a téma kontrasztja túl nagy? A legnagyobb kontraszt nyáron,
déli napsütésben van. Ekkor a napsütötte részek nagyon fényesek, az árnyékok pedig
nagyon sötétek. Ha van rá lehetőségünk, akkor világosíthatjuk az árnyékokat azáltal,
hogy például modellünket egy fehér falú épület mellé állítjuk úgy, hagy a fal némi
visszavert fényt juttasson arcára. Ha van derítőlapunk, azzal is hasonlóan deríthetünk.
Vakut is használhatunk az árnyékok világosítására például egy modell arca esetében.
A legegyszerűbb azonban ha ezt a helyzetet elkerüljük. Ne a déli órákban fényképezzünk nyári napsütéses időben, hanem inkább válasszuk a reggeli vagy a délutáni órákat, amikor a megvilágítás már nem annyira kemény. Az alacsonyabban álló nap fénye
nem annyira kontrasztos, fénye melegebb, és ezért fotózásra sokkal inkább alkalmas.
Ha mégis délben kell fotóznunk, akkor inkább valaminek az árnyékában tegyük ezt,
árnyék fehéregyensúly választásával.
Ne feledjük, hogy lehetnek olyan témák is, amelyekhez a nagy kontraszt előnyös.

18.5. JOBBRA EXPONÁLÁS
A fényképezőgépeken be lehet kapcsolni azt a lehetőséget, hogy a képek visszanézésekor valamilyen villogó színezéssel jelezze a túlexponált területeket, valamint jelenítsen meg hisztogramot vagy hisztogramokat. Bizonyára mindenki járt már úgy,
hogy az elkészített tájképet visszanézve bizony voltak túlexponált területek, elsősorban
az égbolton. Ha pici ilyen terület van, az nem probléma, ha nagyobb, az már nem előnyös. Az ilyen problémákra jelent megoldást a jobbra exponálás.
Már írtam róla, hogy nyers formátumban nagy információtartalom, nagy árnyalatterjedelem rögzíthető. Hogyan tudjuk a legjobban hasznosítani a gyakorlatban ezt a
nagy árnyalatterjedelmet? Hogyan tudunk úgy fényképezni, hogy a lehető legnagyobb árnyalatterjedelmet rögzíthessük nyers formátumú fotózáskor? Mi a digitális
fotózáskor az ideális expozíció? Erre keressük a választ.
A nyers formátumban fényképezőgép-típustól függően maximálisan akár 9-14
fényértéknyi árnyalatterjedelem rögzíthető. Bizonyos fotótémák nagy árnyalatterjedelműek, akár a 14 fényértéknyit is meghaladhatják. Ilyenek például a tájképszerű témák. Milyen expozíciót kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy a rögzíthető nagy
árnyalatterjedelmet jól kihasználhassuk?
Abból kell kiindulnunk, hogy látásunknak nagyon nem tetszenek a kiégett területek, és sokkal jobban elviseli a bebukott sötét részeket. Ebből következik, hogy úgy kell
megállapítanunk az ideális expozíciót, hogy a csúcsfények, azaz a kép legvilágosabb
területei a nyers formátumú állományban még éppen ne legyenek túlexponáltak, de
csak kicsivel exponáljunk a túlexponálás határánál kevesebbet.
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Ha fotózáskor rendelkezésünkre állna a nyers állomány pontos hisztogramja, akkor úgy kellene exponálnunk, hogy a hisztogram jobb oldali szélső oszlopa üres legyen, a tőle közvetlenül balra elhelyezkedő oszlopokban viszont megjelenjenek a
csúcsfények. Erről kapta ez a módszer a nevét, hiszen a nyers formátum hisztogramjának jobb szélének közelébe exponálunk. Ha témánk nagy árnyalatterjedelmű, akkor
ilyen expozíciót alkalmazva akár vízszintesen ki is töltheti a teljes RAW hisztogramot a
téma, és így a legjobban kihasználhatjuk a fényképezőgépünkkel átvihető árnyalatterjedelmet. Azt is mondhatjuk, hogy a lehető legvilágosabb nyers képet készítjük el,
amelynél a csúcsfények még nem kiégettek.
Ha a téma árnyalatterjedelme nagyon nagy, akkor bebukott területek keletkezhetnek. Ha a téma árnyalatterjedelme kicsi, a módszer akkor is előnyös, mert jobbra exponálva a lehető legtöbb fény érheti az elemi érzékelőket, és így a sötét területek kevésbé lesznek hajlamosak zajosodásra.
Elvileg az így megállapított expozíció tekinthető ideálisnak a digitális fotózásban,
egészen pontosan a nyers formátumú fotózásban.
Már korábban említettem, hogy a jól exponált képen az egyes témarészletek világossága az elképzelésünk szerinti. Ebben az értelemben ezzel a módszerrel nem kapunk jól exponált képet, képünk technikai értelemben lesz jól exponált. Az így létrehozott nyers formátumú állományból tudjuk az utófeldolgozás során a legjobb minőségű,
kívánságunk szerinti világosságú képet létrehozni.
Nézzük, hogyan alkalmazhatjuk ezt a gyakorlatban. Az alkalmazandó expozíció
pontos megállapítása a sarkalatos pontja ennek a módszernek. A nehézséget az okozza, hogy az expozíció megállapítása (fénymérés) a JPEG fájl előállításának szempontjait veszi figyelembe, és a fényképezőgépekben elérhetetlen a RAW hisztogram. Ha elérhető lenne ez a lehetőség a felvétel elkészítésekor, akkor egyszerűbben tudnánk jobbra
exponált képeket készíteni. A nyers állomány kidolgozására szolgáló programokban viszont rendelkezésre áll.
Nézzük a legegyszerűbben kivitelezhető, azonban közel sem tökéletes módszert.
Fotózzunk nyers formátumban a legalacsonyabb érzékenységgel. Alkalmazzuk a már
említett túlexponált területjelzőt, és a hisztogramo(ka)t. Készítsük el a tájképet a szokásos módon, majd nézzük vissza azt, és figyeljük meg, hogy vannak-e túlexponált területek.
Annak megítélése, hogy mit tekintünk annak a legvilágosabb témarészletnek,
amelynek kiégését meg szeretnénk előzni, döntésünktől függ. Az biztos, hogy ha nappali fényviszonyok között  a napkorong látható a képen, ne akarjuk azt a kiégéstől
megmenteni, mert akkor a többi rész bebukott fekete lesz. Azt el kell engedni, hagyni
kell kiégni. A többi témarészlet esetében azonban mérlegelhetünk, hogy mi legyen a
legvilágosabb, a kiégéstől még megmentet témarészlet. Tájkép esetében például ilyen-
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nek tekinthetjük a felhők legvilágosabb részeit, mert így szép, nem részlettelen felhőket kaphatunk. A visszanézéskor a villogásból látjuk, hogy az adott  témarészlet kiégett-e.
Bár a fényképezőgépek túlexpozíció jelzése és a hisztogram sem túl pontos, de
azért támpontot ad a jobb expozíció megállapításához. Azt kell megnéznünk, hogy milyen mértékű expozíció-kompenzáció szükséges ahhoz, hogy a fontos részek ne, vagy
csak egy kis területükön legyenek túlexponáltak. Ehhez csökkenteni kell az expozíciót,
tehát negatív irányú expozíció-kompenzáció válik szükségessé. Csökkentjük például
egy fényértéknyivel, és megnézzük az eredményt. Ez jól megmutatja, hogy így a kívánt eredményt kaptuk, esetleg még korrigálnunk kell valamilyen irányba. Kis területen nem baj, ha túlexponálódik a még megmenteni kívánt terület, mert egyrészt a maximálisan világos fehér szín is a kép része lehet, másrészt a nyers fájlban minden
bizonnyal rendelkezésre fognak állni azok az információk, amelyekből ezeken a területeken akár vissza is nyerhetjük a részleteket.
Ez a módszer egyszerű, azonban sajnos nem az optimális eredményt adja.
Ha ezt a módszert nem túl kontrasztos, csak sötétebb árnyalatokat tartalmazó,
akár a tájképtől eltérő téma esetén alkalmazzuk, akkor némi utófeldolgozással többet
hozhatunk ki képünkből akár JPEG, akár RAW formátumban fotózunk. Az, hogy nem
túl kontrasztos a témánk és csak sötétebb árnyalatokat tartalmaz azt jelenti, hogy a
téma csak közepes világosságú és annál sötétebb képpontokat tartalmaz, JPEG hisztogramja jobb oldalon „üres”, azaz üres oszlopokat tartalmaz. Egyik színcsatorna sem
töltheti ki teljesen vízszintesen a hisztogramot, mert akkor nem tudjuk eredményesen
alkalmazni a módszert.
Részletesebb magyarázatot nem fűzök hozzá, de fogadjuk el, hogy a JPEG kép legvilágosabb egy fényértéknyi tartománya hordozhatja a kép információtartalmának
mintegy felét, a következő fényértéknyi a negyedét, az ezt követő fényértéknyi körülbelül a nyolcadát, stb. Azért írtam, hogy „hordozhatja”, mert ez csak egy technikai lehetőség. Az a témától is függ, hogy valóban hordozza-e. Ha sötét a téma minden részlete, akkor előfordulhat, hogy a képen egyáltalán nincs olyan világosságú képpont,
amely a legvilágosabb egy fényértéknyi tartományba esne.
A másik közismert tény az, hogy a téma legsötétebb részein éri a legkevesebb fény
a képérzékelőt, ezért itt várható a legkevesebb részlet és leginkább itt következik be zajosodás.
Ez a két tény eredményezi azt, hogy az „exponáljunk jobbra” eljárás eredményesen használható kis árnyalatterjedelmű, sötét témáknál is. Egy sötét, kis árnyalatterjedelmű téma látható az alábbi JPEG képen.
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18.23. ábra.

A kép világosságértékeket tartalmazó, illetve színcsatornánkénti hisztogramja így
néz ki:

18.24. ábra.

A lényeg az, hogy mind a négy hisztogram esetében a jobb oldal üres, azaz nem
tartalmaz oszlopokat. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy többet exponálva
(expozíció-kompenzációval) úgy is elkészíthetjük a felvételt, hogy a hisztogram csak
annyival tolódjon jobbra a diagram jobb széléhez, hogy még egyik színcsatorna se exponálódjon túl, azaz az utolsó, jobb oldali oszlop üres legyen. A hisztogramot a diagram jobb széléhez „toljuk”. Az eltolás által természetesen a hisztogram bal oldalán
lesznek üres oszlopok, de az nem számít, sőt az a jó.
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Ebben a konkrét esetben körülbelül egy fényértékkel többet exponálhatunk. Az így
kapott  kép természetesen túl világos lesz, de ez nem probléma, mert utólag képszerkesztő programban visszakorrigáljuk a kívánt sötétségűre.
Látnunk kell azt, hogy van, amikor negatív, és van, amikor pozitív expozíció-kompenzációra van szükség. Ha a csúcsfények kiégnének, akkor negatív, ha a téma sötét,
akkor pozitív irányú kompenzációra van szükség a jobbra exponáláshoz.
A pontosabb eredmény érdekében az alábbi módon járhatunk el. Ezzel a módszerrel exponálhatunk valóban a nyers hisztogram jobb szélének közelébe.
Segítséget ehhez mindössze a pont (szpot) fényméréstől remélhetünk. Ezzel a
módszerrel kis területen tudjuk megmérni a fényt. A fénymérés ilyenkor olyan expozíciós értéket eredményez, amellyel a mért témarészlet középszürke világosságú lenne a
képen. Ha havon mérnénk, akkor a hó nem fehér, hanem középszürke lenne, vagy ha
egy fekete ruhán, akkor az se fekete lenne, hanem szürke.
A gyakorlatban pontméréssel azt a legvilágosabb témarészletet kell megmérni,
amelynél még el szeretnénk kerülni a kiégést, és az alapján kell úgy exponálnunk,
hogy ez a rész még éppen ne legyen kiégett  a nyers formátumú állományban. Mivel
közepes szürke árnyalatot eredményező expozíciós adatokat kapunk a pontméréssel,
és mi ezt nem középszürke árnyalatúként szeretnénk rögzíteni, hanem a nyers formátumban még éppen nem kiégett világos árnyalatként, ezért pozitív expozíció-kompenzációt kell alkalmaznunk. A kérdés az, hogy milyen mértékű legyen a kompenzáció.
Ezzel a kompenzációval helyezzük a nyers hisztogramon a diagram jobb széle mellé a
mért témarészletet reprezentáló oszlopokat.
Tájképszerű fényképet a legalacsonyabb érzékenységgel készítünk, ha szükséges,
állvány használata mellett. Ha magasabb érzékenységet használunk, akkor felejtsük el
ezt a módszert, mert magas érzékenységen (pl. ISO 1600) kapott zaj miatt elveszítjük a
módszer összes előnyét. Feltételezem, hogy aki ezt a módszert használni szeretné, az
komolyabban elkötelezett a lehető legjobb tájkép elkészítése iránt, és ebbe beletartozik
a legalacsonyabb érzékenység és az állvány használata is.
A már említett expozíció-kompenzáció mértékét próbafelvételek készítésével állapíthatjuk meg. Ezt egyszer kell megtennünk, utána már használhatjuk a megállapított,
bizonyos fényértéknyi kompenzációt. Ennek érdekében tegyük állványra fényképezőgépünket, állítsunk be alacsony ISO érzékenységet, és nyers formátumban történő
fényképezést. Pontméréssel mérjük meg témánk legvilágosabb részletéhez tartozó, a
gép által helyesnek vélt expozíciót. Készítsünk próbafelvételt ezzel az expozícióval,
majd 1/3 fényértékenként növekedő expozíció-kompenzációval egészen +4 fényérték
kompenzációig. Ezután számítógépen a nyers fájl kidolgozására alkalmas program segítségével értékeljük ki a képeket. Megnézhetjük a RAW hisztogramot, és magát a képet is kiértékelhetjük. Ne a képek világosságával foglalkozzunk, hanem azzal, hogy a
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pontmérésre kiválasztott terület valóban ne legyen túlexponált, és valóban a hisztogram jobb széle mellet helyezkedjen el. Válasszuk ki a legoptimálisabbnak látszó képet,
és állapítsuk meg ennek elkészítésekor alkalmazott  expozíció-kompenzáció mértékét.
A biztonság kedvéért ennél 1/3, de inkább 2/3 fényértéknyivel kevesebbet alkalmazzunk. Ezt az értéket jegyezzük meg.
Ezután próbáljuk ki a gyakorlatban is a próbafelvételek készítésével azonos beállításokkal (alacsony ISO, nyers formátum). Készítsünk úgy tájképet, hogy a legvilágosabbnak tekintett  részen (pl. felhők legvilágosabb részein) végezzünk pontmérést, alkalmazzuk a helyesnek ítélt expozíció-kompenzációt. Végül dolgozzuk ki a nyers
képeket. Ha nem találunk semmilyen rendellenességet, akkor használhatjuk a megállapított  kompenzációt, de előfordulhat, hogy kicsit korrigálnunk kell a kompenzáció
mértékén, mert például elszíneződést tapasztalunk a legvilágosabbnak tekintett  részen.
Ha ezzel a módszerrel exponálunk RAW+JPEG beállítás mellett, és akár a JPEG,
akár a RAW képet nézzük vissza a fényképezőgépen, a világos részek túlexpozícióját
mutatja a hátoldali kijelző. Ilyenkor a JPEG kép valóban túl van exponálva, mert az
előállításához a fényképezőgép nem használja fel a teljes nyers formátumban rögzíthető maximális árnyalatterjedelmet. A RAW fájl visszanézésekor pedig a kijelzés nem a
nyers fájl adatai alapján történik, hanem a nyers fájlba beágyazott JPEG kép alapján,
amelyre az előző mondat vonatkozik. Tehát ezzel a túlexpozíció-jelzéssel nem kell foglalkoznunk, csak számítógépes programmal tudjuk valójában megítélni a nyers formátum adattartalmát.
A módszer elvileg bármely téma esetén alkalmas lehetne, azonban általános fotózás céljára nehézkessége miatt nem alkalmas. Például tájképek készítésekor jó hasznát
vehetjük, legtöbben erre a célra használják. Az lenne a jó, ha lenne a menüben bekapcsolható jobbra exponálás funkció nyers formátumú fotózáskor, amely a látvány elemzésével automatikusan megvalósítaná a jobbra exponáláshoz szükséges helyes expozíciót. Ekkor sokféle témához könnyen használható lenne.
Kérdés azonban, hogy milyen témákhoz érdemes ezt a módszert használni, menynyi az előnye valójában. Véleményem szerint a legfőbb előnye tájképek készítése esetén az égbolt, a felhők kiégésének megakadályozása. A többi előnye (pl. a zajosodás
csökkenése) kisebb mértékű, illetve főleg nagy nyomat készítése esetén számottevő. Az
égbolt és a felhők kiégésének megakadályozása a hisztogramot és a túlexpozíció jelzését használó egyszerűbb módszerrel is megvalósítható.
A módszer előnyei a következők:
• Képünk a lehető legjobb lehet, a lehető legtöbb részletet visszaadhatjuk képünkön anélkül, hogy a csúcsfények kiégnének.
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• Ha kis kontrasztú a téma, és a hisztogram oszlopait a diagram jobb széléhez közel toljuk, akkor a képmező teljes területén több fénymennyiség éri a képérzékelőt. Mivel így a diagram bal oldali része üres lett, az érzékelőt túl kevés fénymennyiség sehol sem éri. Ennek az lesz a következménye, hogy a kép sötétebb
részei több részletet fognak tartalmazni, kevésbé lesznek zajosak, illetve a viszszakorrigálás során kevésbé lesznek zajosodásra hajlamosak akár RAW, akár
JPEG formátumban fotóztunk.
A módszer hátrányi a következők:
• Nehézkes az alkalmazása, emiatt sok esetben nem érdemes alkalmazni.
• Számítógépes utófeldolgozást igényel.
• Ügyelni kell a pontos expozícióra.
• Csak alapérzékenységen érdemes használni. Ha ennél magasabb érzékenységet
kell alkalmazni, akkor nincs valódi előnye.
• Csak „lassú” fotózáshoz, főleg nem mozgó témákhoz alkalmas.
• Az említett kisebb mértékű zajosodás csak nagy méretű nyomaton érzékelhető,
a fénykép kisebb méretben történő felhasználásakor elvész ez az előny.
Lehet olvasni „exponáljunk balra” módszerről is, amely szerint a hisztogram bal
széléhez kell exponálni, nem pedig a jobb széléhez. Véleményem szerint ez nem valódi
előnnyel kecsegtető módszer, hanem sokkal inkább egy olyan dolog, amelynek semmilyen előnye nincs, ezért nem érdemes foglalkozni vele. Ha van mozgásterünk, mert a
téma nem túl kontrasztos, akkor az exponáljunk jobbra módszer a kívánatos. Ha a téma árnyalatterjedelme meghaladja a fényképezőgépünkkel átvihető maximális árnyalatterjedelmet, akkor pedig jobb, ha nem égnek ki a csúcsfények, inkább a sötét részek
bukjanak be, ha már választani kell. Vegyük figyelembe azt a kitételt, hogy minden
esetben mi dönthetjük el, hogy mely témarészletet hagyunk kiégni, és melyik az a legvilágosabb témarészlet, amelyet meg szeretnénk menteni a kiégéstől. Ezeket figyelembe véve az exponáljunk balra módszernek nincs valódi létjogosultsága.
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19. OBJEKTÍVEK
Ebben a részben az objektívek jellemzőiről írok, amelyeket kiválasztásuk, megvásárlásuk esetén figyelembe kell venni. Leginkább a cserélhető objektíves fényképezőgéphez használható különálló objektívekről szól ez a rész, de természetesen az itt leírtak részben a beépített  objektívű fényképezőgépek objektívjeire is vonatkoznak.
Foglalkozunk az objektívek problémáival is.

19.1. AZ OBJEKTÍVEK FŐBB JELLEMZŐI
Röviden ismertetem az objektívek legfontosabb jellemzőit. Ne feledjük, hogy az
objektív döntő hatással van a kép minőségére. Foglaljuk tehát össze, hogy – elsősorban cserélhető objektíves fényképezőgép esetén – az objektív kiválasztásánál milyen
lehetséges szempontokat vehetünk figyelembe. Némely szempontról részletesebben is
írok lentebb.
• Fix vagy változtatható gyújtótávolságú az objektív:  A legjobb minőségű
objektívek fix gyújtótávolságúak, változtatható gyújtótávolságú objektívvel csak
nagyon drágán lehet esetleg azt a minőséget megközelíteni, mint amit fix gyújtótávolságú objektívvel el lehet érni. Ma már azonban a változtatható gyújtótávolságú objektívek egy jelentős része elég jól teljesít, akár az olcsóbb árkategóriában is. Azért vigyázzunk, mert nem minden gyártó minden fix gyújtótávolságú
objektívje kiváló minőségű. Inkább csak azt jelentik a leírtak, hogy egy igazán jó
minőségű fix gyújtótávolságú objektívnél jobb változtatható gyújtótávolságú
objektívet készíteni nem egyszerű feladat. A régebbi „profi” objektívekkel is vigyázzunk, gyakran egy mai olcsóbb objektív is jobb lehet nála. Legyünk óvatosak.
• A zoomátfogás mértéke: A nagy zoomátfogás a minőség rovására megy. 3-5×ös zoomátfogásig még elég jó objektívek készíthetők, utána már általában romlik a minőség. Ez például éreztetheti a hatását a nagy zoomátfogású, utazóknak
szánt zoomobjektívek minőségén.
• Fényerő: Minél nagyobb az objektív fényereje, annál jobb. A nagy fényerejű objektív teszi lehetővé kis mélységélességű képek készítését, valamint vaku nélküli
fényképezést rosszabb fényviszonyok között. Fix gyújtótávolságú objektívek
nagy fényerővel (akár f/1,4, vagy ennél is nagyobb) gyárthatók. A kiváló minőségű, drága változtatható gyújtótávolságú objektívek akár f/2,8 fix fényerővel készülhetnek. Az olcsóbb zoomobjektívek fényereje általában kisebb, és változik a
gyújtótávolság függvényében, például f=18 mm nagy látószögű állásban f/3,5,
f=55 mm tele állásban f/5,6. Az lenne az előnyös, ha tele állásban nem, vagy csak
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kismértékben csökkenne a fényerő. Ha ezt az objektívet nagyobb fényerejűre
készítenék, akkor nagyobb méretű lencsetagok kellenének, amelyek drágábbak
és súlyosabbak lennének. Legyünk azért óvatosak, csak akkor vásároljunk nagyobb fényerejű, drága objektívet, ha arra feltétlenül szükségünk van.
• Rajzának kontrasztja: Az objektív kontrasztján azt értjük, hogy milyen kontrasztos képet vetít a képérzékelőre. A nagyobb kontrasztú vetített kép általában
előnyösebb.
• Brillancia: egy szubjektív érzés. A kép kontrasztjának, színtelítettségének, „brilliáns” ragyogásának összetett érzete. Leginkább a sötét képrészletekben található árnyalatok visszaadásának minőségével jellemezhető. Nagyon sok esetben ez
okozza, ha egy képet gyönyörűnek látunk.
• A bokeh (háttérelmosás) minősége:  Egyrészt a rekesznyílás alakjától, másrészt az objektív konstrukciójától függ. Ez egyáltalán nem mellékes szempont,
mert a csúnya bokeh teljesen tönkreteheti a képet, a szép pedig érdekessé, vonzóvá teheti.
• A képstabilizátor megléte, hatásossága:  A képstabilizátor bizonyos határig
kompenzálja kezünk exponálás közbeni elmozdulását, remegését. Akár három,
négy, vagy még több fényértéknyi is lehet a hatásossága. Ez azt jelenti, hogyha
van képstabilizátorunk, akár három, négy, vagy még több egész értékkel hoszszabb záridőt is alkalmazhatunk. Segítségével lehetővé válik hosszabb záridő
esetén is, hogy szabad kézből bemozdulástól mentes képet készíthessünk. A
képstabilizátor természetesen csak a fényképezőgép elmozdulását kompenzálja,
a téma elmozdulására nincs hatása. Erről részletesebben később írok. Egyre több
olyan rendszer van, amely a vázban tartalmazza a képstabilizátort, és ilyenkor
nincs szükség az objektívben lévő stabilizátorra.
• Rajzának élessége, felbontóképessége: Annál jobb, minél nagyobb az objektív felbontóképessége, minél élesebb a rajza. De ez a legtöbb esetben nem annyira fontos paraméter, mint sokan gondolják.
• Rajzának romlása a képszélek felé: Az objektíveknek általában a kép közepén a legjobb a felbontóképességük, attól a kép szélei, sarkai felé távolodva fokozatosan romlik. Minél kevésbé romlik a kép szélénél, sarkainál a felbontóképesség, annál jobb az objektív.
• A rekesznyílás alakja (a rekeszlamellák száma): Minél inkább közelít a körhöz a rekesznyílás alakja, a legtöbb esetben annál jobb. A régi objektíveknél sok
lamellából álló rekeszt alkalmaztak a köralak minél jobb közelítése érdekében.
Ha kevés, például öt vagy hat lamellából áll a rekesznyílás, akkor a kép életlen
területén lévő fényes pontok leképezésekor kapott szóródási „kör” alakja felveszi
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a rekesznyílás alakját, azaz ötszög vagy hatszög alakú lesz, amely nem túl szép.
Sok objektívben a rekeszlamellák alakja enyhén lekerekített, ezáltal ha nem túl
nagy mértékben rekeszelünk, akkor még egészen jól közelíti a rekesznyílás alakja a kört. Régebben nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy sok lamellából álljon a rekesz, azonban a szép háttérelmosás sokkal inkább az objektív
konstrukciójától függ, mintsem a rekeszlamellák számától.
• Az objektív színe: Az objektívek lencséihez használt, megfelelő törésmutatójú
üvegfajták mindegyikét nem lehet teljesen semleges színű, víztiszta formában
előállítani, hanem az egyik színe enyhén sárgás, a másiké zöldes, vagy kissé kékes árnyalatú. A semleges színhez képest kis eltérések ezek, a képen mégis észrevehető, hogy a használt üvegfajták függvényében az adott objektív képe kissé
hidegebb vagy melegebb árnyalatú. Főleg akkor feltűnő ez, ha egymás után nézünk különböző színű objektívvel készült képeket.
• A kromatikus aberráció (színhiba) mértéke: A kromatikus aberráció (színhiba) az objektív leképezési hibáinak egyike. Abból ered, hogy az objektív a téma
egy pontjából érkező különböző hullámhosszóságú fénysugarakat nem pontosan egy pontba egyesíti a képérzékelő felületén. A kromatikus aberráció rendszerint nem minden felvételen látszik egyformán. Az a jó, ha minél kisebb mértékben jelentkezik. A kidolgozás során bizonyos fajta színhiba mértéke könnyen
csökkenthető, sokszor már maga a fényképezőgép is csökkenti a JPEG kép előállítása során. De lehet olyan színhiba is, amellyel meggyűlhet a bajunk.
• Különleges lencsetagok alkalmazása:  A leképezési hibák csökkentése céljából a mai objektívek tartalmazhatnak különleges lencsetagokat is. Ilyen lehet
például az aszférikus lencsetag, amelyet nem gömbfelület határol, vagy az alacsony színszórású lencsetag, illetve drága objektívekben a fluorit lencsék.
• Torzítása: Az lenne az ideális, ha nem lenne torzítása az objektívnek. A drága,
jó minőségű objektívek torzítása elhanyagolhatóan kicsi, az olcsóbbak rosszabbak ebből a szempontból, a nagy átfogású zoomobjektívek pedig bizonyos gyújtótávolságoknál jól látható torzítással rendelkezhetnek. Arról vehetjük észre, ha
például egy, a kép oldalával megközelítőleg párhuzamos, a valóságban egyenes
járdaszegély a képen görbül. A kisebb mértékű torzítást a legtöbb téma esetén
nem vesszük észre. A torzítás a kép kidolgozásakor egyszerűen korrigálható, sok
esetben már a fényképezőgép megteszi ezt a JPEG kép létrehozásakor.
• Sötétedés a szélek, képsarkok felé (peremsötétedés): Az objektív által vetített kép világossága nem egyforma a kép közepén és a képsarkokban. A kép közepén világosabb, a kép széle, sarkai felé sötétedik. A jó minőségű objektíveknél
ez az eltérés nem számottevő, a gyengébb minőségűeknél jelentősebb lehet. A
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peremsötétedés a kép kidolgozásakor egyszerűen korrigálható, sok esetben már
a fényképezőgép is megteszi ezt a JPEG kép létrehozásakor.
• Közelfényképezésre való alkalmassága: Előnyös, ha az objektívvel kis távolságra is élesre lehet állítani, mert akkor közel mehetünk a kisebb méretű témához, például egy virághoz, és az a képen nagyobb méretű lesz, jobban kitölti a
képmezőt.
• Tükrözésmentesítés minősége: A második világháború alatt és után gyártott
objektívek lencséit már úgynevezett  tükrözésmentesítő réteggel vonták be,
amely elősegíti, hogy a fény minél nagyobb arányban hatoljon át a lencsén, és
minél kisebb arányban verődjön vissza a felületéről. A mai objektívek már jó minőségű, többrétegű tükrözésmentesítéssel készülnek. Ha ráeső fényben megnézzük egy objektív frontlencséjét (első lencséjét), akkor annak felszínén a kékes, lilás, sárgás, vagy zöldes szín a tükrözésmentesítő réteg miatt  látható. Fontos,
hogy jó minőségű legyen minden lencsetag tükrözésmentesítése. Ha nem megfelelő, akkor az objektíven belüli tükröződések rontják a kép brillanciáját, rossz
esetben hatásuk megjelenthet a képen. A nem megfelelően tükrözésmentesítéssel rendelkező objektív rosszul tűri, ha frontlencséjét közvetlen fény éri.
• Ellenfénytűrő képessége: Az a kérdés, hogyha közvetlen fény éri az objektív
frontlencséjének felületét, az milyen mértékben rontja a kép brillanciáját, kontrasztját. Ez függ az objektív lencsetagjainak számától, azok tükrözésmentesítésének minőségétől, az objektív konstrukciójától. A mai objektívek a jobb tükrözésmentesítés miatt  lényegesen jobbak ebből a szempontból a korábban
gyártottaknál.
• Automatikus élességállítás pontossága, főleg kevés fényben:  Kevés fény
esetén az automata élességállítás bizonytalanabbá, pontatlanabbá válhat. Az a
jó, ha kevés fényben is jól működik az élesre állítás. A nagyobb fényerejű objektív általában előnyösebb ebből a szempontból. Az automatikus élességállítás jó
működése nemcsak az objektívtől, hanem a váztól is függ. Erről még a későbbiekben is írok. Azt hihetnénk, hogy a manuális élességállítású objektívek ideje lejárt, de ez nem így van, ma is gyártanak (főleg kínai, de svájci gyártók is) olyan
objektíveket, amelyek csak kézzel állíthatók élesre.
• Automatikus élességállítás gyorsasága: Ha túl lassan állít élesre fényképezőgépünk, akkor fontos pillanatokról maradhatunk le. Gondoljunk bele, milyen
gyors élesre állítás szükséges egy repülő madár lefényképezéséhez. Az olcsóbb,
DC (egyenáramú) motoros objektívek lassabban, az USM (ultrahang motor) jóval gyorsabban állítanak élesre. Ennek túl nagy jelentősége inkább csak bizonyos témáknál van.
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• Automata élességállítás zajossága:  Vannak olyan helyek, helyzetek, ahol
csendnek kell lenni, és zavaró, nem megengedhető az élességállító motor zajossága. Ha szoktunk ilyen helyen fényképezni, akkor ne DC motoros változatot
vásároljunk, hanem inkább USM vagy STM változatot. Esetleg ilyen helyen a
csaknem zajtalanul működő kompakt géppel vagy telefonnal fényképezzünk.
• Élességállításkor vagy zoomoláskor forog-e az objektív elején a szűrőmenet:  Egyes olcsóbb objektívnél forog az objektív eleje élességállításkor és a
gyújtótávolság állításakor is, de az lenne a jó, ha nem forogna. Ilyen objektív
esetén esetleg figyelni kell arra is, hogy automata élességállításkor kezünkkel ne
akadályozzuk az élességállító gyűrű szabad forgását, mert az objektív meghibásodhat. Nem használhatunk ilyen objektívhez virágszirom fényellenzőt. A polárszűrő használata nehézkes, ez a legnagyobb hátránya az ilyen objektívnek. A
Cokin P (vagy hasonló) rendszerű szűrőrendszer használatát is nehezítheti.
• Lencsetagok száma: A több lencsetag mindig a leképezési hibák minimalizálását célozza. Az lenne az előnyös, ha az objektív nem állna sok lencsetagból. A vetített kép brillanciája nagyobb lehetne, kontrasztosabb lehetne a kép, kevesebb
tükröződő felület lenne az objektív belsejében. Jó minőségű változtatható gyújtótávolságú objektívek általában sok, akár húsz lencsetagot is tartalmaznak.
• Mechanikai kivitele:  Az a jó, ha stabil, időtálló és kopásálló, jól kézre álló,
könnyen kezelhető konstrukciójú az objektív. A műanyag alkatrészekből és műanyag fogaskerekekből álló, műanyag bajonettel, műanyag szűrőmenettel rendelkező objektívek kevésbé időtálló szerkezetek, óvatosabb kezelést igényelnek,
tömegük viszont lényegesen kisebb fémből készült társaiknál. Bizonyos témáknál az időjárásállóság is előnyös.
• Mérete, tömege:  Nem mindegy, hogy mekkora és milyen tömegű felszerelést
kell magunkkal cipelni.
• Ár/érték aránya: Ha nincs sok pénzünk, és olcsó megoldást keresünk, akkor ez
nagyon fontos szempont lehet. Elfogadható áron a lehető legjobb minőségű, legjobban használható objektív(ek)et keressük. Általában nem a legolcsóbbat, hanem egy bizonyos elvárt minőségi szintnek megfelelő, gazdaságos megoldást keresünk. Ha a legolcsóbb objektív is teljesíti elvárásainkat, akkor jól jártunk.
Alaposan gondoljuk át ezeket a szempontokat, melyek a fontosabbak számunkra.
Olvassunk minél több tesztet, értékelést, véleményt, és nézegessünk sok, a kiválasztott objektívvel készült képet, mielőtt döntünk. Azt tartsuk azonban szem előtt, hogy a
neves gyártók mai olcsóbb objektívjei az esetek többségében már olyan jó képminőségűek, hogy amatőr célra tökéletesen alkalmasak. Nem attól készítünk jobb képet, ha
az objektív picivel nagyobb felbontóképességű. A minél jobb technikai paraméterek
öncélú hajszolása értelmetlen. Nem az a cél, hogy képünket szinte mikroszkóppal
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szemlélve megállapíthassuk annak technikai tökéletességét. A cél az érzelemre ható,
jól megkomponált kép elkészítése. Ha megnézünk egy, akár nyolcvan évvel ezelőtt készült, igazán jól sikerült fotót, soha nem azt nézzük rajta, hogy vajon mekkora lehetett
az objektív felbontóképessége, hanem a látvány ragadja magával a szemlélőt. A sokak
által kipróbált, fórumokban és tesztekben javasolt objektívek várhatóan nem fognak
csalódást okozni.
Az a tény, hogy a neves gyártók mai objektívjei amatőr célra tökéletesen alkalmasak, nem jelenti azt, hogy azok egyformák lennének. Vannak köztük jobbak és kevésbé
jók. Én nem vagyok ellenére a jobb objektív használatának, hanem inkább nem vagyok
híve a felesleges pénzköltésnek. A legtöbb esetben igaznak tartom azt, hogyha nem túl
sokkal drágábban lényegesen jobb objektívet tudunk venni, akkor mindenképpen megéri a jobbat megvenni, de ha többszörös áron csak kissé jobb eredmény várható egy
objektívtől, akkor inkább tekintsünk el a vásárlástól, vagy legalábbis alaposan gondolkodjunk el, hogy a várható előny biztosan megéri-e a befektetést. El kell ismerni, hogy
vannak olyan területek, amelyek inkább igénylik a jobb objektívet, ilyen például a
makrofotózás területe.
Általánosságban megfigyelhető, hogy egy kicsivel jobb objektív nagyságrenddel
drágább. Azaz nem az árral arányosan kapunk jobb objektívet. Ezt semmiképpen se feledjük, amikor vásárlásra szánjuk magunkat.
Vegyük figyelembe objektívünk tulajdonságait, korlátait, olyan témákhoz és úgy
használjuk, amire alkalmas és ahogyan a legjobb képet remélhetjük. Sok objektív rajza
akkor a legjobb, ha a legnagyobb rekesznyíláshoz képest egy-két értékkel zárjuk a rekeszt. Sok objektív rajza a zoom tartomány szélső értékeihez közelítve lágyulhat.
Végül nézzünk meg egy cserélhető objektívet, mit láthatunk rajta. A Canon egyik
kit objektívjét, a Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM objektívet vegyük szemügyre.
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19.1. ábra.

Az objektív elején 58 mm átmérőjű szűrőmenet található, ebbe fényszűrőket (másképp mondva színszűrőket vagy szűrőket), vagy menetes fényellenzőt csavarhatunk.
Az objektív elején fényellenző rögzítésére szolgáló bajonett  található, ugyanis a
gyártó által az objektívhez forgalmazott fényellenző bajonettel csatlakozik az objektívhez. A fényellenzőn található egy pozicionáló jel. Olyan helyzetben kell felhelyezni,
hogy a rajta lévő jelzés az objektíven található pozicionáló jellel egybeessen, és utána
kell elfordítani a rögzítéshez. A gyári fényellenző az objektívre fordítva is felhelyezhető, ez tároláskor hasznos.
A zoomgyűrűvel az objektív gyújtótávolságát tudjuk változtatni, az élességállító
gyűrűvel pedig manuális módban állíthatjuk az élességet, illetve automatikus állásban
kézzel bármikor felülbírálhatjuk az automatikát. Ez nem minden objektív esetén van
így, de ennél az objektívnél igen.
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19.2. ábra.

A típusjelzésben láthatjuk, hogy ez egy Canon gyártmányú, változtatható gyújtótávolságú objektív (Canon Zoom Lens).
Az EF-S azt jelenti, hogy ez az objektív csak APS-C érzékelővel rendelkező Canon
DSLR vázon használható, full frames vázon nem. Full frame Canon DSLR vázon az EF
jelű objektívek használhatók, és azok alkalmasak Canon APS-C érzékelős DSLR vázhoz is.
A képstabilizátorról, és a léptetőmotoros élességállításról később olvashatunk.
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19.3. ábra.

A gyújtótávolság-skálán leolvashatjuk a beállított gyújtótávolságot. Az objektíven
található egy fehér pozicionáló jel, amelyet az objektív vázhoz történő rögzítésekor
használunk. A vázon is van egy hasonló jel, és az objektívet olyan helyzetben kell a
vázba helyezni, hogy a két jel egybeessen, majd a rögzítéshez az óramutató járásával
megegyezően ütközésig el kell fordítani. Az EF jelű, full frame vázon is használható objektívek esetében piros színű pozicionáló jel található, amelynek pontosan felfelé, a
váz teteje felé kell lennie felhelyezéskor.
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19.4. ábra.

A MACRO 0,25m/0.8ft felirat a legkisebb élesre állítható távolságot jelenti méterben és angol lábban. Ennél közelebbre nem lehet élességet állítani. Ezt a távolságot
nem az objektív elejétől mérjük, hanem a képérzékelő síkjától. A MACRO felirat nem
jelenti azt, hogy ez az objektív kiváló minőségű makroobjektív lenne, mindössze azt
adja meg itt a gyártó, hogy az objektív milyen közelre állítható élesre. Valódi makroobjektív esetében a típusjelzésben szerepelne a MACRO szó, bár sok esetben sajnos ez
sem jelent kiváló minőséget.
Az úgynevezett  élességállítási távolság az élesre állított sík és a képérzékelő távolsága. Az objektívek távolságskáláján is ezt a távolságot tüntetik fel (ha van egyáltalán skála). A képérzékelő síkját cserélhető objektíves gép esetén a gyártó általában jelöli a gépvázon. Ez a jel egy kis kör, amelyet középen kettészel egy vonal. A vonal
helyezkedik el a képérzékelő síkjában.
Canon 1100D fénylépezőgépen lévő, a képérzékelő síkját ábrázoló jelet láthatjuk
az alábbi ábrán.

OBJEKTÍVEK

343

19.5. ábra.

Példaképpen megnéztünk egy Canon objektívet. Más gyártó esetén is hasonló jelöléseket, kezelőszerveket találhatunk az objektíveken. Tájékozódnunk kell, hogy az általunk használt objektív gyártója pontosan mit mivel jelöl, mert általában ugyanannak
a dolognak a jelöléséhez más és más rövidítést használnak az egyes gyártók. A gyártó
weboldalán tájékozódhatunk erről.

19.2. OBJEKTÍVCSERE
Cserélhető objektíves fényképezőgép esetén úgy kell elvégezni az objektív cseréjét,
hogy lehetőleg ne kerüljön por a fényképezőgép belsejébe.
Főleg kezdőknek ajánlatos stabil, biztonságos helyre tenni a csere idejére a fényképezőgépet, később már nyakba akasztott géppel is sikerülni fog a művelet. Tehát tegyük le a gépet a hátára fektetve, lazítsuk meg, de ne vegyük le az objektívet. A csereobjektív hátsó sapkáját vegyük le, és forgassuk a megfelelő pozícióba, hogy minél
hamarabb pontosan a helyére illeszthessük. Egyik kezünkkel fogjuk meg a gépen lévő
objektívet, másikkal a csereobjektívet, és egy mozdulattal úgy cseréljük ki, hogy a lehető legminimálisabb ideig legyen szabadon a váz nyílása.

19.3. OBJEKTÍVEK PROBLÉMÁI
Ebben a fejezetben az objektívek leképezési hibáival és egyéb problémáival foglalkozunk. Ha egyetlen lencsével szeretnénk fényképezni, akkor szembetalálnánk magunkat számos lencsehibával (más szavakkal: leképezési hibával), olyanokkal mint a
torzítás, szférikus aberráció (gömbi hiba), kóma, kromatikus aberráció (színhiba), stb...
Ezek hatását mérsékelni csak több lencsével lehetséges, ezért tartalmaznak az objektívek minden esetben több lencsetagot. A korai és a napjainkban is zajló fejlesztések lényegében a leképezési hibák csökkentését célozzák. Az a kérdés, hogy hogyan lehet
adott  gyújtótávolságú, adott  fényerejű objektívet minél kevesebb leképezési hibával
előállítani.
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19.3.1. SZÍNHIBA
Ebben a részben a színhibával (kromatikus aberráció) foglalkozunk.
A lencsék anyagának, az optikai üvegeknek a legfontosabb optikai tulajdonsága,
az úgynevezett törésmutatója erősen függ a rajta áthaladó fény hullámhosszától, azaz
színétől. Ennek lesz a következménye a színhiba (kromatikus aberráció, angol rövidítése CA). A lencsék nem egyformán törik meg a különböző színű fénysugarakat,
ezért azok nem egy pontban egyesülnek a képérzékelő felületén.
Az optikai üvegek törésmutatója a fény hullámhosszának növekedésével csökken.
Ezt láthattuk fizika órán az üvegprizma fénytörése esetében is, emiatt téríti el más és
más mértékben a különböző hullámhosszúságú fényt, és ezáltal a látható fény komponensei megjelennek.
A színhiba kétféle módon jelenhet meg képeinken.
• Hosszanti (longitudinális, vagy bokeh) színhiba esetén a problémát az okozza, hogy az objektív gyújtótávolsága változik a rajta áthaladó fény színének
függvényében. Ha például a zöld összetevők tekintetében élesre állítjuk a képet,
akkor az egyéb színek tekintetében az éles kép nem azzal azonos síkban keletkezik, hanem előtte, illetve az mögötte. Az eltolódás a lencse optikai tengelyével
párhuzamosan következik be, azaz a különböző színek által különböző síkokban
keletkező éles képek egymás mögött, illetve egymás előtt  keletkeznek. Az élességállítás síkjában vizsgálva azt mondhatjuk, hogy csak egy szín eredményez
éles képet, az ettől eltérő színű fény többé-kevésbé életlen képet eredményez. Ez
színes, elmosódott sávokhoz vezet a képelemek körül akár a képmező teljes területén, középen és a széleknél is. Általában piros, zöld, kék, vagy ezek keveredései
jelennek meg, amelyek legszembetűnőbbek a kontrasztos élek mentén. Csökkentheti a kép élességét, elmosódottabbá, homályosabbá teheti a teljes képet.
Akár elronthatja az egyébként szép háttérelmosást is. A hosszanti színhiba leginkább a nagy fényerejű, nagy látószögű, fix gyújtótávolságú, valamint nagy
fényerejű teleobjektívekre jellemző, és még akár a csúcskategóriás profi objektívek képén is megtalálható. A hosszanti színhiba szűkebb rekesznyílás használatával jelentős mértékben javítható. Ebből következik, hogy eleve kisebb fényerejű objektívek esetében kevésbé jelentkezik ez a fajta hiba.
• Oldalirányú (laterális) színhiba a kép közepén sohasem látható, a kép széleinél, sarkainál, a kontrasztosabb részeken jelenhet meg. A képmező sarkai felé a
lencse a különböző színkomponensek képeit ugyanabban a síkban, de egymástól
oldalirányban eltolódva képezi le, és ezért alakulnak ki az élesre állított tárgyak
kontrasztos élei mentén a színes szegélyek. Csak nagy kontrasztú élek mentén
látható, a téma többi részén nem. Főleg lila és zöld szegély formájában jelentke-
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zik, de lehet más színű is. Az oldalirányú színhiba mértéke nem változik a rekeszeléssel, csak az utófeldolgozás során korrigálható.
Az ideális az lenne, ha a különböző színű fénysugarak mindig egy pontban találkoznának, de ez nem így van. A hosszanti színhibát az okozza, hogy a lencse anyagának törésmutatója, és ezáltal a lencse gyújtótávolsága változik a rajta átbocsátott fény
hullámhosszától függően. Ez azt eredményezi, hogy a vetített  kép különböző színű
komponenseit a lencse nem azonos síkra vetíti a legélesebben, hanem a fény színétől
függően különböző síkokra.

19.6. ábra. Szerző: DrBob, forrás Wikimedia Commons

A fenti ábrán láthatjuk a hosszanti színhiba esetét. A téma egy pontjából érkező,
különböző hullámhosszúságú, és ezáltal különböző színű (kék, zöld, piros) fénysugarak
a lencsétől számítva különböző távolságra találkoznak, és ezáltal különböző síkon
eredményeznek éles képet. A lencséhez legközelebb a kék, legtávolabb a piros. Azért
nevezzük „hosszanti”-nak ezt a színhibát, mert a lencse optikai tengelyének irányában
(és például nem arra merőlegesen) történik a fény színétől függő eltolódás.
A fenti ábrát úgy is értelmezhetjük, hogy a lencse gyújtótávolsága nem egy állandó érték, hanem függ a rajta áthaladó fény színétől, és ezért az éles kép is különböző
síkokban keletkezik. Tulajdonképpen fókuszeltolódás történik a lencsén áthaladó fénysugarak színétől függően. Ha például a fenti ábrán a zöld sugarak találkozásának síkjára állítjuk az élességet, akkor ez előtt és emögött számtalan különböző színű többékevésbé életlen kép keletkezik, amelynek eredményeként színes szegélyek és színes
foltok alakulhatnak ki.
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19.7. ábra. Szerző: SLAVICA_PANOVA, forrás: Wikimedia Commons

Ez a kép Nikon D7000 fényképezőgéppel és AF-S Nikkor 50mm f/1.8G objektívvel
készült, a rekeszérték f/1,8 volt. A képen jól megfigyelhető a hosszanti színhiba. Az ábrán felül, a távolabbi részeken zöld, az alul lévő közelebbi részeken lilás szegély látható.
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Az alábbi ábrán az oldalirányú színhiba esetét láthatjuk.

19.8. ábra.

Ebben az esetben azonos síkon, de eltolódva keletkeznek a különböző színű képek,
amelyek színes szegélyt okoznak. Ilyen hiba a képmező közepén nem látható, csak
attól távolabbi területeken. A színes szegély a kép közepe felé, illetve a kép széle felé
más-más színű, leggyakrabban lila és zöld.
Az alábbi ábra egy tesztkép sarkából vett részlet, amelyen az oldalirányú színhiba
jól megfigyelhető.

19.9. ábra.
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Az alábbi ábrán a kör alakú téma élesre lett állítva, és megfigyelhetjük az ideális
állapotot, valamint a kétféle színhibát:

19.10. ábra. Szerző: vmglee, forrás: Wikimedia Commons

A felül, 1-essel jelölve az ideális, színhiba nélküli esetet láthatjuk. A téma egy
pontjából kiinduló különböző színű fénysugarak egy pontban találkoznak. A téma
kontrasztos élei is mentesek a színhibától.
A középső, 2-essel jelölt esetben hosszanti színhiba lépett fel. A téma egy pontjából érkező, különböző színű fénysugarak nem azonos síkon lévő pontban találkoznak,
hanem a színüktől függően különböző síkokban, és ezáltal életlen, elmosódott  szélű
színes szegélyt okoznak a kontrasztos élek mentén.
Az alsó, 3-as esetben oldalirányú színhiba lépett fel. A különböző színkomponensek egymáshoz képest eltolódott, éles határvonalú képet eredményeznek. Ennek hatására a kép széleihez közeli területeken megjelennek a kontrasztos élek mentén az éles
kontúrral rendelkező színes szegélyek.
Egy képen belül mindkét fajta színhiba egyidejűleg is felléphet.
A színhiba tehát elmosódottá teheti képeinket, és éles, vagy elmosódott szélű színes szegélyeket hozhatnak létre a kontrasztosabb élek mentén a képmező bármely részén, beleértve a képmező középső részét is. Kellemetlen problémákat tud okozni.
A színhiba korrekciója a digitális fényképezésben az érzékelő előtt lévő Bayer szűrő és a fényképezőgépben történő szoftveres képjavítások (pl. élesítés) miatt fontosabb,
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mint az analóg korszakban. Az objektívek fejlesztésének egyik célja a minél kisebb
kromatikus aberráció elérése.
A legszembetűnőbb a hosszanti színhiba, mert akár az egész képet homályossá teheti. Legtöbb esetben két színre (általában kék és vörös) korrigálják ezt a színhibát
(akromatikus objektívek). Ez a módszer már régóta használatos. A korrigálatlan lencsénél mindössze egy szín van fókuszban, az akromatikus objektíveknél kettő.

19.11. ábra. Szerző: DrBob, forrás Wikimedia Commons

A fenti ábrán két (összeragasztott) lencséből álló akromatikus objektív látható.
Megfigyelhetjük, hogy a téma egy pontjából érkező piros és kék színű fénysugarak
egy pontban, az élességállítás síkjában (a fókusz síkjában) találkoznak, míg a zöld
fénysugarak egy másik, az objektívhez közelebb elhelyezkedő pontban. Ez az objektív
a hosszanti színhiba tekintetében a piros és a kék színre van korrigálva.
Az akromatikus objektívek esetében a maradék hosszanti színhiba, azaz a fókusz
eltérése az összes többi szín esetében annyira elhanyagolható, hogy sok esetben nem
okozza a kép minőségének számottevő romlását.
Bizonyos esetekben a maradék hosszanti színhiba számottevő lehet, leginkább teleobjektívek esetén. Minél nagyobb a gyújtótávolság és minél nagyobb az objektív
fényereje, annál jelentősebbé válik ez a probléma. Emiatt szükségessé válhat, hogy három színre történjen meg a hosszanti színhiba korrekciója. Az ilyen objektíveket apokromatikus objektíveknek nevezik, és esetleg a típusjelzésükben is szerepel az APO
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szó. Ez inkább régebben volt így, ma már nem számítanak különlegességnek az apokromatikus objektívek, ezért sok esetben nem is jelölik az objektív megnevezésében.

19.12. ábra. APO Telezenitar-M MC 135mm f/2,8 objektív, f/2,8 rekeszérték

A fenti tesztkép egy (majdnem) apokromatikus objektívvel készült a legtágabb rekesznyílással. Az alábbi képrészleten láthatjuk, hogy az éles részeknél nincs probléma.
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19.13. ábra.

Azonban az életlen területeken az apokromatikus objektív ellenére megjelenik a
színhiba. Ezt láthatjuk az alábbi ábrán.

19.14. ábra.

A kromatikus aberráció nem minden képen jön elő látványosan, bizonyos szituációkban jól látható, máskor fel sem tűnik. Az olcsóbb kompakt gépek objektívjeire job-
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ban jellemző mint a tükörreflexes vagy MILC gépek objektívjeire, de az utóbbiak sem
mentesek a színhibától.
Lássunk egy kromatikus aberrációtól látványosan szenvedő képet.

19.15. ábra.

Ez a kép egy egyszerű kis kompakt géppel készült, a lomb szélénél és az ágak között mindenütt látható a kékes színű elszíneződés. Ez egy extrém eset, szándékosan kerestem egy olyan fényképet, ahol a hiba jelentős mértékű. Ez a hosszanti színhiba
ilyen mértékben leginkább egyszerű kompakt fényképezőgépeknél fordul elő. A hoszszanti színhiba utólag nehezebben korrigálható, legfeljebb az elszíneződést okozó szín
telítettségének csökkentésével lesz javulás.
A következő 100% nagyítású képrészleten az ágak mellett lila és zöld szegély formájában látható az oldalirányú színhiba. Legjobban a képrészlet jobb alsó sarkában
látszik. Ez a kép egy kis érzékelős, bridge kategóriájú fényképezőgéppel készült.
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19.16. ábra.

Az oldalirányú színhiba szoftveresen jól korrigálható. A fenti kép javított változata
látható a következő képen.
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19.17. ábra.

Majdnem teljesen sikerült eltüntetni a lila és zöld szegélyeket.
Mit tehetünk a színhiba ellen?
• Régebbi, olcsóbb, nem cserélhető objektíves fényképezőgép esetén egyedüli lehetőségünk az utólagos korrekció.
• Újabb fényképezőgépek esetében a szoftveres színhiba korrekció már a fényképezőgépben történő JPEG kép előállítása során megtörténhet (esetleg be kell
kapcsolni a menüben ezt a lehetőséget).
• Cserélhető objektíves fényképezőgépek esetén a jobb objektívek általában jobbak a színhiba tekintetében is. De azért vigyázzunk, mert előfordulhat, hogy az
olcsóbb, újabb objektív ebben a tekintetben (is) jobb a régebbi, jóval drágább objektívnél. Az oldalirányú színhiba az utófeldolgozás során jól korrigálható, a
hosszanti színhiba is csökkenthető, emiatt nem érdemes drága objektívet vásárolni.
• A hosszanti kromatikus aberráció csökkentése érdekében használjunk szűkebb
rekesznyílást.
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• Az oldalirányú színhibát a rekesznyílás szűkítése nem csökkenti, csak a már említett fényképezőgépen belüli, vagy az utófeldolgozás során végrehajtott korrekció segít. Mint láttuk, ez a színhiba nagyon jól korrigálható.

19.3.2. PEREMSÖTÉTEDÉS
A peremsötétedés az objektív hibája. Az objektív nem egyenletesen világos képet vetít a képérzékelőre, hanem a képmező közepén világosabbat, a szélek és sarkok
felé pedig kevésbé világosat. A peremsötétedés mértéke függ a rekeszértéktől, és változtatható gyújtótávolságú objektív esetén a beállított gyújtótávolságtól is.
Egy fix gyújtótávolságú objektívnél általában úgy jelentkezik a probléma, hogy a
legtágabb rekesznyílásnál a legnagyobb mértékű a peremsötétedés, és ahogy szűkítjük
a rekesznyílást, úgy lesz a peremsötétedés mértéke egyre kisebb.

19.18. ábra. f/3,5

A fenti képen egy Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS objektív peremsötétedését láthatjuk f=18 mm gyújtótávolságnál és f/3,5 rekeszértéknél. A képen jól látható, hogy a
szélek és a sarkok felé sötétebb szürke lesz a valóságban azonos világosságú felület.
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Természetesen bármit fényképezünk le ezzel az objektívvel 18 mm és f/3,5 rekesz beállításával, a kép a fenti ábrával megegyezően fog sötétedni a szélek és a képsarkok felé
haladva.

19.19. ábra. f/5,6

Ezen a képen szintén 18 mm-es gyújtótávolságnál, de f/5,6 rekesznél láthatjuk
ugyanannak az objektívnek a peremsötétedését, amely sokkal kisebb, mint f/3,5 esetében.
A peremsötétedés nem nagy probléma, mert az utófeldolgozás során jól korrigálható. Az újabb fényképezőgépek már képesek ezt a hibát korrigálni a JPEG kép előállítása során, ha bekapcsoljuk a menüben a korrekciót.
A képmező sarkainak enyhe sötétedése a kép közepe felé terelheti tekintetünket,
ezért a peremsötétedés a kompozíció része lehet. Ne korrigáljunk mindig automatikusan, hanem gondoljuk át, hogy valóban szükséges-e a korrekció.
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19.3.3. TORZÍTÁS
Az objektív torzítása tulajdonképpen a képmezőelhajlás nevű leképezési hiba
megjelenése. Két fő megjelenési formája van, és ennek megfelelően ha lefényképezünk
egy sík négyzetrácsot pontosan rá merőleges optikai tengellyel, akkor a torzítás miatt
az alábbi ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kaphatunk:

19.20. ábra.

Egyszerűen megfogalmazva az objektív torzítását az okozza, hogy az objektív nagyítása nem ugyanakkora a teljes képmezőn, hanem a képszélek, képsarkok felé változik. A fenti kép bal oldalán látható hordó alakú torzítás esetében a nagyítás a képmező közepén nagyobb, és a szélek felé csökken, a jobb oldalon látható párna alakú
torzítás esetében pedig fordítva, a nagyítás a képszélek felé nő. A torzítás mértékét %ban adják meg. A hordó torzítás számértéke pozitív, a párna torzításé pedig negatív.
Változtatható gyújtótávolságú objektívek esetén jellemző, hogy a legkisebb gyújtótávolságnál hordó alakú torzítás, míg a legnagyobbnál párna alakú torzítás van jelen, a kettő közötti átmenet a gyújtótávolság változásával folyamatos, és a kettő között  van egy olyan gyújtótávolság érték, amelynél gyakorlatilag nulla a torzítás.
Például a Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM objektív esetén 100 mm-es gyújtótávolságnál nulla a torzítás értéke, a Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM objektív esetében ez körülbelül 45 mm gyújtótávolságnál következik be. A maximális torzítási értékek pedig például Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM objektív esetén 55 mm-nél
+0,5%, 250 mm-nél -0,1%, Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM objektív esetében 18
mm-nél +0,9%, 55 mm-nél pedig -0,1%.
A fix gyújtótávolságú objektívek esetében a maximális torzítás értéket szokás
megadni, például APS-C érzékelőméret esetében a Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objek-
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tív maximális torzítása +0,5%, azaz az objektívnek hordó alakú torzítása van, a Canon
EF 50mm f/1.8 STM objektív esetében ugyanez +0,2%.
A torzítás inkább a rövidebb gyújtótávolságú, nagy látószögű objektívekre jellemző, normál és teleobjektívek esetében elég kicsi a mértéke.
Megemlítek még egy torzítástípust, amelyet az angol szakirodalomban alakja miatt bajusz torzításnak vagy összetett torzításnak neveznek, és az alábbi ábrán látható.

19.21. ábra. Forrás: Wikipedia

A képmező közepe tájékán hordó torzításnak indul, majd majd a képmező széle
felé közeledve fokozatosan átvált párna torzításba. Bajusz torzítást az úgynevezett retrofókusz elvű, nagy látószögű objektíveknél, illetve egyes nagy zoomátfogású, változtatható gyújtótávolságú objektívek esetében tapasztalhatjuk, mint például a Nikon 18200mm objektívnél.
A képen a torzítás az egyenes vonalak görbüléseként jelentkezik. Például egy
egyenes járdaszegély kissé görbe lesz. Esetleg a kép szélénél lévő függőleges fal is görbül kissé. A kismértékű torzítást azonban a legtöbb téma esetében észre se lehet venni
a képen.

19.22. ábra.
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A fenti képrészleten jól látszik a torzítás. A kép nagy látószögű objektívvel készült,
29 mm-es ekvivalens gyújtótávolsággal. A kép keretének felső oldalának távolságát
kell nézni az ábra széléhez képest. Látható, hogy a képkeret felső oldala lefelé görbül,
középen kicsit nagyobb a távolság a kép széléhez képest, mint a sarkainál. Ez párna
alakú torzítást jelent.
Az utómunkálatok során az objektívek torzításai elég jól korrigálhatók, ha egyáltalán szükség van rá. A legtöbb képen ugyanis nem vehető észre.

19.3.4. FÁKLYA
Ha az objektív frontlencséjét közvetlenül eléri egy fényforrás fénye, akkor bekövetkezhet az úgynevezett fáklya (flare) jelenség. A lenti ábrán is ezt láthatjuk. A fáklya egyrészt csökkenti a kép kontrasztját, másrészt az objektív belsejében történő tükröződések miatt  különféle foltok jelenhetnek meg a képen. A lenti képen is látható
nagy sárga foltként a hatszög alakú rekesznyílás. A jobb oldali nagy fa lombkoronája
aljának jobb szélénél található.

19.23. ábra. Forrás:
https://jpegimagephotography.com
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19.3.5. GÖMBI ELTÉRÉS
A gömbi eltérés (szférikus aberráció) a gömbfelülettel határolt lencsék egy
jellegzetes optikai hibája. Az egyszerűbb gyárthatóság miatt  a legtöbb lencsét szabályos gömbfelület(ek) határol(nak). Például egy domború lencse domború felületének
minden pontja egy adott ponttól azonos távolságban van, és ez az adott pont a gömb
középpontja. Ez a kivitel a képalkotás szempontjából nem ideális, mert minél inkább
eltávolodunk a lencse optikai tengelyétől, annál inkább az ideálistól eltérő szögben törnek meg a fénysugarak, és ezáltal nem egy pontban találkoznak. Tulajdonképpen a
lencse gyújtótávolsága nem azonos az optikai tengelyénél és attól eltávolodva. Domború lencse esetében a szélek felé csökken a gyújtótávolság. Ennek az lesz a következménye, hogy egy pont képe nem egy pont lesz, hanem egy szóródási kör.

19.24. ábra.

Az ideális az lenne, ha a fénysugarak egy pontban találkoznának, a valóságban
azonban ez nem így van. Az ábrán láthatjuk, hogy a végtelenben elhelyezkedő téma
egy pontjából érkező párhuzamos fénysugarak nem a fókuszsík egy pontjában találkoznak, hanem a fókuszsík előtt és mögött is, amely a fókuszsíkon szóródási kört eredményez. A lencsén az optikai tengelyhez közel áthaladó fénysugarak a lencsétől távolabb találkoznak egymással, az attól távolabb áthaladók pedig a lencséhez közelebb.
Képzeljük el, hogy a képérzékelő az optimális élességűnek tűnő, zölddel jelölt síkban lenne. Ekkor lennének olyan fénysugarak, amelyek éles képet alkotnának. Ezek
azok a fénysugarak, amelyek pontosan a képérzékelő síkjában találkoznak (az ábrán
pont ott metszik egymást). Van azonban sok olyan fénysugár is, amelyek a képérzékelő
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síkja előtt találkoznának (ott alkotnának éles képet, de az érzékelő nem ott van), majd
ezután széttartóan továbbhaladnak a képérzékelő síkjáig, ahol életlen szóródási köröket alkotnak. Van sok olyan fénysugár is, amelyek a képérzékelő mögött  találkoznának, azonban útjukban helyezkedik el a képérzékelő, amelyet a még egymással nem
találkozott  fénysugarak érnek el, amelyek szintén szóródási köröket eredményeznek.
Ezeket jól megfigyelhetjük az ábrán.
A gömbi eltérés befolyásolja a felbontóképességet, és megnehezíti éles képek készítését. Maximális rekesznyílás esetén jelentkezik a legnagyobb mértékben, lerekeszeléssel drasztikusan javítható.
A megoldás olyan, nem gömbfelülettel határolt, úgynevezett aszférikus lencse alkalmazása, amely kiküszöböli ezt a problémát azáltal, hogy a lencse bármely részén
árhaladó fénysugarak egy pontban találkoznak.

19.25. ábra.

19.3.6. KÓMA
A kóma (üstököshiba) egy olyan lencsehiba, mely során az optikai tengelytől
távoli pontból nagyon ferdén és nagy nyílásszögben érkező fénysugarak a képérzékelő
síkján pontszerű kép helyett  üstököscsóvához hasonlító fényfoltot alkotnak. A kóma
oka az, hogy a tárgypontból kiinduló sugarak a lencsén különböző mértékű eltérítést
szenvednek. A lencse szélső részei által rajzolt szóródási körök középpontjai a fénysugár nagy beesési szöge esetén nem esnek egybe a lencse beljebb lévő részei által rajzolt
szóródási körök középpontjaival, így a végeredmény nem egy szabályos szóródási kör,
hanem üstökösszerű csóva lesz.
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19.26. ábra.

A fenti ábrán jobbra láthatjuk a kóma által okozott képet.

19.27. ábra.

Ezen az ábrán balra láthatjuk a kóma nélküli esetet, jobbra pedig a kép széléről
vett részleten a kóma által okozott üstökösszerű csóvát.
A kómát meg lehet figyelni például csillagok fényképezésekor. A képmező közepén
lévő csillagok képe pontszerű lesz, de üstökös alakúak lesznek a sarkokban.
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Elsősorban nagy fényerejű nagy látószögű objektívek esetében figyelhető meg, de
más esetben is találkozhatunk vele. A kóma nem javítható az utófeldolgozás során,
ezért fontos, hogy olyan objektívet válasszunk, amelynél ez a hiba nem számottevő.
Főleg ha olyan témákat fotózunk, ahol ez számít.
A mai modern objektívek általában kevéssé mutatnak kómát, és a képmező sarkánál látható, körtől eltérő alakú elemek általában nem a kóma következményei.
A kóma ellen szűkebb rekesznyílás alkalmazásával lehet védekezni.

19.3.7. KÉPMEZŐELHAJLÁS
Az lenne az ideális, hogyha élesre állítva lefényképezünk egy, a képérzékelővel
pontosan párhuzamos síkot, például egy fekete vonalakat tartalmazó fehér tesztábrát,
akkor a képérzékelő minden pontján maximálisan éles lenne a tesztábra képe. A valóságban azonban ez sok esetben nem így van. Ehelyett lehetséges, hogy az élesség síkja
nem sík, hanem egy görbült felület.

19.28. ábra.

A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a képérzékelővel párhuzamos, sík téma képe nem
az „A”-val jelölt képérzékelő síkján éles, hanem a „C”-vel jelölt görbült felületen. A sok
házon még ma is látható műholdvevő parabola antenna tányérjára gondoljunk. Egy
ahhoz hasonlóan görbült felületen keletkezik az éles kép. A képmező közepén valóban
éles az objektív által a képérzékelőre vetített kép (erre állítottuk az élességet), attól eltávolodva egyre inkább a képérzékelő előtt keletkezik az éles kép. Emiatt csak a képmező közepén kapunk maximálisan éles képet, a képmező sarkai felé haladva egyre inkább életlen képet kapunk. A képmező szélénél a „B” síkon keletkezik az éles kép, és
nem a képérzékelő síkján.
Ennek következménye a képsarkok felé egyre csökkenő felbontóképesség lesz. Ha
az élességet a képsarkokra állítjuk, akkor a kép közepén kapunk életlen képet. Főleg
régebbi objektívek esetében akár jelentős is lehet ez a hiba.
Nem mindig a fenti egyszerű eset fordul elő. Az objektívek számos lencsetagot tartalmazhatnak, a gyártó ezek segítségével igyekszik minimalizálni a lencsehibákat, így
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a képmezőelhajlás hatását is. Ennek gyakran az a következménye, hogy a maximális
élesség a fentinél bonyolultabb felületen következik be. Erre láthatunk példát az alábbi
ábrán.

19.29. ábra.

Ezen az ábrán hullám alakú képmezőelhajlást láthatunk. Az ábrán az „A” és a „B”
sík között elhelyezkedő hullám alakú vonal mutatja a maximális élesség „síkját” a képmező középpontján és attól eltávolodva. A képmező közepe itt is éles, majd attól a kép
sarkai irányában eltávolodva elérjük a képérzékelőn maximálisan életlen területet.
Ezen a részen a képérzékelő előtt elhelyezkedő, „B”-vel jelölt síkon lenne maximálisan
éles a kép. Ha továbbhaladunk a képmező sarka felé, akkor ismét javul az élesség, és a
sarok közelében ismét éles lesz a kép.
A hullámzó képmezőelhajlással rendelkező objektívek képe a képmező közepén és
a képsarkok közelében éles képet mutatnak, a kettő között azonban a kép lágyabb, kevésbé éles.
Az is jellemző, hogy a képmezőelhajlás a távolságállítástól függően is változik, például közeli távolságon elhanyagolható, de a végtelenben már jelentős mértékű. Leginkább a közelre élesre állítható 50 mm-es vagy annál kisebb gyújtótávolságú objektív
esetében lép fel ez a probléma. Teleobjektívek esetén a képmezőelhajlás vagy nem észlelhető, vagy nagyon kismértékű.
A hullám alakú képmezőelhajlás jellemző a modern objektívekre, akár még a nagyon drága profi objektívekre is.
Minden objektív rendelkezik bizonyos mértékű képmezőelhajlással annak ellenére,
hogy a gyártók igyekeznek ezt megakadályozni. Egyes objektíveknél erősebben, másoknál kevésbé jelentkezik ez a hiba. A legnagyobb, legismertebb gyártók (Canon, Nikon stb.) profi objektívjei is rendelkezhetnek jelentős képmezőelhajlással. Ne gondoljuk ennek az ellenkezőjét.
Legegyszerűbben a gyártó által megadott MTF görbe tanulmányozásával győződhetünk meg arról, hogy egy adott objektív milyen mértékű képmezőelhajlással rendelkezik. Erről az MTF görbéről szóló fejezetben írok.
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A képmezőelhajlás mértéke a rekesz szűkítésével csökken. Ez kis mértékű probléma esetén segíthet, azonban erős képmezőelhajlás esetén akár még f/8 rekesz sem
szünteti meg teljesen.

19.3.8. FÓKUSZSÍK ELTOLÓDÁS
Ezt a problémát az objektívben lévő lencsetagok gömbi eltérése okozza. Ha fókuszsík eltolódásban szenvedő objektív esetén a témát teljes rekesznyílással állítjuk élesre,
majd lerekeszelve exponálunk anélkül, hogy az optimális élességet újra beállítanánk,
akkor életlen, elmosódott, hibás élességállítású képet kapunk.

19.30. ábra.

A fenti ábra felső része a rekeszelés nélküli esetet mutatja, a gömbi eltérés tárgyalásánál láttuk már ezt az ábrát, az ott leírtak itt is érvényesek. A lencse szélénél áthaladó fénysugarak a lencséhez legközelebbi pontban találkoznak, és ahogy haladunk a
lencse középpontja felé, egyre inkább a lencsétől távolabbra tolódik a fénysugarak találkozása. A zöld vonallal jelzett síkon kapjuk a legjobbnak tűnő élességet.
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Az ábra alsó részén a rekeszt zártuk, ezáltal a lencse szélénél áthaladó fénysugarakat kizártuk a képalkotásból. Ezek azok a fénysugarak, amelyek rekeszelés nélkül a
lencséhez legközelebb találkoztak. Mivel ezeket kizártuk, érthető, hogy az optimális
élességet eredményező sík a lencsétől távolabbra tolódik, ahogyan az ábrán is látható.
Ha rekeszelés után nem állítunk ismét élességet, akkor a kép „elé fókuszált” lesz (front
focus). Ez azt jelenti, hogy nem az lesz a képen a legélesebb, amelyre az élességet állítottuk, hanem attól egy kicsit közelebbi témarészlet.
Fókuszsík eltolódás esetén azt tapasztaljuk, hogy teljes rekesznyílásnál és a rekesz
szűkítésekor nem azonos síkban kapjuk az optimális élességet, hanem rekeszeléskor az
optimális élesség síkja a lencsétől távolabbra tolódik. Élességet sokszor teljes rekesznyílással szoktunk állítani, mert a kis mélységélesség miatt így lesz a legpontosabb az
élességállítás. A fókuszsík eltolódása miatt azonban ha teljes rekesznyílás mellett beállítjuk az optimális élességet, majd zárjuk a rekeszt, akkor már nem az optimális élességet kapjuk, illetve nem ott lesz maximálisan éles a kép, ahová az élességet állítottuk,
hanem kicsivel előtte.
Ez főleg kis felvételi távolságok és nagy fényerejű objektívek esetén jelenthet
problémát. Például maximális rekesznyílással beállítjuk a szemben álló modell szemére
az élességet, szűkítjük a rekeszt, és exponálunk. Majd az elkészült képen azt látjuk,
hogy közel sem a szeme a legélesebb, hanem az orra. Ez komoly problémát jelenthet.
Fókuszsík eltolódásra leginkább a nagy (f/1,4 és nagyobb) fényerejű fix gyújtótávolságú objektívek hajlamosak. Hajlamossá teszik ezeket a nagy átmérőjű lencsék
használata, ha nincs kellően korrigálva a gömbi eltérés. Kisebb fényerejű objektívek
kevésbé problémásak, de azok sem mentesek sajnos a problémától.
Tükörreflexes fényképezőgépeknél alapesetben az optikai keresőt használjuk,
amelyhez az úgynevezett  fázisérzékelős élességállítás társul. Ez egy külön egység a
fényképezőgépen belül, és az objektív által vetített  kép alapján próbálja automatikusan élesre állítani a képet a fényképezőgép. Ez az egység nem a képérzékelőt használja
élességállításra.
Az élességállítás teljesen nyitott rekesznyílásnál történik, a rekesz csak az exponálás idejére zárul a kívánt értékre, akkor, amikor teljesen lenyomjuk az exponálógombot, majd utána ismét teljesen kinyílik. Fókuszsík eltolódás esetén a rekesz zárásakor
már nem az előzőleg beállított sík lesz maximálisan éles, hanem kissé eltolódik az élesség arra hajlamos objektív esetén. A drágább vázakon van lehetőség ennek korrigálására, azonban a korrekció nem tökéletes. Ha például f/2,8-nál pontos lesz a korrekció
és az élességállítás, más rekeszértéknél már nem lesz az.
DSLR váz esetében általában az élő nézet mód sem jelent megoldást erre a problémára, mert legtöbb esetben a rekesznyílás csak exponáláskor szűkül a beállított érték-
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re. Ha van a vázon mélységélesség ellenőrző gomb, akkor élő nézettel, manuális élességállítással bizonyos esetekben célt érhetünk. De ez nagyon nehézkes, nem minden
vázzal és objektívvel működik, jobb elkerülni.
Mit tehetünk, ha olyan drága, nagy fényerejű objektívvel rendelkezünk, amelynél
problémás a fókuszsík eltolódásának hatása? Jó megoldást nem könnyű találni, az
alábbiak valamelyike valamelyest segíthet:
• Használjuk teljes nyílással az objektívet.
• Ha van lehetőség vázunkon az automatikus élességállítás finomhangolására, akkor válasszunk ki egy rekeszértéket, arra hangoljuk pontosra, és mindig ezt a rekeszt használjuk.
• Használjunk kisebb fényerejű objektívet.
• Használjunk élő nézet móddal manuális objektívet, amelynél a rekeszértéket és
az élességet is csak kézzel lehet beállítani, és rekeszelve állítsunk élességet.

19.3.9. FÓKUSZLÉGZÉS
A fókuszlégzés (focus breathing) esetén arról a problémáról van szó, amikor
az élességállítási távolság változtatásával mellékhatásként megváltozik a képkivágás,
azaz a látószög is.
Például állványra rögzített fényképezőgéppel (vagy akár állvány nélkül is) fókuszáljunk rá (állítsuk rá az élességet) manuálisan egy közel lévő valamire, és figyeljük
meg a képkivágást, azaz hol vannak a képmező határai a keresőben vagy a hátoldali
kijelzőn. Semmi mást ne csináljunk, csak állítsuk át az élességet a végtelenre, és figyeljük meg, hogyan változik közben a képkivágás. Láthatjuk, hogy akár jelentősen is változhat. Erről a problémáról lesz szó ebben a részben.
Először egy régi, manuális élességállítású, fix gyújtótávolságú objektívet nézzünk
meg. Azt láthatjuk, hogyha az élességállító gyűrűt forgatjuk, akkor az összes lencse
egyszerre mozog előre vagy hátra az objektív belsejében. Az élességállítás során az
egyes lencsék egymáshoz képesti távolsága nem változik, hanem együtt  mozognak,
együtt közelednek az érzékelő síkjához, vagy távolodnak attól. Ennek elvileg az lesz a
következménye, hogy élességállítás közben nem változik meg az objektív gyújtótávolsága, és ezáltal a látószöge sem. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy ezek az objektívek közel sem mentesek a fókuszlégzéstől. Az alábbi (19.31) ábrán nézzük meg a legalább 50 éves Carl Zeiss Jena Tessar 50mm f/2,8 objektív fókuszlégzését.
Ezek a képek ugyan nem állványról készültek, azonban nem mozdultam el a helyemről készítésük közben. Az egyes képek elkészítése között csak az objektív élességállító gyűrűjén állítottam. A bal felső kép készítésekor végtelenre állítottam, a jobb alsó
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kép esetén a legkisebb távolságra, a másik két képen pedig a kettő közé. A képhatárokat kell figyelni, valamint a váza nagyságát. Azt kell nézni, hogy végtelenre állítva
mennyivel több látszik a kép széleinél a legkisebbre állított távolsággal készült képhez
képest. Végtelenre állítva például több könyv látszik, és a könyvek feletti részből is
sokkal több látható. Végtelenre állítva nagyobb a látószög, mint kisebb távolságra állítva. Jelentős mértékű fókuszlégzést tapasztalhatunk.

19.31. ábra.

Azt hihetnénk, hogy ez az objektív nem ismeri a fizikát, azonban nem erről van
szó. Nézzük meg az alábbi ábrát:
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19.32. ábra.

Az ábrán bal oldalon széles, függőleges fekete vonalként a képérzékelőt láthatjuk.
Zöld és piros vonal a képérzékelő által még hasznosított legszélső fénysugarakat jelöli,
ezek egymással bezárt szöge határozza meg a látószöget. Az objektívet egy egyszerű
lencse helyettesíti.
Az ábra felső részén a végtelenre állított objektív esetét láthatjuk. A lencsetörvény
értelmében ekkor a lencsének pontosan a fókusztávolságra kell lennie a képérzékelő
síkjától. A lencsétől jobbra nézzük meg, hogy ennek az összeállításnak mekkora a látószöge, azaz a piros és a zöld vonal által bezárt szög.
Alul láthatjuk azt az esetet, amikor közelre állítottuk az élességet. Ekkor a gyújtótávolságnál távolabbra kell elhelyezni a lencsét a képérzékelő síkjától. Ezt az ábrán is
láthatjuk. A lencse távolabb történő elhelyezése az ábrán látható módon csökkenti a
látószöget, a lencsétől jobbra a zöld és a piros vonal sokkal kisebb szöget zár be, azaz
csökkent a látószög. Ennek hatását láthatjuk a négy fenti fotón is.
Tehát olyan fix gyújtótávolságú objektívek esetében, amelyek belsejében élességállításkor az összes lencse együtt mozog, és ezáltal a gyújtótávolság nem változik, min-
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den esetben fókuszlégzést fogunk tapasztalni, mégpedig annál nagyobb mértékűt, minél közelebbre lehet élesre állítani az objektívet.
Az automatikus élességállítású modern objektívekkel más a helyzet. Ezek már sok,
akár 20 lencsetagot is tartalmazhatnak, amelyek nagyobb tömegűek. A gyors élességállítás feltétele az, hogy a kis fókuszmotor csak kis tömeget mozgasson. Ez nem valósítható meg az összes lencsetag együtt  történő mozgatásával. A modern, úgynevezett  belső élességállítású objektívek esetében az történik, hogy élességállításkor
mindössze néhány lencsetagot mozgat a fókuszmotor az objektív belsejében, a többi
lencsetag helyzete nem változik. Ennek mellékhatásaként azonban élességállítás közben változik az objektív gyújtótávolsága is, és ez okozza a fókuszlégzést. Belső élességállítású fix gyújtótávolságú objektíveknél is ezt tapasztaljuk, nemcsak változtatható
gyújtótávolságúaknál. Vannak objektívek, amelyeknél ez a probléma kevésbé jelentkezik, és vannak, amelyeknél nagyobb mértékben. A belső élességállítású objektívek
gyújtótávolsága közelre fókuszáláskor mindig csökken, és sohasem nő.
Ne gondoljuk azt, hogy ez egy jelentéktelen probléma. Gondoljunk bele abba,
hogy például valaki vásárol egy Canon EF-S 55-250mm f/4,5-5,6 IS STM objektívet, és
azt reméli, hogy az objektívje 250 mm-re állítva bármilyen távolságból fényképezve
(akár közelről is) úgy viselkedik, mint egy 250 mm-es objektív, és annak megfelelő
nagyságban lehet segítségével lefényképezni a témát. Ha ezt hitte, akkor bizony csalódni fog. Legközelebbi távolságra (0,85 m) állítva az objektív inkább úgy viselkedik,
mintha a gyújtótávolsága nem 250, hanem 150 mm lenne, azaz a reméltnél kisebb nagyítást lehet elérni.
Az objektívek gyújtótávolságát végtelenre állítva mérik, és végtelenre állítva ennél
az objektívnél is minden bizonnyal a zoom szélső állásainál a névleges 55 mm és 250
mm közelében van a valós gyújtótávolság (tűrésen belül).
Erre a problémára először a Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II és a Canon EF-S
55-250mm f/4-5,6 IS STM objektívek specifikációját nézegetve bukkantam rá, mert a
specifikációkban furcsa dolgot láttam.
Objektív típusa

Legkisebb felvételi tá- Maximális nagyítás 250
volság (m)
mm esetén

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II

1,1

0,31x-es

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM

0,85

0,29x-es

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II esetében legfeljebb 1,1 m-ről készíthetjük el a
felvételt (közelebbről nem), és ekkor 250 mm gyújtótávolság beállítása esetén a nagyítás 0,31x-es.
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Az STM változatnál a legkisebb felvételi távolság 0,85 m, 250 mm gyújtótávolság
esetén a maximális nagyítás értéke 0,29x-es.
Nyilván mindkét esetben a maximális nagyítást a legkisebb felvételi távolságon
kapjuk. Azt furcsállja az ember, hogy mindkét objektív gyújtótávolsága elvileg 250
mm, az STM változattal lényegesen közelebbről lehet fényképezni (110 cm helyett  85
cm-ről a képérzékelő síkjától mérve), és ennek ellenére kisebb az elérhető nagyítás
(0,31x-es helyett 0,29-szeres).
Ez nyilvánvalóan csak úgy lehetséges, hogy a fenti feltételek esetén az újabb, STM
változat valós gyújtótávolsága jóval kisebb a másik változat gyújtótávolságánál. Ha
megközelítőleg kiszámítjuk, akkor azt kapjuk, hogy az STM változat valós gyújtótávolsága 250 mm-es állásban, 0,85 m távolság esetén körülbelül 148 mm. Az IS II változat
esetében szintén 250 mm-es állásban és 1,1 m felvételi távolság esetén pedig körülbelül
199 mm, tehát valóban nagyobb. Ráadásul mindkettő messze van a névleges értéktől.
Ezt kiszámítani aránylag egyszerű. Nézzük először a Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6
IS STM objektívet.
A gyártó által megadott feltételek a következők: az objektív 250 mm fókusztávolság beállítása esetén a minimális felvételi távolság 0,85 m, és ekkor a nagyítás 0,29x-es.
A gyújtótávolsággal nem kell foglalkoznunk, hiszen tudjuk, hogy az nem valós érték, és a valós értékét szeretnénk kiszámítani. A kérdést úgy kell feltennünk, hogy milyen fókusztávolságú egyszerű lencsével kell helyettesíteni az objektívet, hogy a fenti
feltételeknek megfelelő eredményt kapjuk. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon hová kell
tenni a helyettesítő lencsét, hiszen az objektív hossza 250 mm-es állásban van vagy 20
cm. Ezzel azonban szerencsére nem kell foglalkoznunk.

19.33. ábra.

Gondoljunk a fizikából is ismert, az egyszerű lencse képalkotását szemléltető ábrára. A lencsétől a kép keletkezésének síkjáig terjedő távolság a képtávolság (k), a lencsétől a téma élesre állított síkjáig terjedő távolság a tárgytávolság (t), a tárgy nagysá-
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gát T-vel, a keletkezett kép nagyságát K-val, a lencse fókusztávolságát f-fel, a nagyítást
N-nel jelölöm, ezek a szokásos jelölések.
A fotográfiai távolság a kép keletkezésének síkjától (képérzékelő) a tárgy élesre állított síkjáig terjedő távolság, amely a képtávolság és a tárgytávolság összege. Ez alapján felírhatjuk az alábbi összefüggést:
k + t = 0,85 m
A nagyítás (ebben az esetben 0,29) a kép nagyságának és a tárgy nagyságának a
hányadosa, amely megegyezik a képtávolság és a tárgytávolság hányadosával (az ábrán látható hasonló háromszögek miatt):
N = K/T = k/t, azaz
0,29 = k/t, ebből kifejezve k = 0,29t, helyettesítsük ezt be a k helyére az első egyenletbe:
0,29t + t = 0,85 m, azaz 1,29t = 0,85 m, ebből t = (0,85 / 1,29) = 0,6589 m, amelyet
visszahelyettesítve megkapjuk a képtávolságot is:
k = 0,85 – 0,6589 = 0,1911 m
A lencsetörvény: (1/f) = (1/k) + (1/t), a k és t már ismert, ebből számíthatjuk a lencse gyújtótávolságát. Behelyettesítve:
(1/f) = (1/0,1911) + (1/0,6589) = 5,23286 + 1,51768 = 6,75054, ennek mértékegysége a
méter reciproka (1/m). Ennek az értéknek a reciproka a lencse gyújtótávolsága, amely
megegyezik az objektív valós gyújtótávolságával.
f = (1/6,75054) = 0,14814 m = 148,14 mm
A fenti számítást közelítő számításként mindenképpen elfogadhatjuk, és megállapíthatjuk, hogy az objektív valós gyújtótávolsága 250 mm-es állásban, 0,85 m felvételi
távolság esetén körülbelül 148 mm.
vet.

Nézzük meg a régebbi változatot is, a Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II objektí-

A feltételek a következők: az objektív 250 mm fókusztávolság beállítása esetén a
minimális felvételi távolság 1,1 m, és ekkor a nagyítás 0,31x-es.
Teljesen hasonlóan számíthatjuk ki, ezért a számítást nem részletezem.
k + t = 1,1 m
0,31 = k/t
0,31t + t = 1,1 m, azaz 1,31t = 1,1 m, ebből t = (1,1 / 1,31) = 0,83969 m, amelyet viszszahelyettesítve megkapjuk a képtávolságot is:
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k = 1,1 – 0,83969 = 0,26037 m
A lencsetörvénybe helyettesítve kapjuk, hogy:
(1/f) = (1/0,26037) + (1/0,83969) = 3,84069 + 1,19091 = 5,0316, ennek reciproka a fókusztávolság, tehát
f = (1/5,0316) = 0,19874 m = 198,74 mm
Tehát megállapíthatjuk, hogy az objektív valós gyújtótávolsága 250 mm-es állásban, 1,1 m felvételi távolság esetén körülbelül 199 mm. A számítások igazolták a feltételezést, valóban nagyobb a régebbi objektív valós gyújtótávolsága, nem is kis mértékben.
Azt nem nehéz meglátni, hogy egy objektív esetén milyen mértékben változik a
gyújtótávolság a távolságállítás függvényében. Állványra kell tenni a vázat az objektívvel, állítsuk be manuális élességállítással a legközelebbi távolságot, majd állítsuk az
élességet végtelenre, és közben figyeljük, hogy milyen mértékben változik a látószög
(képkivágás).
A gyártók túl sok támogatást nem adnak ennek megállapításához, leginkább a
maximális nagyítás mértékéből lehet következtetni a fókuszlégzés mértékére. Esetleg a
fenti módon ki is számíthatjuk a maximális nagyításhoz tartozó gyújtótávolságot.
Videózáshoz jobb az olyan objektív, amely mentes ettől a problémától (az ilyen objektívet parfokális objektívnek nevezik). Az ilyen objektívek esetében általában úgy
érik el, hogy ne következzen be fókuszlégzés, hogy az élességállítás távolságától függően változtatják az objektív gyújtótávolságát is.
A fókuszlégzés az általános fotózás során azonban a maximális nagyítás problémájától eltekintve nem annyira nagy probléma. Még az úgynevezett  focus stacking
(fókuszeltolás) módszer esetében okozhat nehézséget. A fókuszeltolás során több kép
készítésével, majd ezek szoftveres egyesítésével növeljük meg a mélységélességet.

19.3.10. ASZTIGMATIZMUS
Néhány szót írok erről is. Manapság ez a hiba már nemigen fordul elő, ha mégis,
akkor az inkább arra utal, hogy az objektív lencsetagjai nem pontosan központosak,
azaz optikai tengelyük nem pontosan esik egybe. Ez lehet szerelési probléma, de ha
ütést kap az objektív, akkor is lehetséges, hogy egy lencsetag kissé elmozdul. Ilyen
esetben akár a képmező közepén is problémát okozhat.
Ha egy asztigmatizmustól szenvedő lencsét vizsgálunk, akkor ez az optikai probléma az optikai tengelytől távoli pontból ferdén érkező fénysugarak esetén fordul elő.
Minél ferdébben érkeznek a fénysugarak, a probléma annál erőteljesebben jelentkezik.
A képmező közepén a probléma nem jelentkezik.

OBJEKTÍVEK

374

Az asztigmatizmus oka az, hogy az objektív gyújtótávolsága két egymásra merőleges síkban eltérő. Emiatt az optikai tengelytől viszonylag távol eső tárgypontból kiinduló fénysugarak közül a lencsén való áthaladás után a vízszintes síkban haladók nem
ugyanabban a pontban találkoznak, mint és függőleges síkban haladók. A vízszintes és
a függőleges irányú sugarak egymástól különböző elméleti keresztezési pontjai között
a téma pontjának képe ellipszissé torzul, illetve két, egymást keresztező ellipszis (keresztet alkotva) alakú is lehet. Ez bonyolultabban értelmezhető probléma az előzőeknél, nem is megyek bele részletesen.
A tesztábrák széleinél mindig szerepel kereszt alakú ábra. Ennek segítségével ki lehet mutatni az asztigmatizmust, ugyanis a probléma fellépése esetén ugyan élesen képezi le a lencse a képmező széli vízszintes és függőleges vonalakat is, de nem azonos
síkban. Tehát ha úgy állítjuk be az élességet, hogy a függőleges vonal éles legyen, akkor a vízszintes lesz homályos, és fordítva.
Az asztigmatizmus rekeszeléssel kis mértékben javítható, azonban az igazi megoldás az, ha több lencséből álló lencserendszerrel küszöbölik ki a gyártók a problémát.

19.4. MI OKOZHATJA A BRILLANCIA ROMLÁSÁT?
A fényképezőgép vagy az objektív belsejében meglévő kismértékű szórt fény hatása a sötét árnyékokban a részletek elvesztését okozza, mert a szórt fény nagysága öszszemérhető a sötét részleteket megvilágító, képalkotó fény nagyságával. Ez okozza a
brillancia csökkenését. Nagymértékű szórt fény a világosabb részekre is hatással van,
és teljesen tönkreteheti a képet. A színes szórt fény a teljes képet elszínezi.
A nagy brillanciájú kép tehát nem egyenlő a kontrasztos képpel, hanem olyan
kontrasztos kép, amelynél a sötét árnyékokban, sötét képrészekben is vannak részletek.
A brillancia romlását az okozza, hogy a képérzékelőt nemcsak a képet alkotó hasznos fénysugarak (objektív által vetített kép) éri, hanem különféle visszaverődések által
keletkező szórt fény is, amely többé-kevésbé egyenletesen világítja meg a képérzékelőt. Ennek négy alapvető oka van:
• A fényképezőgép belsejének tökéletlen feketítéséből származó, a képérzékelőre
jutó fényvisszaverődések. A fényképezőgép alkatrészeiről visszaverődő szórt
fény, vagy a képérzékelő felületéről visszaverődő fény a fényképezőgép egyéb alkatrészein tovább szóródik, és ez okozza a kismértékű szórt fényt, amely eléri a
képérzékelőt. Gondoljunk arra, hogy az objektív kör alakú képet vetít a képérzékelőre és annak közvetlen környezetére, amelyből egy téglalap alakú részt hasznosít az érzékelő. A vetített  kép nem hasznosított  része az érzékelő melletti alkatrészekről kis mértékben szétszóródhat.
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• Az objektív lencsetagjairól és egyéb szerkezeti elemeiről a képérzékelőre jutó
fényvisszaverődések.
• Az objektív frontlencséjén (első lencsetagján) található szennyeződések (ujjlenyomat, por, hajszálkarcok) is szórt fényt okoznak.
• Az objektív frontlencséjének felületét a képalkotásban részt nem vevő, oldalról
érkező fény éri, amely fényszóródás formájában eléri a képérzékelőt.
Hogyan tudunk védekezni a káros hatások ellen? Lehetőleg jó tükrözésmentesítéssel rendelkező objektívet használjunk, tartsuk tiszta állapotban az objektív frontlencséjét és hátsó lencsetagját. Használjunk hatásos fényellenzőt, amely megakadályozza, hogy oldalról jövő, képalkotásban részt nem vevő fény érje el a frontlencse
felületét.

19.5. AZ OBJEKTÍV TISZTÍTÁSA
Mint láttuk, az objektív frontlencséjén található szennyeződések károsan hatnak a
kép brillanciájára, de ugyanúgy káros a hátsó lencsetagon lévő szennyeződés is. Azt
hihetnénk, hogy ennek az az ellenszere, ha az objektív lencséit rendszeresen tisztítjuk.
De ez nem így van. Erről mindenkit lebeszélnék.
Az objektív lencséit csak ritkán tisztítsuk, évente legfeljebb egyszer-kétszer. Ha ritkábban használjuk, akkor akár ennél is ritkábban. A szennyeződés ellen tisztogatás helyett inkább azzal védekezzünk, hogy óvjuk objektívünket, és elővigyázatosak vagyunk.
A hangsúly tehát a megelőzésen van.
Vannak olyan objektívjeim, amelyeket még egyáltalán nem tisztítottam, mert nem
volt rá szükség. Ezt csak úgy lehet elérni, ha nagyon vigyázunk rá.
Hogyan tudjuk óvni objektívünket?
• Az objektívet a lehető legjobban óvjuk a portól. Például úgy, hogy mindig használjunk objektívsapkát, és azt csak a fényképezés idejére vegyük le. Cserélhető
objektíves fényképezőgép objektívjét használaton kívül első-hátsó objektívsapkával tároljuk. Ha nem fotóstáskában van az objektívünk, hanem mondjuk szekrényben, akkor még tegyük bele valamilyen tokba is. Elég olcsón lehet vásárolni
erre a célra neoprénből készült tartót különböző méretben akár az eBay-en is.
Léteznek szilárd anyagból készült tokok is, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak. De legalább tegyük egy tiszta nejlonzacskóba, és tegyünk mellé egy kis tasak szilikagélt is, és úgy tegyük a szekrénybe.
• A szekrénynek száraz helyen kell állnia, objektívjeinket a gombásodás veszélye
miatt nem szabad nedves helyen tárolni. A levegőnek kell száraznak lennie, mert
a párás levegőt egyrészt szeretik a gombák, másrészt korrozív hatású a fém al-
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katrészekre nézve, esetleg behatol az objektív belsejébe, és ott a hidegebb felületeken kicsapódhat.
• Kínosan ügyeljünk arra, hogy még véletlenül se érjünk hozzá a lencsék felületéhez, se a kezünkkel, se más tárggyal. Mindig tiszta kézzel nyúljunk fotósfelszerelésünkhöz.
• Kínosan ügyeljünk arra, hogy az objektív lencséjét ne érje esőcsepp, hópehely,
vagy egyéb vízféle. A víz mindig tartalmaz oldott ásványi anyagokat, és miközben a vízcsepp megszárad a lencse felületén, a benne oldott ásványi sók főleg a
vízcsepp széle mentén kiválnak, és nehezen eltávolítható fehéres foltot okoznak.
Az esetlegesen rácseppent vizet azonnal tanácsos eltávolítani. Ha nincs objektívtisztító mikroszálas kendőnk vagy valami egyéb alkalmas eszközünk kéznél,
végszükségben se használjunk papír zsebkendőt a vízcsepp felitatására, mert a
benne lévő kemény szemcsék miatt  mikrokarcokat okoz. Papír zsebkendőt és
egyéb hasonló papírt objektívtisztításra használni tilos! Ha végképp szükséges,
akkor inkább valamilyen pamutanyag hozzáérintésével itassuk fel a vizet. A vízcsepp eltávolításánál jobb módszer a megelőzés. Úgy tudjuk a bajt megelőzni,
hogy rossz, esős időben, hóesésben, vagy ha bármely okból olyan veszély van,
hogy víz vagy egyéb szennyeződés kerülhet a frontlencsére, használjunk egy
jobb minőségű, az objektív szűrőmenetébe csavarható, úgynevezett  UV szűrőt
(ultraibolya zárószűrőt). Ez a szűrő nem engedi át az ultraibolya fényt, de nem
ezt a tulajdonságát hasznosítjuk, hanem azt, hogy a frontlencse előtt van, és így
nem a frontlencsére, hanem a szűrőre kerül a vízcsepp. Ez a szűrő nem drága
eszköz, és megvédi a sokkal drágább objektívet. A jobb minőségen azt értem,
hogy ne rontsa észrevehető mértékben az objektív rajzát, és többrétegű tükrözésmentesítéssel rendelkezzen.
• Nem tartozik a tisztítás témájához, de fontossága miatt itt írok róla, hogy kínosan ügyeljünk arra, hogy nehogy véletlenül leejtsük objektívünket. A leesés következményeképp eltörhetnek az objektív műanyag alkatrészei, deformálódhat a
régebbi objektívek fém szűrőmenete, és előfordulhat, hogy az egyes lencsetagok
egymáshoz képest picit elmozdulnak, és az objektív képe már soha nem lesz
olyan, mint a leesés előtt. A leesés nagy eséllyel tönkreteszi az objektívet. Mindig olyan helyre tegyük, ahonnan nem eshet, nem gurulhat le.
Ha van a frontlencsén néhány porszem, az általában nincs számottevő hatással a
képminőségre, sokkal-sokkal többet árthatunk az objektívnek a gyakori tisztogatással.
Most nézzük meg a tisztítás módját. Az objektív lencsetagjai manapság már úgynevezett tükrözésmentesítő réteggel vannak ellátva, és amikor tisztítunk, akkor tulajdonképpen ezt tisztítjuk. Az objektív hátsó lencsetagja általában kevésbé szennyeződik, többnyire csak némi port kell eltávolítanunk róla. A frontlencse sokkal jobban ki
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van téve a behatásoknak, lehet rajta por, ujjlenyomat vagy egyéb szennyeződés. A por
igen veszélyes, mert részben igen kemény kvarcszemcsékből áll, amelyek karcolnak,
ezért a port igen óvatosan szabad csak eltávolítani.
Mindenképpen ajánlatos beszerezni objektív tisztító felszerelést. Az a kérdés, hogy
milyet. Az utóbbi években terjedt el a LensPen, tollhoz hasonló formájú tisztító eszköz.
Rendszerint egyik végén porecset, másikon a szennyeződések eltávolítására alkalmas
eszköz található.

19.34. ábra.

Ezt úgy kell használni, hogy az ecsettel eltávolítjuk a port, majd a másik végével a
lencsét kis körkörös mozdulatokkal megtisztítjuk.

19.35. ábra.

Én a LensPen-t nem tartom kellően kíméletesnek, mert általa az esetlegesen a lencsén maradó porszemeket is mozgatjuk a lencse felületén, amelyek esetleg megkarcolhatják a lencse bevonatát. A szabad szemmel nem is látható hajszálkarc is csökkentheti a brillanciát. Lehet, hogy ebben nincs igazam, azonban inkább hagyományos tisztító
eszközöket használok. A tisztítókészlet erre a célra készült, speciális folyadékot, erre
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alkalmas, mikroszálas törlőkendőt, egy porecsetet, és pamutból készült fültisztító pálcikákat tartalmaz. A készleten kívül beszereztem még egy levegőpumpát is.

19.36. ábra.

Először mindig a port távolítsuk el levegővel történő lefújással az objektív felületéről. Ezt mindenképpen a képen látható eszközzel tegyük, ne szájunkkal fújjunk rá. A
sűrített levegőt tartalmazó spray sem jó, ott túl nagy sebességgel áramlik ki a levegő,
és nem lehetünk biztosak abban, hogy csak tiszta levegőt fúj, mert azt általában nem
erre a célra gyártják, és esetleg olajat is tartalmazhat.
Lefújás után a maradék port a finom ecsettel kell megpróbálnunk eltávolítani. Az
ecset tokjából kitolható, és tároláskor kupakkal lezárható, hogy ne porosodjon. Az
ecset szőréhez kézzel ne nyúljunk.
Végül a szennyeződést erre a célra gyártott, mikroszálas törlőkendővel távolítsuk
el. A törlőkendőre fújjunk vagy csepegtessünk egy keveset a folyadékból, és a kendőt
nem rányomva tisztítsuk meg a lencse felületét. A folyadékot semmiképpen se az objektívre fújjuk vagy csepegtessük, mert az a lencse szélénél beszivárog a lencse belső
oldalára is, és ott foltot hagyhat.
Fontos, hogy az eszközöket ne nyomjuk rá a felületre, könnyed mozdulatokkal
tisztítsunk. A törlőkendő mosható. A mosáshoz használhatunk kevéske mosogatószert,
alaposan öblítsünk csapvízzel, a végén desztillált (nem ioncserélt!) vízben öblítsük ki.
Desztillált vizet 2 l-es vagy 5 l-es kiszerelésben a DM-ben szerezhetünk be.
A tisztítófelszerelés legyen nálunk, ha fotózni megyünk, legalább egy mikroszálas
törlőkendő, amellyel az objektívre került vízcseppet kíméletesen el tudjuk távolítani.
De semmiképpen ne törölgessük, csak itassuk fel, azt is óvatosan, teljesen szárazra. Az
esetleges egyéb szennyeződéssel ne foglalkozzunk, majd otthon, szakszerűen elvégezzük a tisztítást.

19.6. A FÉNYELLENZŐ
Alapvető dolog, hogy legyen fényellenző objektívjeinken, mert kizárja a képalkotásban részt nem vevő fénysugarak nagy részét, ezáltal bizonyos esetekben jelentősen
hozzájárulhat a kép jó minőségéhez. Ha a káros sugarak elérik az objektívet, esetleg be
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is jutnak a belsejébe, akkor ott tükröződések, fényszóródások révén csökkentik a kép
kontrasztját, brillanciáját, élességét. Ez a káros fény nemcsak valamely fényforrásból
származhat, hanem a fényképezendő téma, vagy a fényképezőgép melletti tárgyakról
visszaverődve is. Ezeket a káros sugarakat kell távol tartani.
A fényellenző megakadályozza, hogy a képalkotásban részt nem vevő, a látómezőn kívülről érkező fény elérhesse az objektív frontlencséjét.
Olcsóbb, fixen beépített objektívvel rendelkező fényképezőgép esetén legtöbbször
nincs lehetőség fényellenző rögzítésére. Ilyenkor azt mindenképpen megtehetjük,
hogy kritikus szituációkban kezünkkel árnyékoljuk az objektívet. Erre érdemes figyelni.
Cserélhető objektíveken a fényellenző rögzítése vagy a szűrőmenethez történik,
vagy külön bajonettet találunk erre a célra.
A fényellenzőnek összhangban kell lennie az objektív látószögével. Fényképezés
közben figyeljünk arra, hogy a fényellenző ne lógjon be a kép sarkaiba, illetve ne okozza a kép sarkainak sötétedését. Az objektívekhez lehet a gyártó által ajánlott  (árusított) fényellenzőt vásárolni, illetve az eBayen olcsón, mindössze néhány száz forintért
vásárolhatunk utángyártott változatot, amely ugyanolyan jó, mint az eredeti.

19.37. ábra.

Az ábrán egy Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM objektív látható, Nézzük meg,
hogy a frontlencse mennyire közel van az objektív elejéhez, és emiatt milyen könnyen
elérheti azt az oldalt elhelyezkedő, az elkészült képen nem látható fényforrások fénye.
Az alábbi ábrán ugyanez az objektív látható fényellenzővel:
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19.38. ábra.

Láthatjuk, hogy a fényellenző elzárja az oldalról érkező fény útját, és az nem tudja
elérni az objektív frontlencséjét.
Ha az objektív frontlencséje nem az objektív elején, hanem elég mélyen besülylyesztve található, akkor nem feltétlenül kell használnunk fényellenzőt, mert az objektív frontlencse előtti része árnyékolja az oldalról érkező fénysugarakat. Erre példaként
nézzük meg a Sigma 105mm F/2.8 DG EX Macro objektívet. A frontlencse mélyen az
objektív belsejében található. Láthatjuk a tükrözésmentesítő réteg miatti zöld színű
tükröződést is a frontlencse felületén.

19.39. ábra.
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Az alábbi képeken különböző kivitelű fényellenzőket láthatunk.

19.40. ábra.

A Canon a fenti ábrán látható fényellenzőt árusítja a 18-55 mm-es kit objektívjeihez, meglehetősen drágán. Korábban ára csaknem elérte az 5000 Ft-ot. Az eBay-en
utángyártott  változatban néhány éve 405 Ft-ért vásároltam meg, szállítással együtt.
2020 közepe óta azonban a magyar ÁFA-t is meg kell fizetni, ha az eBay-en vásárolunk.
Az utángyártott ugyanolyan szép és ugyanolyan jó, mint az eredeti. Más típusú objektívhez hasonlóan olcsón vásárolhatunk jó minőségű utángyártott fényellenzőt. Csak ki
kell várni azt a 4-6 hetet, amíg megérkezik. De nem megéri kivárni? A 19.40 ábrán látható fényellenző műanyagból készült, és bizony nem túl széles, nem túl hatékonyan
akadályozza meg, hogy oldalról egy fényforrás fénye elérje a frontlencsét. Helyette
sokkal inkább megéri a 19.41 ábrán látható olcsó, jó minőségű, gumiból készült fényellenzőt használni.

19.41. ábra.
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Az eBayen aránylag jó áron vásárolhatunk gumiból készült, szűrőmenetbe csavarható, három állásba kihúzható fényellenzőt. Ilyen látható a fenti ábrán.
Objektívünk szűrőmenetének megfelelő méretben kell megvásárolni. Három részletben lehet kihúzni, és három állásával alkalmazkodik az objektív látószögéhez, és
jobban megakadályozza az oldalról érkező fénysugarak frontlencsére jutását mint a
19.40 ábrán látható. Nem ultra nagy látószögű objektívre való, de jól használható a 1855 mm-es kit objektívvel, illetve ennél nagyobb gyújtótávolságú objektívekkel is. Tárolási helyzetben kicsire összecsukható.

19.42. ábra.

Fényellenzőt mindig érdemes használnunk, mert három haszna is van:
• Elzárja a nem kívánt fény útját.
• Megnöveli a kép kontrasztját.
• Bizonyos mértékig védi az objektív frontlencséjét az esetleges sérülésektől.
Az alábbi ábrán a bal oldali kép fényellenző nélkül, a jobb oldali fényellenzővel készült. A kontraszt növekedése jól észrevehető.

19.43. ábra. Forrás: https://www.pocketlenses.com
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Nézzük meg két, szabadtéren készült képen is, hogy milyen sokat számíthat a
fényellenző használata. A felső kép fényellenző nélkül, az alsó pedig fényellenzővel készült.

19.44. ábra. forrás: https://www.image-engineering.de
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19.7. HÁTTÉRELMOSÁS ÉS BOKEH
Az angol bokeh szó a japán „boke” (homály, köd) vagy „boke-aji” (elmosódottság)
szavak fonetikus átírásából származik.
A háttérelmosás a fénykép életlen területeivel kapcsolatos fogalom, általában
annak minőségével, szépségével, krémességével és hasonló jellemzőivel szoktunk foglalkozni. A bokeh a háttérelmosás minőségére, milyenségére vonatkozik. Például azt
mondjuk, hogy szép a bokeh, amely azt jelenti, hogy szép a háttérelmosás.
Mindjárt az elején tisztázni kell azonban, hogy a bokeh fogalom használata a fotósok körében nem egységes. Van, aki a háttérelmosás szinonimájaként használja, én
magam is ebbe a csoportba tartozom, és van, aki szerint csak és kizárólag a háttérbeli
fénypontok által létrejövő úgynevezett  bokeh karikák minőségét jelenti a bokeh, a
háttérelmosás többi része szerintük nem tartozik a bokeh fogalmába. Ennek viszont ellentmond az eredeti japán szavak jelentése, mert azok homályt, ködöt, elmosódottságot jelentenek.
Vannak akik tagadják, hogy a bokeh szó szinonimája lenne a háttérelmosásnak,
mert nem magát a háttérelmosást, hanem annak minőségét jellemzi. Azonban ha azt
mondjuk, hogy „a bokeh gyönyörű, krémes”, vagy azt, hogy „a háttérelmosás gyönyörű, krémes”, lényegében ugyanazt mondjuk. Ha teljesen precízek szeretnénk lenni, akkor talán azt kellene inkább mondanunk, hogy „a háttérelmosás minősége gyönyörű,
krémes”, mert akkor jobban teljesülne az a kitétel, hogy a bokeh a háttérelmosás minőségére utal. Azonban „a háttérelmosás gyönyörű, krémes” olvasásakor is a háttérelmosás minőségére gondol mindenki, és nem valamely más tulajdonságára. Ezért a magyar nyelvben azt mondhatjuk, hogy a bokeh lényegében a háttérelmosás szinonimája,
valójában nincs értelme élesen megkülönböztetni a két fogalmat egymástól. Ezen el lehetne vitatkozni, de nem érdemes. Mindenki értelmezze úgy, ahogyan neki tetszik.
Láthattuk, hogy a mélységélességet a még éppen élesnek elfogadható átmérőjű
szóródási körrel jellemezzük. Ha a szóródási kör átmérője a kép bármely pontjában
ennél az előre definiált, még elfogadható értéknél nagyobb, akkor azt a pontot nem tekintjük élesnek.
A téma tárgyalását általában két részre szokták bontani, egyrészt foglalkoznak az
erős kis fénypontok, kis méretű világos területek megjelenítésének milyenségével,
másrészt pedig a többi életlen rész minőségével.
Az életlen háttér szépsége erősen függ attól is, hogy ott mi található, ezért a kép
megkomponálásakor erre is tekintettel kell lenni. Ha az életlen részek az élesnek tekintett részekhez képest a végtelen irányában minél távolabb, vagy a fényképezőgép irányában minél közelebb helyezkednek el, a szóródási körök annál nagyobbak lesznek,
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és ezáltal ezek a témarészek annál jobban elmosódnak. Nagyon nem mindegy azonban, hogy a szóródási körök széle éles, határozott vonalú, vagy szép, fokozatos átmenettel szűnik meg. Ez utóbbi esetben kapunk szép krémes háttérelmosást, amelyet a
sok, lágy körvonalú szóródási kör összeolvadása eredményez.
Sok fotótéma esetében a képfelület nagyobb részét az életlen területek foglalják el,
ezért közel sem mindegy azok milyensége, azaz nem mindegy, hogy milyen a bokeh.
A háttérben lévő fényes pontok leképezése kör, ellipszis vagy sokszög alakú foltok
formájában jelenhetnek meg a képen. Ezeket „bokeh karikák”-nak is szokták nevezni.
A „karika” alakja általában a rekesz pillanatnyi alakját követi. Teljes rekesznyílásnál a
karika alakja az objektív konstrukciójától függően kör vagy ellipszis lesz. Lerekeszelve
pedig ha kevés (5-8 darab), nem ívelt lamellát tartalmaz a rekesz, akkor a bokeh karikák alakja követi a rekesznyílás alakját, azaz sokszögű lesz. Kevés, de ívelt lamella enyhe rekeszelése esetén közel kör alakú karikákat kapunk. Ha sok lamella van, akkor a
rekesznyílás alakja bármilyen rekeszértéknél jól közelítheti a kört. A bokeh karikák lehetnek éles vagy kevésbé éles határvonalúak, lehet színes szegélyük, vagy ez hiányozhat is, lehetnek szépek, vagy kevésbé szépek.

19.45. ábra. Ezen a képrészleten jól láthatók a hatszög alakú bokeh „karikák”

Az egyéb (nem fényes pont) életlen elemek esetében minél nagyobb a szóródási
körök átmérője, annál inkább összemosódik, egyre inkább felismerhetetlen lesz az
életlen terület. E terület leképezése is többféle lehet. Lehet puha, krémes, amikor szép,
elmosódott a leképezés, vagy lehet határozottabb, kevésbé elmosódott is. Ezt az objektív konstrukciója jelentősen befolyásolja, azonban erősen függhet attól is, hogy milyen
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képelemek találhatók az életlen területeken, mennyi a felvételi távolság, mennyi az objektív gyújtótávolsága, mekkora a beállított rekeszérték, stb.
Napjainkban a gyártók krémes, puha, „semleges” bokeh elérésére törekszenek,
mert az ilyen háttérelmosás általában nem zavaró, nem uralkodik a képen, nem vonja
el a figyelmet, és a téma általában jól kiemelkedik a háttérből. Ezt általában az objektív megfelelő tervezésével, és kevés számú (pl. 7 db), de ívelt rekeszlamellával érik el.
Vannak azonban olyan fotósok, akik ezt a háttérelmosást túl unalmasnak találják.

19.46. ábra. Canon 1100D, Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM objektív, f=163 mm, f/5,6

Az olcsóbb mai objektívek (pl. kit objektívek) nem túl nagy fényerejűek (f/3,5-5,6),
ezért a bokeh az általában ívelt rekeszlamellák ellenére is lehetne sokkal krémesebb. A
régi objektívek egy része a mai objektíveknél karakteresebb bokeh elérését teszik lehetővé, valamint a mai, nem túl nagy fényerejű olcsóbb objektívekhez képest krémesebb
háttérelmosást érhetünk el segítségükkel. Sok régi objektív a leképezési hibák miatt
egyedi karakterrel rendelkezik, amely mozgalmasabbá, hangsúlyosabbá teszi az életlen
részeket. Vannak olyan témák, amelyeknél ez kifejezetten előnyös, sőt bizonyos esetekben az életlen részek lehetnek a kép legfontosabb elemei. Vannak olyan objektívek
is, amelyeknek kifejezetten nem szép a háttérelmosásuk. A bokeh megítélése egyéntől
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is függ, amit az egyik ember szépnek talál, egy másik ember nem biztos, hogy annak
látja.
Az alábbi ábrán a nem elég lágy, határozottabb körvonalú szóródási körök által
keltett háttérelmosást láthatjuk.

19.47. ábra. Canon 1100D, Pentacon 29mm f/2,8 objektív,
f/2,8 rekesz
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A puha, krémes bokeh leginkább a nagy fényerejű objektívek sajátja (pl. f=50mm,
f/2 és ennél fényerősebb), illetve a kissé hosszabb gyújtótávolságú objektív már kisebb
fényerő esetén is rendelkezhet krémes háttérelmosással (pl. f=135mm, és f/3,5 vagy f/
4). Kis felvételi távolság esetén lágyabb, krémesebb a legtöbb objektív háttérelmosása.

19.48. ábra. Canon 1100D, MC APO Telezenitar-M 135mm f/2,8 objektív, f/2,8 rekesz

Egy bokeh lehet szép, szemet gyönyörködtető, de lehet unalmas, túl hangsúlyos,
tolakodó, nyugtalan hatású is. Az általában nem kedvező, ha elvonja a figyelmet a kép
fő eleméről, vagy akár hangsúlyosabb a fő képelemhez képest. De ha nem hangsúlyosabb, akkor is lehet nem szép.
Vannak divatos bokeh-k is, amikor ezt a részt írom (2019-ben), a „szappanbuborék” bokeh (nagy, éles határvonalú kör alakú bokeh-karikák) a virágkorát éli, és ezt kihasználva ismét gyártani kezdték az ilyen bokeh-t eredményező régi Meyer-Optik
Görlitz 100 mm-es Trioplan objektívet. Természetesen az ilyen bokeh sem tetszik egyformán mindenkinek, inkább megosztja az embereket. Én magam nem vagyok oda érte, főleg túlzó alkalmazása esetén.
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A karakteres háttérelmosás másik jellegzetes példája a Helios objektívek csavarodó háttérelmosása (swirly bokeh). Ezt a bokeh karikák alakjának torzulása okozza.
Megfigyelhető, hogy ez a hatás leginkább kis, 1-3 m felvételi távolságnál lép fel. Általánosan is megállapítható, hogy egy objektív háttérelmosásának milyensége függhet a
felvételi távolságtól is, általában nem egyforma különböző felvételi távolságok esetén.
Jellemző lehet például az, hogy kis felvételi távolságnál krémes a bokeh, nagyobb felvételi távolságnál (például egy utcakép) nem szép, a figyelmet magára vonó, túl karakteres, és a kettő között felvételi távolságnál a bokeh is a kétféle háttérelmosás közötti
átmenetet képviseli. A háttérelmosás szépsége változhat a rekeszértéktől függően is.
Általánosan elterjedt az a nézet, hogy a szép bokeh elérésére soklamellás rekesz
szükséges. A fénylő képpontok esetében valóban előnyös, ha a rekesz alakja jól megközelíti a kört, azonban általánosságban azt mondhatjuk, hogy sokkal inkább számít
az objektív konstrukciója, mint a lamellák száma, ugyanis vannak olyan objektívek,
amelyeknek a sok rekeszlamella ellenére sem szép a háttérelmosásuk, és ennek ellenkezőjére is számtalan példa van. Maximális rekesznyílást beállítva minden objektív
esetében kör alakú a nyílás alakja.

19.7.1. KRÉMES BOKEH KÉSZÍTÉSE
A krémes háttérelmosás kedvelt dolog, mert segítségével jól ki lehet emelni a témát a háttérből. Hogyan tudunk krémes háttérelmosást készíteni? Ezzel foglalkozunk
ebben a részben. De nem az utófeldolgozás során, számítógépes programmal történő
krémes háttér készítésével foglalkozunk, hanem a felvétel elkészítése során szeretnénk
krémes háttérelmosást elérni.
Minél nagyobb méretű fényképezőgépünk képérzékelője, annál kedvezőbb helyzetben vagyunk ebben a tekintetben. Ebből sajnos az is következik, hogy kis érzékelős
géppel nehézségeink lesznek, azok nem igazán alkalmasak erre a célra. Ráadásul amikor ezeknek a régebbi fényképezőgépeknek a beépített objektívjét tervezték, nem volt
szempont a szép háttérelmosás.
Krémes háttérelmosás különösen kedvelt portrék készítése során, ezért ebben a
vonatkozásban tárgyaljuk a témát, de ez nem jelenti azt, hogy más vonatkozásban ne
lennének hasznosíthatók a tapasztalatok. Canon APS-C érzékelőméret esetében nézzük meg a lehetőségeinket.
Használjunk rekesz prioritás üzemmódot

Erre azért van szükség, mert az általunk választott rekeszértékkel szeretnénk elkészíteni a felvételt. Ennek elérése céljából vázunk gyártójától függően válasszuk az „A”
vagy „Av” módot.
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Fényképezzünk tág rekesznyílással

Krémes háttérelmosás eléréséhez nagy (a lehető legnagyobb) rekesznyílást kell
használni. A 18-55 mm-es, f/3,5-5,6 fényerejű kit objektívünk fényereje a szokásos szituációkban kevés a szép krémes bokeh elérésére, ezért nagyobb fényerejű objektívet
kell választanunk. Akár 18 mm-es, akár 55 mm-es állásban próbálkozunk, nem kapunk
szép eredményt. Szép, krémes háttérelmosás csak kis mélységélességgel érhető el,
ezért szükséges a nagy fényerő. Elvileg minél tágabb rekesznyílással fényképezünk,
annál krémesebb lesz a háttérelmosás. Emiatt használjuk a legtágabb rekeszt.
Aránylag olcsó nagy fényerejű objektívként APS-C vázon megfelelő lehet a Canon
EF 50mm f/1,8 STM, amelynek ekvivalens gyújtótávolsága 80 mm, ez kedvelt látószög
a portrésok körében. Ehhez hasonló objektív a többi gyártó kínálatában is megtalálható. Választhatunk persze f/1,4 vagy f/1,2 fényerejű 50 mm-es objektívet is, de ezeknek
már húzós áruk van, és nem biztos, hogy amatőr szinten megéri a befektetést. A Canon EF 50mm f/1,4 USM változatnak ráadásul vannak problémái is. Teljes, f/1,4 rekesznyílásnál nem elég éles, inkább csak lágy, álomszerű képek készítésére alkalmas, azonos rekeszértékre lerekeszelve is élesebb az STM változat, és a színhibája is jóval
nagyobb az f/1,8 STM változaténál.
Kerüljünk közel a témához

Ha ugyanolyan gyújtótávolsággal és rekesznyílással fényképezünk, akkor a téma
távolságával is tudjuk szabályozni a mélységélességet, és ezáltal a háttérelmosást is.
Ha távolabbról, például 3 m-ről fényképezünk, akkor kevésbé lesz elmosott a háttér, ha
közelebbről, akkor egyre elmosódottabb lesz. Természetesen minél közelebbről fényképezünk, annál nagyobb lesz a képen a téma.
Portré esetében a perspektivikus torzítás behatárolja azt, hogy milyen közelről
fényképezhetjük modellünket. Legalább másfél-két méter, de inkább ennél is nagyobb
távolságot célszerű választani, amely sajnos korlátozza a háttérelmosás krémességét.
Helyezzük a témát messze a háttértől

Minél távolabb helyezkedik el a háttér a téma mögött, annál elmosódottabb hátteret kapunk. Keressünk olyan hátteret, amely megfelelő, és minél távolabb helyezkedik
el. Ne állítsuk a modellt közvetlenül valami elé, például egy ház fala elé, inkább állítsuk egy térre, távolabb az épületektől, vagy a természetben messze a növényzettől.
Fényképezzünk hosszabb gyújtótávolsággal

Fényképezzünk nagyobb gyújtótávolsággal, mert akkor szebb lesz a háttérelmosás.
Ez látszólag ellentmondásnak tűnik. A nagyobb gyújtótávolságú objektívvel távolabbról kell fényképeznünk, hogy a téma azonosan töltse ki a képmezőt. Azonosan kitöl-
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tött képmező és azonos rekeszérték esetén a mélységélesség is közel azonos lesz, azaz
látszólag nem nyertünk semmit. A valóságban mégis szebb háttérelmosást kapunk.
Ennek az az oka, hogy a nagyobb gyújtótávolságú objektívnek kisebb a látószöge,
amely azt eredményezi, hogy a háttérből kevesebb kerül a képre. A kisebb háttérrész
ezáltal „felnagyítódik”, hogy kitöltse a teljes képmezőt. Ha ugyanolyan homályosságú
háttérrész felnagyítva, „széthúzva” tölti ki a képmezőt, akkor azt kissé krémesebbnek
érezzük.
Ha tehát 50 mm gyújtótávolságú objektív helyett 135 mm-eset használunk, akkor
számíthatunk arra, hogy a hosszabb gyújtótávolságú objektívnek esetleg még akkor is
szebb háttérelmosása lesz, ha a fényereje kissé gyengébb.

19.8. FELBONTÓKÉPESSÉG ÉS ÉLESSÉG
A felbontóképesség azt mondja meg, hogy mekkora az a legkisebb témarészlet,
amelyet az objektív még egymástól elkülönülten képez le. A kép részletgazdagságát
határozza meg, azt, hogy mennyi apró, egymástól megkülönböztethető részletet látunk
a képen. Mértékegysége vonal/mm, amely azt jelenti, hogy a képérzékelő 1 mm-nyi
hosszán a mérőábra lefotózásával kapott képen maximálisan hány vonal különböztethető meg egymástól. Szokásos mértékegység még a vonalpár/mm, amely értelemszerűen számértékileg a vonal/mm fele, valamint szokásos megadási mód még a képérzékelő
(kép) rövidebb oldalára vonatkoztatott megkülönböztethető vonalak maximális száma.
Ez utóbbi napjainkban elterjedt meghatározás.
Az objektívek felbontóképességének megállapítására leggyakrabban fekete-fehér
tesztábrát használnak, amelyet általában fehér alapon egymáshoz egyre közeledő fekete vonalak, vagy esetleg egyre sűrűbb párhuzamos vonalak alkotnak. A tesztábrát a
vizsgálandó objektívvel megfelelő távolságból lefényképezik, a kapott képet kiértékelik
és megállapítják az objektív adott körülmények között mérhető felbontóképességét.
Felmerülhet a kérdés, hogy a nagyobb felbontóképességű objektív képét élesebbnek is látjuk? Nem feltétlenül.
Az élesség nem egyenlő a felbontóképességgel (bár nem is független tőle), hanem
egy szubjektív érzet, amelyet nehéz számszerűsíteni.
Az élességérzetben fontos szerepet játszik az, hogy az adott objektív milyen kontrasztos képet vetít. Az ugyanolyan felbontású, kontrasztosabb képet élesebbnek érzékeljük. Ha a hirtelen átmeneteknél (úgy is mondjuk, hogy az „élek mentén”) szoftver
segítségével megnöveljük a helyi kontrasztot, a képet élesebbnek látjuk, holott az objektív felbontóképessége nem változott. Ezen alapulnak a szoftveres élesítési eljárások.
Ha ezt az eljárást túlzásba visszük, akkor kellemetlen mellékhatásokkal kell számolnunk.
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Az sem mindegy, hogy egy adott objektívet milyen méretű és felbontású képérzékelővel használunk. Kisebb felbontású, nagy képpontterületű képérzékelő esetén a kapott kép részletgazdagságát a képérzékelő korlátozza, mert hiába vetít az objektív nagyon részletgazdag képet az érzékelőre, a képponton belüli részleteket az érzékelő nem
látja. Nagy felbontású, kis képpontterületű érzékelő esetén pedig a részletgazdagságot
az objektív felbontóképessége korlátozza, mert hiába lenne képes a fényképezőgép
nagy felbontású, részletgazdag kép készítésére, ha az objektív nem vetít kellően részletgazdag képet.
Ez az oka annak, hogy bizonyos objektívek a full frame váz nagyobb képpontjait
még jól kiszolgálják, gyönyörű képeket készíthetünk velük, azonban ugyanezek az objektívek a nagy felbontású APS-C vagy M4/3” érzékelőt már kevésbé képesek kiszolgálni, azaz nem képesek olyan részletgazdag képet vetíteni a képérzékelőre, amely a
kis méretű képpontok miatt szükséges lenne.
Ez az oka annak, hogy a régebbi full frame vázhoz tervezett, profi minőségű objektívekkel vigyázni kell, mert a kisebb képpontméretű APS-C vázon esetleg rosszabbul
teljesítenek, mint egy mai, APS-C vázhoz tervezett kit objektív. Az kellemetlen, ha egy
használtan is százezres árú objektív nem lesz számottevően jobb egy harmincezres kit
objektívnél. Kisebb, 10-12 MP-es APS-C érzékelő esetén azért nem lesz jobb, mert azt a
kit objektív is jól kiszolgálja, nagyobb felbontású érzékelőnél pedig azért nem lesz
jobb, mert a kit objektívet eleve a kisebb képpontméretű APS-C érzékelőhöz tervezték,
és jobb a felbontólépessége a régebbi profi objektíveknél. Legyünk óvatosak objektívvásárlás előtt, hogy valóban olyan objektívet vásároljunk meg, amely valamilyen szempontból számottevően jobb, mint amilyennel rendelkezünk.
Hívjuk a Canont segítségül egy kis összehasonlításra. A Canon EOS 1200D belépő
szintű DSLR gépének tesztfotói ezen az oldalon voltak korábban elérhetők, de már
nem elérhető az oldal:
http://web.canon.jp/imaging/eosd/samples/eos1200d/
Ez a fényképezőgép 18 MP felbontású, érzékelője APS-C méretű. A nagy felbontás
miatt nem az érzékelő, hanem az objektív felbontóképessége korlátoz inkább, így a két
objektív jobban összehasonlítható. Készítettek portrét a Canon EF 135 mm f/2L USM
fix gyújtótávolságú, L-es (luxus minőség, ára jelenleg legalább 310000 Ft), és a Canon
EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II kit objektívvel is (ennek ára 30000 Ft körül volt, amíg
meg lehetett vásárolni). Tehát a képek 18 MP-esek, ebből vágtam ki két-két részletet. A
két kép nem ugyanarról a modellről készült.
A Canon EF 135 mm f/2L USM fix gyújtótávolságú objektívvel és Canon 1200D
fényképezőgéppel készített kép két 100%-os részlete:
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19.49. ábra.
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19.50. ábra.

A Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II változtatható gyújtótávolságú kit objektívvel, és Canon 1200D fényképezőgéppel készült kép két 100%-os részlete:
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19.51. ábra.
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19.52. ábra.

Ezeken a képeken láthatjuk, hogy 18 MP felbontás mellett a drága, fix gyújtótávolságú objektív valamivel jobban teljesít, de a tizedannyiért megvásárolható, változtatható gyújtótávolságú kit objektív is kiválóan helytáll. A két objektív közötti felbontásbeli különbség eltűnik, ha kisebb felbontású képérzékelővel használjuk azokat. Hiába
vetít esetleg részletgazdagabb képet az érzékelőre az L-es objektív, ha a kisebb felbontású érzékelő nagyobb képpontmérete korlátozza a nagyobb részletgazdagságot. Ha
azt gondoljuk, hogy az amatőr fotózásban ez a különbség számít, valószínűleg tévedünk. Lehet, hogy a kit objektívvel készített  képből kissé kisebb papírképet lehet
ugyanolyannak látszó minőségben készíteni, mint az L-es objektív képéről, de ez csak
akkor igaz, ha az egyéb szükséges körülményeket is biztosítani tudjuk a maximálisan
éles kép elérésére. Ha nem, akkor máris elveszítettük a két objektív közötti – nem túl
nagy – felbontás különbséget, sőt, akár annál sokkal többet is.
Egy drágább objektív a legtöbb esetben közel sem annyiszor jobb egy olcsóbb objektívnél, mint ahányszor drágább.
Az igazság az, hogy sok esetben a sokkal, akár tízszer drágább objektívek nem
annyival, hanem csak kicsivel jobbak az olcsóbb objektíveknél, esetleg azért drágáb-
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bak, mert nagyobb a fényerejük, amely valóban bizonyos esetekben előnyös lehet,
esetleg tartósabb mechanikai kivitelűek, időjárásállók. Ha azonban azért vásárolunk
sokkal drágább objektívet, mert jóval élesebb képben reménykedünk, valószínűleg csalódni fogunk. Kisebb, például 12 MP felbontású vázon akár észre se vesszük a különbséget, de a nem túl nagy élességkülönbség 24 MP-es vázon már egyértelműen érzékelhető lehet. Úgy gondolom, hogy az esetek döntő többségében amatőrként teljesen
feleslegesen adunk ki nagy összeget a nem túl nagymértékű élességjavulásért. Nem
szabad azt hinnünk, hogyha drágább felszerelésünk lesz, attól jobb képeket is készítünk.
Nézzünk meg egy régi objektívvel készült képet:

19.53. ábra. Canon 1100D, Schneider-Kreuznach Retina-Xenon 50mm f/1,9

Ez a kép Canon EOS 1100D 12 MP-es APS-C vázzal, Schneider-Kreuznach RetinaXenon 50mm f/1,9 régi objektívvel és 13 mm-es közgyűrűvel készült. A közgyűrű azért
kellett, mert ez az objektív legfeljebb 1 m távolságra állítható élesre, közelebbre nem. A
közgyűrű lehetővé tette, hogy közelebbről, és ezáltal nagyobb méretben fényképezzem
le a kis virágot. Ezt az objektívet 1958 és 1974 között  gyártották. Nézzük a kép egy
részletét:
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19.54. ábra.

Nem is gondolná az ember, hogy ilyen részletgazdagságot, kontrasztot és színeket
remélhet egy ennyire régi objektívtől. Pedig ez manipulálatlan felvétel, mint az előző
oldalakon látható összes kép, amelyet én készítettem. A képeken semmit sem változtattam, olyanok, ahogyan kijöttek a fényképezőgépből. De természetesen a könyvben
történő felhasználás érdekében kisebb felbontásúra méreteztem át a őket, illetve kivágtam belőlük részleteket a kép részletének nagyított bemutatásához, de semmi mást
nem csináltam. És ez így lesz a könyv hátralévő részeiben is, ahol ettől eltérek, ott azt
jelezni fogom.
Ha 12 MP-es helyett  kétszeres felbontású, 24 MP-es fényképezőgépet veszünk
szintén APS-C érzékelővel (Canon EOS 750D), akkor más tapasztalatokra tehetünk
szert.
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A kétszeres felbontásból következik, hogy egy képpontra fele akkora terület jut a
12 MP-es fényképezőgéphez képest. Emiatt azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos objektívek felbontóképessége kezd kevés lenni a kis méretű elemi érzékelőpontocskákhoz.
Az olcsó változtatható gyújtótávolságú objektívektől nem is várható el, hogy ilyen
nagy felbontású vázat maximálisan kiszolgáljanak, erre még a sokkal drágább objektívek is csak kompromisszumokkal képesek, de maximálisan legtöbbször azok sem. A fix
gyújtótávolságú olcsó objektívek jobban teljesítenek. De amatőr szinten nincs is valójában szükség ilyen nagy felbontóképességű objektívre.
Általánosságban megfigyelhető az a jelenség, hogy nagyobb felbontású vázon
akár az olcsóbb objektívekkel is valamivel nagyobb részletgazdagságot kapunk, de nem
annyival, mint amennyivel az érzékelő felbontása nagyobb. Nagyobb felbontóképességű objektívvel jobban megnő a részletgazdagság a képérzékelő felbontásának növekedésével.
Ezen a témán nem szabad nagyon görcsölni, mert nincs semmi értelme. Inkább
menjünk, és készítsünk nagyszerű képeket kit objektívünkkel is.
Az 1960-as évekig a felbontóképességet tekintették az objektív legfontosabb tulajdonságának, de akkor rájöttek, hogy nem ez a legfontosabb, mert a kisebb felbontóképességű, de kontrasztosabb képet vetítő Tessar objektív képe élesebbnek tűnt a nagyobb felbontóképességű, de kevésbé kontrasztos képet rajzoló objektívek kepénél.
Azóta fontosabbnak tartják a kontrasztot, a brillanciát, a háttérelmosást.
Napjainkban a reklámokban az abszolút tökéletességre törekvés szükségességét
sugallják. Ennek egyedüli célja az, hogy minél több embert vásárlásra bírjanak. Ne
dőljünk be ennek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hasonló (nem nagyságrenddel
magasabb) áron ne a jobb objektívet vásároljuk meg. Ha például 60000 Ft-ért számottevően jobbat tudunk venni, mint 40000 Ft-ért, akkor ha megtehetjük, a jobbat vegyük meg. A jobb objektíven ne feltétlenül a technikai maximumnak jobban megfelelőt értsük, hanem amellyel saját szempontjaink és céljaink szerint jobb képeket
leszünk képesek készíteni.
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19.9. AZ MTF GÖRBE
Ez a rész inkább azokhoz szól, akik komolyabban foglalkoztat az objektív kiválasztása. Ebben a részben az objektívek MTF (Modulation Transfer Function, modulációs
átviteli függvény) görbéjét próbáljuk meg értelmezni. Ezt a görbét az utóbbi időben az
objektív gyártója mellékeli az objektívhez, vagy a gyártó weblapján megtalálhatjuk. A
görbéből következtetéseket lehet levonni az objektív várható teljesítményére, ezért érdemes megértenünk az MTF görbe értelmezését. Vásárlás előtt hasznos lehet, ha el tudunk igazodni a diagramon.
Az objektívek közel sem tökéletesek, még a legdrágábbak sem. Különféle leképezési hibák vannak, és az apró részletek leképezése sem tökéletes. De ez nem minden
helyzetben van így. Ha például egy objektívet a legnagyobb rekesznyíláson használunk, akkor várhatóan rosszabbul fog teljesíteni, mint két-három értékkel szűkebb rekesznyílás esetén. Ha változtatható gyújtótávolságú objektívet használunk, akkor várhatóan a szélső tele állásban jobban fog teljesíteni, mint a nagy látószögű szélső
állásban. És általában nem egyformán teljesítenek a képmező közepén, attól eltávolodva, illetve a képmező sarkainál sem
Az MTF görbe lehetőséget biztosít egy gyártó hasonló gyújtótávolságú objektívjei
között bizonyos szempontok szerint történő összehasonlításra, esetleg bizonyos fenntartásokkal más gyártó hasonló gyújtótávolságú objektívjével is. Ezek a fenntartások
az esetlegesen eltérő mérési módszerek miatt lehetnek.
Az MTF görbe sajnos nem mindenható eszköz, csak elég szűk körű következtetések levonására alkalmas. A gyártók azonban más segítséget nem nagyon adnak.
Először meg kell értenünk azt, hogy mi köze van a kontrasztnak a felbontóképességhez, hogyan kapcsolódik össze a két fogalom. Látszólag nincs közük egymáshoz,
azonban az objektívek vizsgálatakor megszületik közöttük a kapcsolat.
Az objektív felbontóképessége azt jelenti, hogy milyen pici, egymástól még megkülönböztethető finom részletek leképezésére alkalmas az objektív. Az objektív kontrasztja pedig azt jelenti, hogy hogyan képes leképezni a nagy fényintenzitás-különbségeket, például a feketét és a fehéret. Megmarad-e közöttük az eredetileg meglévő
intenzitáskülönbség, vagy esetleg kisebb lesz?
Ha csökken a kontraszt, akkor sokkal nehezebb megkülönböztetni a részleteket
egymástól. Nézzük meg az alábbi, Vámos Petrától származó idézetet kétféle kontraszt
mellett:
„A munkát, a tehetséget, az alázatot és a hitet tartom a legfontosabbnak.”
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„A munkát, a tehetséget, az alázatot és a hitet tartom a legfontosabbnak.”
A felső sor nagy kontrasztú, és jól olvasható. Az alsó sorban jelentősen csökkent a
kontraszt (a betűk és a „papír” világossága közötti különbség) azáltal, hogy a háttér
színe fehér helyett szürke lett, és a betűk csak kicsivel sötétebbek a háttérnél. Így már
alig lehet elolvasni a szöveget. Ilyen nagy méretben még el tudjuk olvasni, azonban ha
jelentősen csökkentenénk a méretét, akkor már csak a felső sor lenne olvasható. Nézzük is meg:
„A munkát, a tehetséget, az alázatot és a hitet tartom a legfontosabbnak.”
„A munkát, a tehetséget, az alázatot és a hitet tartom a legfontosabbnak.”

Ha kis kontrasztú kis részleteket kell megkülönböztetnünk, akkor az nehezebben
megy. Ezáltal kapcsolódik össze a részletek érzékelése, az élesség és a felbontóképesség. Hiába nagy a felbontóképesség, ha a kontraszt kicsi, mert akkor nem érzékelünk a
felbontóképességnek megfelelő részletgazdagságot.
Tehát egyformán fontos az objektív által vetített  kép kontrasztja, és az objektív
felbontóképessége. Az objektívnek minél részletgazdagabb képet kell vetítenie, de a vetített kép kontrasztjának is elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy a finom részleteket jól meg tudjuk különböztetni egymástól. Sőt talán a kontraszt még fontosabb,
mint a felbontóképesség. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a kisebb felbontóképességű, de kontrasztosabban rajzoló objektívvel készített fényképet élesebbnek észlelünk
egy nagyobb felbontóképességű, de kevésbé kontrasztos objektívvel készített képnél.
Amikor egy képet nézünk, mindig a kép élességéről beszélünk, amely egy szubjektív érzet, és akár egyénenként is eltérő élességűnek értékelhetjük ugyanazt a képet. Az
egyik embernek megfelelő élességűnek tűnhet egy olyan kép, amelynek élessége a másik ember számára már nem elég jó. Nemcsak az objektív felbontóképességétől függ az
észlelt élesség, hanem erősen függ a kontraszttól is. Ezen alapulnak a számítógépes
élesítési eljárások. Tehát az apró részleteknél a kontraszt növelésével egy bizonyos határig utólag is tudjuk növelni az élességet, de ha nem elég jó az objektív felbontóképessége, akkor az emiatt hiányzó részleteket utólag sehogyan sem tudjuk hozzáadni a
képhez.
A fentiek miatt az MTF jelleggörbén mind a felbontóképességet, mind a kontrasztot ábrázolják. Az MTF jelleggörbe méréssel, esetleg számítógépes szimulációval készül, ezért objektíven mutatja a viszonyokat.
A fotózás során információ átviteléről van szó, méréskor például a mérőábra átvitele történik meg az objektíven keresztül. A fényképezés folyamán az átvitel annál
jobb, minél kisebb részleteket minél kisebb kontrasztcsökkenéssel sikerül átvinni.
Ugyanis az átviteli hibák fekete-fehér vonalakból álló mérőábra esetében kontrasztcsökkenésben nyilvánulnak meg. Ez teszi lehetővé, hogy egy átviteli elem (vagy akár a
teljes rendszer) átvitelét MTF görbével jellemezhessük.
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Elvileg az objektív többféle tulajdonságára vonatkozó következtetést le tudunk
vonni a Canon MTF görbe elemzésével, így például:
• az objektív felbontóképessége a képmező közepétől a kép sarkáig teljes nyílásnál és f/8-ra rekeszelve, változtatható gyújtótávolságú objektív esetén maximális
nagy látószögű, és maximális tele állásban is;
• az objektív kontrasztja a képmező közepétől a kép sarkáig teljes nyílásnál és f/8ra rekeszelve, változtatható gyújtótávolságú objektív esetén maximális nagy látószögű, és maximális tele állásban is;
• az oldalarányú színhiba és asztigmatizmus;
• a képmezőelhajlás;
• a fókuszsík eltolódása;
Ebben a részben a Canon cég által közölt MTF görbék értelmezésével foglalkozom,
ehhez segítségül hívtam a http://learn.usa.canon.com weblapon található írást, és részben innen vettem át az ábrákat is. Tehát a Canon által korábban közölt MTF görbék az
alábbiak szerint értelmezhetők. Azért korábban, mert 2018 óta ez már nem igaz, azonban a korábban gyártott objektívekhez elérhető MTF görbék a leírtak szerint értelmezhetők.
A viszonyokat az objektív által vetített képen, azaz a képérzékelőn vizsgáljuk.
Az objektív tökéletes kontrasztátvitele azt jelentené, ha az objektív egy fehér
háttéren lévő fekete vonal éles átmenetét ugyanolyan élesen (hirtelen), átmenet nélkül
ábrázolná, a fekete ugyanolyan fekete lenne, a fehér ugyanolyan fehér, ezáltal a kontrasztjuk is ugyanolyan lenne. A gyakorlatban azonban ez nem így van, valamennyi átmenet mindig keletkezik, és ennek mértéke a kép közepétől a kép sarkai felé haladva
változhat is.
A tökéletes nagy felbontóképességű objektív olyan lenne, hogy a téma apró részleteit is élesen, kontrasztosan ábrázolná. A valóságban ez sem valósítható meg, az átvitel
tökéletlensége kontrasztvesztésben nyilvánul meg, amelynek mértéke változhat a kép
közepétől a kép sarkai felé haladva.
Egy full-frame képérzékelő esetében az átlók metszéspontjától (a kép középpontjától) a kép sarkáig terjedő távolság 21,6 mm.
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19.55. ábra. Forrás: Canon

Ugyanez a távolság Canon APS-C érzékelőnél 13,5 mm, Nikon, Sony, Pentax APSC érzékelő esetén pedig 14,2 mm.
Az objektív kontrasztátvitelét 10 vonal/mm sűrűségű vonalak átvitelével méri a
Canon, míg a felbontóképességet sűrűbb, 30 vonal/mm sűrűségű vonalak átvitelével. A
mérőábra nagyon kontrasztos fekete-fehér, megfelelő sűrűségű vonalakból álló ábra.
Az alábbi ábrán felnagyítva láthatjuk ezt.

19.56. ábra. Forrás: Canon

Az eredeti ábra kontrasztját 1-nek, százalékosan kifejezve 100%-nak vesszük. Az
átviteli problémák csökkentik az átvitel kontrasztját, azaz a kapott  eredmény 1-nél
(100%-nál) kisebb lesz.
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19.57. ábra.
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A fenti ábrán ezt figyelhetjük meg. Bal oldalon a kis vonalsűrűségű, jobb oldalon a
nagy vonalsűrűségű esetet láthatjuk. A mérőábra éles határvonalú, fekete-fehér sávokból áll, annak kontrasztját 100%-nak tekintjük. Az objektív nem tökéletes eszköz, ezért
nem vetít teljesen éles határvonalú csíkokat a képérzékelőre, hanem bizonyos átmenetek jelennek meg, és lecsökken a kontraszt. A képen szereplő példán a kis vonalsűrűségű esetben a kontraszt 90%-ra csökken, a nagy vonalsűrűségű esetben pedig 20%-ra.
Legalul az látszik, hogy a 90% illetve a 20% hogyan kerül feltüntetésre az MTF jelleggörbén. A grafikonon a pont vízszintes elhelyezkedésével most ne foglalkozzunk, csak
az nézzük, hogy függőlegesen a megfelelő értéknek megfelelő helyen tüntetjük fel a
pontot.
Most térjünk vissza a Canon méréséhez.

19.58. ábra. Forrás: Canon

A mérést a mérőábra segítségével az adott objektívnél hasznosítható képmező átlójának több pontja mentén (például a piros körökkel jelölt helyeken), kétféle irányú
és mindkét irányban kétféle sűrűségű (10 vonal/mm, illetve 30 vonal/mm) vonalakkal
is elvégzik. Ezeket az irányokat sagittálisnak (képátlóval párhuzamosnak) és meridionálisnak (képátlóra merőlegesnek) nevezzük. Azt várnánk, hogy az objektív átvitele
nem függ attól, hogy milyen irányúak a mérőábra vonalkái, de ez nem így van. A lencsehibák miatt  nem feltétlenül egyforma a különböző irányú vonalak leképezése, sőt
általában nem egyforma, a sagittális irányú vonalak esetén kapjuk a jobb teljesítményt.
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A mérési eredményt diagramon ábrázolják az alábbiak szerint.
Az MTF grafikon vízszintes tengelyén a képmező középpontjától a képmező sarkáig mért távolság van feltüntetve, full frame érzékelő esetén 0-21,6 mm tartomány, csak
APS-C méretű érzékelőhöz használható objektívek esetén Canon gyártónál 0-13,5 mm,
Nikonnál, Sonynál, Pentaxnál 0-14,2 mm. Balra, a 0 értéknél van a kép középpontja, a
jobb szélénél, azaz 21,6 (full frame) vagy 13,5 (Canon APS-C) vagy 14,2 (Nikon, Sony,
Pentax APS-C) mm-nél pedig a kép sarka. Az alábbi képen a full frame esetet láthatjuk.

19.59. ábra. Forrás: Canon

A függőleges tengelyen a méréskor kapott  kontrasztot ábrázolják. Mint fentebb
láttuk, a tökéletlen átvitel során a kontraszt úgy változhat, hogy a fekete világosodik
(sötétszürke lesz), a fehér sötétedik (világosszürke lesz), emiatt  a kettő közötti kontraszt csökken.
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19.60. ábra. Forrás: Canon

A függőleges tengelyen a kontraszt látható, amely utal a képminőségre, mert minél magasabb a kontraszt, annál jobb minőségű a kép. A kontrasztot nem %-ban adja
meg a Canon, hanem 1 érték felel meg a 100%-nak, 0,9 a 90%-nak, stb.
A mérést elvégzik az objektív teljesen nyitott  rekesze mellett  és f/8 rekesznyílás
esetén is, valamint változtatható gyújtótávolságú objektív esetén maximális nagy látószögű és maximális tele állásban is.
Az objektív kontrasztját a 10 vonal/mm sűrűségű mérőábrával kapott  eredmény
jellemzi:

19.61. ábra. Forrás: Canon
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Az alábbiakat láthatjuk:
• A vastag folyamatos kék vonal f/8 rekesz esetén sagittális (átlóval párhuzamos)
irányú 10 vonal/mm sűrűségű mérőábrával a kép középpontjától a kép sarkáig
kapott eredményt tükrözi, ezek az objektív kontrasztjára jellemző értékek. Minél
magasabb az érték, a kontraszt annál jobb. Mint fentebb láttuk, magának a mérőábrának a kontrasztja 1, minél közelebb áll ehhez a kapott  eredmény, annál
jobb a kontrasztátvitel. A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a kép középpontjában,
illetve attól az átló mentén 15 mm-re eltávolodva körülbelül 0,9 a kontraszt,
majd tovább haladva a képsarkokig egyre csökken, a sarokban már csak alig
több, mint 0,8.
• A vastag szaggatott kék vonal f/8 rekesz esetén meridionális (az átlóra merőleges) irányú 10 vonal/mm sűrűségű mérőábrával a kép középpontjától a kép sarkáig kapott eredményt tükrözi, ezek az objektív kontrasztjára jellemző értékek.
Minél magasabb az érték, a kontraszt annál jobb. Mint láthatjuk, a fenti ábra
szerinti példán a meridionális irányú vonalak esetén kisebb a kontraszt, és az
nem a kép közepén, hanem attól körülbelül 4-5 mm-re a legjobb, és a kép sarka
felé haladva nem egyenletesen csökken a kontrasztátvitel, hanem a grafikon
hullámzó vonalat ír le, és a kép sarkánál már csak alig több, mint 0,70 a kontrasztátvitel.
• A vastag folyamatos fekete vonal teljesen nyitott rekesz esetén sagittális irányú
vonalak esetén mutatja a kontrasztátvitelt, a vastag szaggatott  fekete vonal
ugyanez meridionális irányú vonalakkal. Láthatjuk, hogy az objektív teljes rekesznyíláson rosszabbul teljesít, mint f/8-nál, mert a fekete görbék a kék görbék
alatt haladnak (kisebb a kontraszt). Ez általában a valóságban is így van, az objektívek két-három értékkel szűkebb rekesznyílásnál jobban teljesítenek, mint
maximális rekesznyílás esetén.
• Minél vízszintesebbek a vonalak, annál egyenletesebben teljesít az objektív képközépen és a képsarkoknál is.
Az objektív felbontóképességét a 30 vonal/mm sűrűségű mérőábrával kapott eredmény jellemzi, és ez vékonyabb vonalakkal kerül feltüntetésre a grafikonon.
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19.62. ábra. Forrás: Canon

A következőket láthatjuk:
• A vékony folyamatos kék és a vékony szaggatott  kék vonal f/8 rekesznyílással,
sagittális és meridionális irányú vonalakkal kapott eredményt mutatja a kép középpontjától a képsarkok felé. Minél kisebb a kontraszt csökkenése az átvitel során, azaz minél közelebb van a kontraszt az 1-hez, annál jobb az objektív felbontóképessége. Az ábra példáján azt láthatjuk, hogy sagittális irányú vonalakkal
jobb a felbontóképesség, mint meridionális irányúakkal, és a sarkok felé mindkettő esetében csökken a kontrasztátvitel (és ezzel együtt a felbontóképesség).
• A vékony folyamatos fekete és a vékony szaggatott fekete vonal teljes rekesznyíláson, sagittális és meridionális irányú vonalakkal kapott felbontóképesség eredményét mutatja. Az ábrán az látható, hogy teljes rekesznyílásnál rosszabbul teljesít az objektív.
• Minél vízszintesebbek a vonalak, annál egyenletesebben teljesít az objektív képközépen és a képsarkoknál is. A sagittális irányt f/8 rekeszértéknél mutató folyamatos kék vonal a képközéptől körülbelül 15 mm-ig közel vízszintes, ezen a szakaszon egyenletes a felbontóképesség. Teljes rekesznyíláson rosszabb a helyzet,
mert képközépen a legnagyobb a felbontóképesség, és a képsarkok felé folyamatosan csökken. Meridionális irányú vonalakkal rosszabb a felbontóképesség,
mint sagittális irányúakkal.
A tökéletes objektív MTF görbéje úgy nézne ki, hogy az összes görbe egy vízszintes vonal lenne felül az ’1’-es számnál, a diagram legtetején.
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19.63. ábra.

A 19.61 és 19.62 ábrán látható összesen nyolc görbét egy grafikonon szokták ábrázolni az alábbi ábrán látható módon. Az alábbi ábra a Canon EF 28mm f/2,8 IS USM
objektív MTF jelleggörbéje.

19.64. ábra. Forrás: Canon

A vastag fekete és kék vonal az objektív kontrasztját mutatja, a kék f/8 rekesznyílásnál, a fekete teljes rekesznyílásnál, a folyamatos vonal a sagittális, a szaggatott vonal a meridionális irányú vonalak (10 vonal/mm) esetében.
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A vékony fekete és kék vonal az objektív felbontóképességét mutatja, a kék f/8 rekesznyílásnál, a fekete teljes rekesznyílásnál, a folyamatos vonal a sagittális, a szaggatott vonal a meridionális irányú vonalak (30 vonal/mm) esetében.
Ez az objektív alkalmas full frame vázra is, a gyártó által megadott, fenti MTF görbe ezen a vázon történő használat esetét mutatja. Mit várhatunk ettől a Canon EF
28mm objektívtől, ha azt Canon APS-C érzékelőt tartalmazó vázon használnánk? Canon APS-C érzékelő esetén az érzékelő középpontjától a sarok 13,5 mm távolságra található, ezért a Canon EF 28mm f/2,8 IS USM objektív MTF jelleggörbéjének vízszintes
tengelyén megkeressük a 13,5 mm-nek megfelelő pontot, abból a pontból gondolatban
felfelé egy függőleges egyenest rajzolunk, és csak ettől az egyenestől balra eső diagramrészt vesszük figyelembe.
Változtatható gyújtótávolságú objektívek esetén nagy látószögű és tele álláshoz
külön MTF jelleggörbe tartozik. Erre is nézzünk egy példát, mégpedig a Canon EF-S
55-250mm f/4-5,6 IS STM objektív MTF görbéjét.

19.65. ábra. Forrás: Canon

Ez az objektív csak Canon APS-C vázra alkalmas, amelynél a képérzékelő sarkai a
középpontjától mérve 13,5 mm-re találhatók, a vízszintes tengelyen tehát a 0-13,5mm
távolságintervallum van feltüntetve. A Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM objektív
fényereje (maximális rekesznyílása) 55 mm gyújtótávolságnál f/4, 250 mm gyújtótávolságnál f/5,6. Nézzük a bal oldali, 55 mm gyújtótávolság beállításával készített  MTF
görbét. A kontrasztra jellemző vastag fekete és kék vonalak mindegyike a kép középpontjától mért 12 mm-es távolságig 0,9 felett halad, azaz csak a képátló utolsó 1,5 mmén csökkennek kissé a szaggatott vonalak 0,9 alá. Ez azt jelenti, hogy ennél a gyújtótávolságnál az objektív meglehetősen kontrasztos képet vetít. A vastag kék vonalak f/8
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rekeszértéknél, a vastag fekete vonalak ebben az esetben f/4 rekeszértéknél (maximális
rekesznyílás) mutatják a kontrasztot.
Nézzük meg szintén a bal oldali ábrán az 55 mm-es, nagy látószögű álláshoz tartozó felbontóképességet, azaz a vékony vonalakat. A kék vonalak f/8 rekeszérték esetén,
a fekete vonalak teljes rekesznyílásnál, azaz f/4-nél mutatják az objektív viselkedését.
A vékony folyamatos kék vonal végig 0,9 felett halad, azaz f/8 rekesz és az átlóval párhuzamos vonalak esetén egészen jó a felbontóképesség. A vékony folyamatos fekete
vonal f/4 rekesz és az átlóval párhuzamos vonalak esetén mutatja a kép közepén, illetve attól egyre inkább eltávolodva a sarkok felé objektív felbontóképességét. A kép közepén az érték körülbelül 0,85, majd javulást tapasztalunk a felbontóképesség tekintetében, és a középponttól 10 mm környékén éri el a maximumot, itt  értéke majdnem
0,9, ezután meredeken csökkenni kezd, a kép sarkában már csak kb. 0,67 körüli. A vékony szaggatott kék és fekete vonalak f/8 és f/4 rekesznél mutatják a felbontóképesség
változását a képátlóra merőleges vonalak esetén. Képközépen f/8-nál az érték igen jó,
kb. 0,98, f/4-nél pedig 0,85, majd csökken a felbontóképesség, a két görbe körülbelül a
kép közepétől 8 mm-re találkozik, itt értékük 0,7. Ezután végig együtt haladnak a kép
sarkáig, körülbelül 11 mm-re a kép középpontjától csökken 0,7 alá, ezután elég meredeken esik a felbontóképesség, a kép sarkában 0,5 az érték.
A jobb oldali grafikon 250 mm-es tele állásban mutatja a viszonyokat. Ekkor a teljes rekesznyílás f/5,6 ennél az objektívnél. A fentiekhez hasonlóan kielemezhetjük ezt
az ábrát is, én ezt nem teszem meg, csak a végkövetkeztetést írom le. Tele állásban
mind a kontraszt, mind a felbontóképesség tekintetében a képátlóval párhuzamos vonalakkal jobban (folyamatos vonalak), a képátlóra merőlegesekkel pedig rosszabbul
(szaggatott vonalak) viselkedik a nagy látószögű álláshoz képest.
Felmerülhet a kérdés, hogy ezekből hogyan tudjuk megállapítani például a 135
mm-hez tartozó értékeket. Sehogyan sem. Ugyan feltételezhetjük, hogy a közbülső
gyújtótávolság-értékeknél kapott  görbe valahol a két szélső gyújtótávolságnál kapott
érték között helyezkedik el, de ez nem biztos, hogy így van. Amikor gyújtótávolságot
változtatunk, akkor az objektív belsejében egy vagy több lencsecsoport mozdul el, és
nem lehet tudni, hogy a lencsecsoport elmozdulásának milyen hatása van a képminőségre.
Az MTF görbe tehát azt a célt szolgálja, hogy segítségével az objektív teljes nyílásánál és f/8 rekesznyíláson következtethessünk az objektív felbontóképességére és
kontrasztjára – az objektív által vetített képet vizsgálva – a kép középpontjában, illetve
attól távolodva a kép átlója mentén egészen a kép sarkáig.
Milyen egyéb következtetéseket vonhatunk le az MTF görbe segítségével? Nézzük
meg ezt is röviden.
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19.66. ábra.

Nézzük meg a fenti ábrán látható MTF görbét. Az alsó, a felbontóképességet ábrázoló görbe lefutása képmezőelhajlásra utal. Erre a hullámosságából lehet következtetni. A legnagyobb élesség a kép középpontjában látható, majd fokozatosan csökken a
felbontóképesség a képközéptől mérve 10 mm-ig, majd ismét növekszik körülbelül 14
mm-ig, majd ismét csökken. A görbe ilyen lefutása hullám alakú képmezőelhajlásra
utal. A kontraszt változása is követi nagyjából a felbontóképesség változását, ahol
gyengébb a felbontóképesség, ott  kisebb a kontraszt is. Egy ilyen objektív esetében
nagyszerű élességet látnánk a képmező közepén, majd ez fokozatosan csökkenne a
képközéptől eltávolodva, majd ismét javulást tapasztalnánk az élesség tekintetében,
amely a képközéptől körülbelül 14 mm-re érné el a helyi csúcsát, majd ezután jelentősen csökkenne az élesség.
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Vizsgáljuk meg a Canon EF 50mm f/1,8 STM objektív MTF görbéjét.

19.67. ábra. Canon EF 50mm f/1,8 STM

Az 1-essel jelölt zöld és piros nyilakkal határolt részen nem válik szét nagyon a
meridionális és a sagittális felbontóképességet mutató görbe egymástól. Ez azt jelenti,
hogy teljes rekesznyílásnál a kép középpontjától körülbelül 17 mm-ig nem kell számítanunk számottevő asztigmatizmusra és oldalirányú színhibára.
Ezután azonban, a 2-essel jelölt részen élesen szétválik ugyanaz a két görbe, tehát
a képsarkok környékén már számíthatunk asztigmatizmusra és oldalirányú színhibára.
A 4-essel jelölt helyen szintén élesen szétválik az f/8 rekeszérték esetén a felbontóképességet reprezentáló görbe, a sarkokban szintén számíthatunk asztigmatizmusra és
oldalirányú színhibára. Előtte nem nagyon távolodik el egymástól a két görbe.
A 4-essel jelölt nyíl előtti szakaszon az f/8 rekeszértéknél felvett felbontóképesség
görbe kissé hullámzó, amely némi képmezőelhajlásra utalhat.
Képzeljük el, hogy fel szeretnénk venni egy MTF görbét. Az objektívet felszereljük
a mérőberendezésre, maximális rekesznyílást állítunk be, és gondosan beállítjuk a kép
közepére a maximális élességet. Felvesszük a görbét, és látjuk is, hogy a kép közepén
kaptuk a legnagyobb felbontóképességet. Ezután lerekeszeljük az objektívet f/8-ra, az
élességen nem állítunk, és ismét felvesszük a görbét. Ha ezen a görbén azt látjuk, hogy
a maximális felbontóképességet nem a kép közepén kapjuk, akkor az fókuszsík eltolódásra utalhat.
Nézzük meg az 1-essel jelölt zöld nyílnál, hogy teljes rekesznyílásnál a maximális
felbontóképesség a kép középpontjában van, utána esik a görbe. Majd nézzük meg a
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3-assal jelölt nyilaknál az f/8 rekeszhez tartozó felbontóképességeket. A zöld nyílnál
láthatjuk, hogy már nem a kép középpontjában van a legnagyobb felbontás, hanem
attól kissé távolabb, a piros nyílnál. Ez fókuszsík eltolódásra utalhat.
Az MTF görbén azt is láthatjuk, hogy ennek az objektívnek f/8-ra rekeszelve hatalmas mértékben megnő a teljesítménye. Ez abból látszik, hogy a vékony (felbontóképesség) vonalak sokkal feljebb tolódtak, és sokkal közelebb vannak a vízszinteshez,
nem konyulnak annyira lefelé. És a kontraszt is nagyon jó lett a teljes képmezőn.
Röviden összefoglalva tehát annál jobb az objektív teljesítménye felbontóképesség
és kontrasztátvitel szempontjából is, minél magasabban (feljebb) megy a görbe a grafikonon, minél vízszintesebb a vonal, és az összetartozó meridionális és sagittális irányú
vonalak átvitelét ábrázoló vonalak minél közelebb helyezkednek egymáshoz (nem válnak túlságosan szét).
A Canon szerint ha a kontraszt értéke az MTF görbén legalább 0,6, akkor a képminőség teljesen kielégítő, ha 0,8 vagy afeletti, akkor ebből a szempontból az objektív kiváló. A felbontóképesség tekintetében nem adnak meg irányadó értékeket.
A Canon ezt állítja: „A Canon optikai tervezői szerint minél közelebb vannak a sagittális és a meridionális vonalak (folytonos és szaggatott vonalak) egymáshoz, annál
természetesebb a lencse háttérelmosása.” Első olvasásra ez kételyt ébreszt bennem
amiatt, hogy ez ilyen egyszerű lenne, de nem tudom semmi alapján cáfolni ezt. Biztosan igazuk van.
Sajnos a Canon 2018-ban, az RF szabványú objektívek megjelenésekor megváltoztatta az objektívekhez mellékelt MTF görbe tartalmát. Attól kezdve csak a teljes rekesznyíláshoz tartozó MTF görbéket hozzák nyilvánosságra, az f/8 rekeszértéknél készülteket nem. Ettől kezdve mindössze négy görbét láthatunk:
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19.68. ábra. Forrás: Canon

Az RF 50mm f/1,8 STM objektív az EF 50mm f/1,8 STM objektív Canon R vázhoz
alkalmas változata. Az EF változat régi módszerrel mért MTF görbéje az előző ábrán
látható, azon még nyolc görbét ábrázoltak. Ezen az ábrán feketével a kontrasztot, zölddel a felbontóképességet ábrázolták, mindkettőt teljes nyílásnál.
A probléma ezzel csak az, hogy az újabb MTF görbéből az objektív lerekeszelésekor várható viselkedésére semmilyen módon nem lehet következtetést levonni.
Tekintettel arra, hogy a Canon nem mérésekkel készíti az objektívjeinek MTF görbéit, hanem az objektív tervezési adataiból számítógépes szimulációval, én inkább azt
vártam volna, hogy nem lecsökkenti az MTF görbék információtartalmát, hanem megnöveli azt. Valószínűleg minimális költséggel megtehetné, de nem teszi. Persze, tudom,
ez is csak a vásárlókért van. Hogyne… A Nikon eddig is csak az objektív teljes rekesznyíláson történő viselkedését bemutató (a fenti ábrához hasonlóan „négygörbés”) MTF
görbét tett  közzé, rekeszelt állapothoz tartozót egyáltalán nem. Nem gondoljuk tán,
hogy a Canon jobban használható MTF görbét tesz közzé, amin jobban láthatók lesznek esetleg az objektívek hiányosságai, a Nikon meg „eltitkolja” ezeket? A hiányosságok így is, úgy is ott vannak, azok nem a görbéktől függenek. De azért illene minden
gyártónak minél teljes körűbb tájékoztatást adni a termékeiről. Valahogy elfogadhatatlan számomra, hogy a használhatóbb információt most már (értsd: napjaink fejlettségi szintjén) egyszerűen elő lehetne állítani, mégis titkolják. Azért sem érthető ez,
mert rekeszelve általában javul az objektívek teljesítménye. Nem is tudom, hogy mit
mondjak.
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Én azt várnám, hogy fix gyújtótávolságú objektív esetén teljes rekesznyíláson, és
minden beállítható szabványos rekeszértékkel készüljön egy-egy diagram, változtatható gyújtótávolságú objektív esetén pedig ugyanezt minden, az objektíven jelölt gyújtótávolság-értéknél. Véleményem szerint ennek előállítási költsége nulla lenne az objektív tervezési, gyártáselőkészítési költségeihez képest, mégsem tájékoztatják a
napjainkban elvárt szinten a vásárlót. Persze a Nikon se jobb ebből a szempontból.
Mit nem lehet látni az MTF görbén? Sajnos sok mindent nem lehet látni, az „egyszerűsített” változaton még inkább nem.
• Az objektív torzítása, a kóma, a színhiba, és egyéb hasonló hibák, a peremsötétedés, stb.
• Csak egy felvételi távolság szerinti adatok láthatók a görbén, viszont a gyakorlatban a legkülönbözőbb felvételi távolságból fényképezünk.
• A változtatható gyújtótávolságú objektívek viselkedéséről az MTF görbe csak a
zoom szélső állásaiban ad némi információt, a szélső állások közötti viselkedésről semmilyen információ nem áll rendelkezésre.
• Az újabb diagramon egyáltalán nem látható, hogy milyen előnyökkel jár, ha rekeszeljük az objektívet.
• Nem látszik az egyes objektívpéldányok közötti különbség. A gyártási szórás miatt kisebb különbségek lehetnek az egyes példányok között. Minden egyéb teszt
esetén is csak a vizsgált példány tulajdonságai tükröződnek a kapott eredményben.
Szerencsére vannak tesztoldalak, ahol láthatók az objektívek mérési eredményei.
Ezekből a mérési eredményekből talán több információhoz lehet jutni. Ilyen például az
https://www.opticallimits.com, vagy a https://www.dxomark.com. Erről később még
írok.
Más gyártók általában másfajta MTF görbét készítenek. Az alapelv nyilván ugyanaz, mint a Canon esetében, de a tesztelésnél használt ábra vonalsűrűsége, a tesztelésbe
bevont rekeszértékek eltérőek lehetnek. Az itt  leírtak alapján már egyszerű lesz más
gyártók MTF görbéit értelmezni.
Az MTF görbe nem teszi feleslegessé az objektívvel készült sok kép nézegetését, ha
objektívet szeretnénk vásárolni. Azt semmi sem helyettesítheti.
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19.10. HOGYAN ÁLLAPÍTHATJUK MEG OBJEKTÍVÜNK „ÉDES
PONTJÁT”?
Az „édes pont” (sweet point) vagy „édes folt” (sweet spot) kifejezés az angol nyelvben szokásos, jobb magyar kifejezést nem tudok helyette, magyarul legfeljebb körülírni tudjuk ezt a fogalmat. Hogyan állapíthatjuk meg azt a rekeszértéket, vagy rekeszérték-tartományt, amelynél objektívünk a legélesebb képet adja? Ez a kérdés lényege.
Természetesen abban a síkban nézzük az élességet, amelyet élesre állítottunk. Itt nem
valamiféle felbontóképességről beszélünk (bár nem független tőle a téma), hanem az
elkészült képet nézve állapítjuk meg azt a rekeszértéket (vagy tartományt), amelynél
legélesebbnek látjuk a képet.
Ismert dolog, hogy az objektívek többsége nem egyformán éles képet ad a választott rekeszérték függvényében. Általában az a jellemző, hogy teljes rekesznyíláson lágyabb, kevésbé éles képet kapunk, majd ahogy zárjuk a rekeszt, egy ideig élesedik a
kép, és bizonyos rekeszértéknél elérjük az élesség maximumát, majd tovább zárva a rekeszt a kép ismét lágyulni kezd. Ez utóbbi lágyulásban a fényelhajlásnak is szerepe
van.
A célunk az, hogy megállapítsuk az adott objektívhez azt a rekeszértéket, amelynél
a legélesebb képet kapjuk.
Tudjuk, hogy egy adott rekesznyílás esetén az élesség nem homogén a teljes képmezőn. Általában a képmező közepén a legnagyobb, és a képszélek, képsarkok felé
csökken. Az élesség mértéke esetleg attól is függhet, hogy milyen távolra állítottuk az
élességet. Egyes objektívek a közeli tartományban teljesítenek jobban, mások a távoli
tartományban.
Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben a legtágabb rekesznyíláshoz képest 1-2 egész értékkel kell zárni a rekeszt ahhoz, hogy megkapjuk a legélesebb
képet, de ez nem minden esetben van így, akkor járunk el helyesen, ha minden objektívünk esetén megállapítjuk annak „édes pontját”.
Az „édes pont” megállapítására a korábban ismertetett  MTF jelleggörbe nem alkalmas, mert azon csak teljes nyíláson és legfeljebb f/8 rekeszérték esetén láthatjuk az
objektív viselkedését. Tesztelésnél az objektíveket általában többféle rekeszérték mellett is vizsgálják, és a kapott eredmény iránymutatást adhat az „édes pont” megállapítása tekintetében. Mérési eredményeket is tartalmazó teszteket találhatunk a már említett dxomark.com, opticallimits.com, ephotozine.com, és egyéb weboldalakon. Ezeket
megnézve egyértelműen megállapíthatjuk objektívünk édes pontját.
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Az alábbiakban nézzük meg példaképpen az https://www.ephotozine.com oldalról
a Canon EF 50mm f/1,8 STM objektív teszteredményeit mutató ábrákat, és nézzük
meg, hogy abból hogyan lehet megállapítani objektívünk édes pontját.
A tesztelést Canon EOS 5D Mark III 22 MP-es full frame vázzal, tesztábra lefényképezésével végezték, és Imatest szoftverrel értékelték ki. A kapott  eredmény szempontjából nem mindegy, hogy milyen képpontméretű vázzal tesztelnek.
Nézzük meg témánk szempontjából a legfontosabb ábrát, amely a felbontóképességet mutatja.

19.69. ábra. Forrás: ephotozine.com

A bal oldalon a függőleges tengelyen a felbontóképesség-értékek minősítése látható. Az „Excellent” vonala felett kiváló, a „Good” vonala felett jó, a „Fair” vonala felett
közepes, a „Poor” vonal felett gyenge, az alatt rossz minőséget jelent.
A kék oszlop a kép közepén, a zöld oszlop a kép sarkaiban kapott eredményt mutatja, a piros oszlop pedig a kettő valamilyen módon súlyozott átlagát. Ez utóbbival ne
foglalkozzunk, valójában a másik kettő a fontos.
A vízszintes tengelyen a rekeszértékek vannak feltüntetve.
Egyszerű ránézésre megállapíthatjuk, hogy felbontóképesség tekintetében ezen a
vázon a képmező közepét tekintve az objektív f/2,8 és f/8 rekesztartományban teljesít
a legjobban, mert meghaladja a kiváló értéket. A kép sarkainál a rekesz szűkítésével

OBJEKTÍVEK

420

együtt nő ebben a tartományban a felbontóképesség. Az f/2,8-f/5,6 tartományban értéke jó, f/8 esetén kiváló. A kép közepén f/8 rekesznél ugyan csökken egy kicsit a felbontóképesség, de még mindig kiváló. Ha f/11 rekeszértéket választunk, akkor a képmező
közepén és a képsarkokban is egyaránt a kiváló és a jó határán van a felbontóképesség.
Hogy ezek közül melyiket válasszuk, az a szándékunktól is függ.
• Ha kis mélységélességet szeretnénk középen kiváló felbontóképességgel, és nem
baj, ha a sarkokban a jó szintnél csak kicsivel magasabb az érték, akkor válaszszunk f/2,8 rekeszt.
• Ha a sarkokban kissé nagyobb felbontóképességet szeretnénk, akkor választhatunk f/4 rekeszt.
• Középen a legmagasabb felbontóképességet f/5,6-nál kapjuk, itt  a sarkokban is
csak egy kicsit marad el a kiváló szinttől.
• A legegyenletesebb a felbontóképesség f/8 rekeszérték esetén, mind a sarkokban, mind középen meghaladja a kiváló határát.
Ez a diagram a kontrasztról semmilyen felvilágosítást nem ad, fentebb azonban a
Canon MTF görbéjén láttuk, hogy f/8 rekeszértéknél kiváló kontrasztja van ennek az
objektívnek, és minden bizonnyal így van f/5,6-nál is.
Az ephotozine.com oldalon ezen kívül még egy színhiba grafikont láthatunk.

19.70. ábra. Forrás: ephotozine.com
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A színhiba értéke mérsékelt, minden rekeszérték esetén 1 képpont szélesség alatt
marad, a kép közepét figyelembe véve (piros oszlopok) a legjobb az f/1,8-f/5,6 tartományban, a kép sarkainál (kék oszlopok) pedig az f/4-f/8 tartományban.
Mi a helyzet, ha ezt az objektívet APS-C vázon szeretnénk használni? Hogyan lehet a full frame váz teszteredményeiből következtetni az APS-C vázon tapasztalható
viselkedésre? Erre nem olyan könnyű válaszolni. Azt biztosan lehet állítani, hogy a
képsarkoknál a felbontóképesség APS-C vázon kevésbé fog elmaradni a képközépen
tapasztalttól. Általánosan azt lehet még tudni, hogy a full frame vázon nagyszerűen
teljesítő objektívek a kisebb képpontméret miatt  sok esetben kevésbé jól teljesítenek
APS-C vázon, azonban ezen nem szabad görcsölni, mert amatőr célra sok esetben jól
megfelelnek, hiszen általában nem akarunk nagy méretű nyomatot készíteni.
Akit közelebbről is érdekel a téma, a dxomark.com oldalon részletes teszteredményeket láthat egy adott  objektív különböző vázakon tapasztalt teljesítőképességéről.
Ezek segítségünkre lehetnek az édes pont megállapítása esetén is. Ezeken az ábrákon
sok esetben az adott  paraméternek a képmező teljes területén történő megoszlása is
látható. A dxomark.com oldalon a fenti objektívet Canon EOS 750D 24 MP-es APS-C
vázon megnézve egyértelműen látszik, hogy ezen a vázon f/5,6 rekesznél a legjobb a
teljes képfelületen az élesség, f/8 rekesznél egyértelműen romlik a teljes képfelületen,
f/4-nél pedig csak a sarkokban romlik kissé.
Tesztfelvételek készítésével saját magunk is megállapíthatjuk objektívjeink „édes
pontját”. A felvételeket rekeszprioritás (Av vagy A) üzemmódban, alacsony ISO beállításával készítjük el. A fényképezőgépet helyezzük stabil állványra, az élességet az első
felvétel elkészítése előtt állítsuk be, és a továbbiakban ne változtassunk rajta. Az első
képet teljesen nyitott rekesznél készítsük el, majd a következő „egész” rekeszértékekkel is készítsünk néhány felvételt, APS-C vagy M4/3” érzékelő esetén f/11-ig, full frame
váz esetén egészen f/22-ig is elmehetünk. Változtatható gyújtótávolságú objektív esetén az objektíven jelölt minden gyújtótávolság-érték esetén készítsük el a tesztfelvételeket.
Az elkészült képeket számítógép segítségével értékeljük ki, mégpedig úgy, hogy a
monitoron megnézzük a képeket 100% nagyításban. Minden elkészített képet áttanulmányozunk, és megállapítjuk, hogy melyik kép élessége tetszik a legjobban, végül
megnézzük, hogy a legjobban tetsző kép milyen rekesznyílással készült. Zoomolható
objektív esetén minden egyes, az objektíven jelölt gyújtótávolsághoz megállapítjuk az
édes pontot.
A fentiek célja az, hogyha a lehető legélesebb képet szeretnénk elkészíteni, akkor
tudjuk, hogy milyen rekeszértéket kell beállítanunk. Ez semmiképpen sem jelenti azt,
hogy más esetekben, amikor nem a maximális élesség a fontos, hanem mondjuk a
mélységélesség szempontja az elsődleges, ne használhatnánk más rekesznyílást.
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Az alábbi táblázatban láthatjuk néhány általam is használt objektív „édes pontját”, az itt látható értékek valamennyire támpontot jelenthetnek az Olvasónak is.
Objektív

Legjobb élességet
adó rekeszérték

Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM

f/5,6

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM

f/5,6

Canon EF-S 10-18mm f/4,6-5,6 IS STM,
f=10 mm-nél

f/5,6-f/8

Canon EF-S 10-18mm f/4,6-5,6 IS STM,
egyéb esetben

f/5,6

Canon EF-S 24mm f/2,8 STM

f/4-f/5,6

Canon EF-S 60mm f/2,8 MACRO USM

f/5,6

Canon EF 50mm f/1,8 STM

f/5,6
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20. ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE
Fontos, hogy éles képeket tudjunk készíteni. Általában az éles képek sokkal vonzóbbak, mint a lágy képek. Az a jó, hogyha a kép pontosan ott a legélesebb, ahol szeretnénk. Ha egy fénykép nem lett éles, akkor az utólag sem javítható. Bármilyen fényképezőgéppel is fényképezünk, meg kell tanulnunk éles képeket készíteni. Már írtam
az előző fejezetekben is olyan dolgokról, amelyek kapcsolódnak a kép élességéhez, így
a bemozdulásos életlenségről, a helyes géptartásról, a reciprok szabályról. Most részletesen tárgyaljuk az élesség egyéb vonatkozásait is.
Lehet szándékos is, ha valami nem éles a képen. Ebben a fejezetben azonban éles
képek készítésével foglalkozunk.
Ma már mindegyik digitális fényképezőgép fejlett automatikus élességállító rendszerrel rendelkezik, amely nagy segítséget ad, ha megtanuljuk annak helyes használatát.

20.1. MI OKOZHATJA AZ ÉLETLENSÉGET?
Életlenséget alapvetően három ok, illetve ezek kombinációi idézhetik elő. Mind a
háromnak egyedi jellegzetességei vannak a képen, fontos, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni egymástól, mert ha tudjuk az okot, akkor tenni is tudunk ellene. Az alábbi
három kép életlen, de mind a három más okból. Ezeket szemlélve meg tudjuk különböztetni egymástól a háromféle okot. A képeken szándékosan jól látható, erős a hatás,
a valóságban, amikor éles képet szeretnénk készíteni, legtöbbször ennél sokkal kisebb
mértékben jelentkezik az elmosódottság. Ilyenkor 100% nagyításon kell valamilyen
képnézegető programmal megnéznünk a kép részleteit, hogy kideríthessük, mi az oka
az elmosódásnak.
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20.1. ábra. Hibás élességállítás

Fókuszálási (élességállítási) probléma látható ezen a képen. Semmi sem éles, de
leggyakrabban olyan esettel találkozhatunk, amikor az élesség nem a kívánt helyen
van, azaz nem az a legélesebb, amit szeretnénk, de van éles része is a képnek. Az is előfordulhat, hogy az automatikus élességállítás nem a kívánt helyre állítja az élességet,
hanem annak közelében lévő másik témarészre, tönkretéve ezzel a képet.

20.2. ábra. A fényképezőgép bemozdult exponálás közben

A fényképezőgép bemozdult exponálás közben. Ezen a képen szintén nem éles
semmi sem. Ennek a hibának az a jellemzője, hogy a bemozdulás irányában „csíkot
húznak” a téma elemei. Ez a probléma szintén a teljes képfelületet érinti.
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20.3. ábra. A téma elmozdult exponálás közben

Ezen a képen a téma mozdult be exponálás közben. A többi rész éles, csak a virág
mozdult be, ezért nem éles. A nagy mozgás miatt itt is megfigyelhetők a virág elmozdulásának irányát mutató csíkok.
Egy képen belül bármelyik kettő, vagy akár mind a három fajta is megjelenhet.

20.2. PONTOS ÉLESSÉGÁLLÍTÁS
Nézzük meg, hogy a digitális fényképezőgépek milyen segítséget adnak a pontos
és gyors élességállításhoz.

20.2.1. ÉLESSÉGÁLLÍTÁSI MÓDOK
A digitális fényképezőgépeken kétféle módon állíthatunk élességet:
• Automatikus élességállítás (autofókusz, rövidítve AF). Erre minden digitális
fényképezőgép alkalmas. Az élességállító mezők segítségével egy automatika állítja be az élességet.
• Manuális (kézzel történő) élességállítás. Mi állítjuk be kézzel, hogy pontosan hová essen az élesség síkja.
Manuális élességállítás az egyszerűbb fényképezőgépek esetén nem mindig áll
rendelkezésre. Ha esetleg rendelkezésre is áll, használatával sok esetben nem egyszerű
pontosan beállítani az élességet. Általában valami kapcsolószerűséggel találkozhatunk,
ha kissé toljuk el, akkor lassabban állítja, ha nagyobb mértékben, akkor gyorsabban. A
kapcsolót két irányba lehet kimozdítani alaphelyzetéből, egyik irányba mozdítva a kö-
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zelebbi, másik irányba pedig a távolabbi témarészletek felé állítja az élesség síkját. A
cserélhető objektíveken élességállító gyűrű található.
Cserélhető objektíves fényképezőgép esetén az alábbi háromféle manuális élességállítási lehetőség valamelyike a jellemző:
• Az objektívek többsége rendelkezik automatikus élességállítási lehetőséggel,
azonban ezek az objektívek is átkapcsolhatók manuális élességállításra, amikor
az objektíven található élességállító gyűrűvel állíthatjuk be az élességet.
• Léteznek olyan objektívek, amelyeknél automata módban is bármikor manuálisan korrigálhatjuk az élességet, ehhez nem kell átkapcsolnunk semmit.
• Napjainkban is gyártanak olyan objektíveket, amelyek nem rendelkeznek automatikus élességállítási lehetőséggel, ezeken csak manuális módon lehet élességet állítani.
het:

Cserélhető objektívek esetén a manuális élességállítás az alábbiak szerint történ-

• Automatikus élességállítási lehetőséggel is rendelkező objektív esetén a manuális élességállítás vagy mechanikusan mozgatja a lencsetagokat az objektívben,
vagy újabban a fókuszgyűrű forgatása csak vezérli a fókuszmotort, és az élességállítás elektronikusan, a fókuszmotorral történik.
• Csak manuális élességállítású objektívek esetén a fókuszgyűrű forgatása közvetlenül, mechanikusan mozgatja az élességállítást megvalósító lencsetagokat az
objektív belsejében.
Az első esetbeli elektronikus élességállítás arról ismerhető fel, hogyha le van véve
az objektív a vázról, akkor az élességállító gyűrű nagyon könnyedén forgatható bármeddig, nincs határoló pontja a forgatásnak, de nincs semmilyen hatása sem.
Napjainkban automatikus élességállítás céljára az objektívekben háromféle fókuszmotor használatos:
• Egyenáramú (DC) motor:  Ilyen található az olcsóbb objektívekben. Lassabb,
zajosabb élességállítás jellemzi.
• Ultrahangos motor (USM):  Hangtalan, nagyon gyors élességállításra képes.
Ez a motor az ultrahang rezgési energiáját alakítja mozgássá. Többféle megvalósítása létezik: gyűrűs USM motor, mikro USM motor, nano USM motor.
• Léptetőmotor (STM): Az utóbbi időben terjedt el, akár olcsóbb objektívekben
is. Elég csendes, az egyenáramú motornál valamivel gyorsabb élességállítás jellemzi.
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Az automatikus élességállítás úgynevezett  élességállító mezők (fókuszáló keretnek, vagy fókuszpontnak is nevezhetjük) segítségével történik. Ez azt jelenti,
hogy a fényképezőgép az élességet egy vagy több mező területén érzékeli, tehát nem
feltétlenül az egész képmezőt veszi figyelembe élességállításkor, csak bizonyos kisebb
területeket. Legtöbbször nekünk magunknak is az a célunk, hogy a képen egy konkrét
képelem legyen a legélesebb. Az élességállító mezők helye látható a keresőben vagy a
hátoldali kijelzőn. A legegyszerűbb kompakt gépnél is láthatunk legalább három élességállító mezőt. A mai bármilyen kategóriás fényképezőgépek már igen fejlettek az
élességállító mezők kezelését illetően. Tájékozódjunk ezekről fényképezőgépünk használati útmutatójában.
Alap módok esetében az élességállítást a gép a saját kezébe veszi, nem sok beleszólásunk van. Egyszerű AUTO módban az élességet sok esetben a fényképezőgéphez
legközelebb lévő témarészre állítja, de ez csak akkor jó, ha mi is ezt szeretnénk legélesebben látni a képen. Sokszor ez nem így van. Ha ez nem felel meg igényeinknek, akkor kénytelenek vagyunk valamelyik jelenetmódot, vagy a kreatív módok egyikét választani.
Alapvetően két elvárásunk lehet az élességállítással szemben:
• Tájképszerű képek és tájképszerű városképek esetében a nagy mélységélesség
szempontjait figyelembe véve „minden” éles legyen a képen.
• Más esetekben pontosan ott legyen a legélesebb a kép, ahol szeretnénk.
Mikor alkalmazzunk kézi (manuális) élességállítást?
• Rossz fényviszonyok között: Ha kevés a fény, akkor előfordulhat, hogy az automatikus élességállítás csak küzd a helyzettel, és nem biztos, hogy sikerül pontosan élességet állítani. Ilyenkor egyszerűbb, ha kézi élességállítást alkalmazunk.
• Alacsony kontrasztú téma:  Ha a téma kontrasztja nagyon alacsony, például
sötét háttér előtt sötét téma, akkor az automatikus élességállítás nem működik
jól.
• Nagyon kis mélységélességű téma: Kézi élességállítással pontosan a kívánságunk szerinti helyen lesz az élesség.
• Állvány használatakor: A kézi élességállítás lehetővé teszi a pontos élességállítást akár csendéletről, tájképről vagy termékfotóról legyen szó.
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20.2.2. ÉLESSÉGÁLLÍTÁS ÉS REKESZNYÍLÁS
A rekesznyílás átmérőjét az objektívek döntő többségénél a fényképezőgép elektronikusan állítja be. Láthattuk, hogy egy adott objektívnél a legkisebb mélységélességet a legnagyobb rekesznyílásnál kapjuk, ezért elvileg így lehet a legpontosabban beállítani az élességet.
A legtágabb rekesznyílásnál tudunk legpontosabban élességet állítani. A legnagyobb rekesznyílásnál beállítjuk az élességet, és a rekeszt csak az exponálás előtt zárjuk a szükséges mértékben.
A digitális fényképezőgépek általában így is járnak el, a rekesz csak az exponáláskor záródik. Ez előnyös a világosabb keresőkép szempontjából is, azonban a mélységélességi viszonyokat így nem tudjuk megítélni a keresőben vagy a kijelzőn. A komolyabb gépek rendelkeznek egy gombbal, amelyet ha megnyomunk a rekesz záródik a
szükséges értékre, így megnézhetjük a várható mélységélességet. Sok esetben azonban
ez sem ad hathatós segítséget.

20.2.3. AUTOMATIKUS ÉLESSÉGÁLLÍTÁSI MÓDOK
Nézzük meg röviden, hogy milyen módon állítanak automatikusan élesre a digitális fényképezőgépek. Többféle módszer terjedt el.
• Fáziskülönbség érzékelésén alapuló élességállítás: Tükörreflexes fényképezőgépek esetében nem élő nézet módban, hanem a kereső használatakor az élességállítás ezzel a módszerrel történik. Ehhez nincs szükség a képérzékelő használatára, hanem be van építve erre a célra egy részegység a fényképezőgép
belsejébe. Ez a módszer gyors, érzékeny, de kevésbé pontos. Nem fedi le a teljes
képmezőt.
• Kontraszt érzékelésén alapuló élességállítás: A régebbi tükör nélküli fényképezőgépek és élő nézet esetén a régebbi DSLR fényképezőgépek alapvetően ezt a
módszert alkalmazzák (pl. Canon EOS 1100D). Az élesség észlelése a képérzékelő
segítségével történik. A működésének alapja az, hogyha az élességállító mezőben lévő képrészlet kontrasztja a lehető legnagyobb, akkor a képrészlet éles. Addig állítgatja az élességet, amíg a legnagyobb kontrasztot meg nem találja. Ez a
módszer lassabb, de pontosabb élességállítást tesz lehetővé.
• Hibrid CMOS AF alapú élességállítás: Újabb tükör nélküli fényképezőgépek és
újabb DSLR fényképezőgépek élő nézete esetén rendelkezésre állhat az úgynevezett hibrid automatikus élességállítás is. Ezt azért hozták létre, hogy javítsák a
kontrasztérzékelésen alapuló élességállítás gyorsaságát a pontosságának megtartása mellett. A képérzékelőt úgy alakítják ki, hogy felületén bizonyos képpon-
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tok (elemi érzékelők) helyén a fáziskülönbség érzékelésén alapuló élességállítást
szolgáló érzékelőket képeznek ki. Fejlettségétől függően kevesebb vagy több
képpont helye szolgálja az automatikus élességállítást, kisebb vagy nagyobb
részt lefedve a képérzékelőn. A különleges "képpontok" egyenletesen elosztva
találhatók meg a lefedett területen. Az újabbak lefedettsége akár a 70-80%-ot is
megközelítheti, körben a képérzékelő széle marad lefedetlen (pl. Canon EOS
750D). Az automatikus élességállítás kezdetén a képérzékelőn lévő érzékelők segítségével gyors, fáziskülönbség érzékelésén alapuló élességállítás történik,
amely során megközelítően élesre állít a fényképezőgép. Ezután átvált kontraszt
érzékelésén alapuló élességállításra, és megtörténik a pontos élesre állítás. Az
élességállítást szolgáló képérzékelő „pixelek” helyein lévő képpontokat a létrejövő képen vagy a környező képpontok adatainak felhasználásával állapítják meg,
vagy valamilyen módon ezek az élességállításra szolgáló képpontok is részt
vesznek a kép létrehozásában. Ha oda szeretnénk élességet állítani, ahol ilyen
különleges érzékelőpontocskák nem találhatók, akkor a fényképezőgép a kontraszt érzékelésén alapuló élességállítást fogja alkalmazni.
• Dual Pixel CMOS AF alapú élességállítás: Jelenleg ez a legújabb módszer. A
legújabb tükör nélküli fényképezőgépek és élő nézet esetén az újabb DSLR fényképezőgépek esetén állhat rendelkezésre ez a módszer (pl. Canon EOS 70D). A
képérzékelőn minden képpont úgy van kiképezve, hogy mind a képalkotás céljára, mind a fáziskülönbség érzékelésén alapuló élességállítás céljára alkalmas legyen. Gyorsabb működésű a hibrid CMOS AF működésénél, és a teljes képmezőt lefedi.
Tájékozódjunk fényképezőgépünk útmutatójában a rendelkezésünkre álló lehetőségekről.

20.2.4. AZ AUTOFÓKUSZ MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az automatikus élességállítás helyes működésének feltételeiről lesz itt szó. Három
alapvető feltétel szükséges:
• Automatikus élességállításkor a kontrasztnak fontos szerepe van. Fontos, hogy
kontrasztos témarészleten próbáljunk élességet állítani, valamilyen kontrasztos
élen, és néha az is segít, ha ez az él ferdén metszi az élességállító mezőt. Kontraszt nélküli témán, például egy egyszínű fehér lapon, részletek nélküli fehér
házfalon, felhők nélküli kék égbolton az élességállítás egyáltalán nem működik.
Ezeken nincsenek olyan kontrasztos éles átmenetek, amelyeket a fényképezőgép
felhasználhatna az automatikus élességállításhoz.
• Az élességállításhoz fényre is szükség van. Ha kevés a fény, akkor kevésbé jól
működik, vagy rossz esetben egyáltalán nem, mert rossz fényviszonyok között a
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kontraszt sokkal rosszabbul érzékelhető. Az automatikus élességállítás az objektíven keresztül a fényképezőgép belsejébe jutó fény alapján működik. Ha gyenge fény jut át az objektíven keresztül, akkor rosszabbul, vagy egyáltalán nem
működik az automatikus élességállítás. Emiatt fontos az automatikus élességállítás érzékenysége is. Az újabb fényképezőgépek már kevesebb fényben is jobban teljesítenek.
• Fontos a képmező élességállító mezőkkel történő lefedettsége is. Olyan helyre
nem lehet élességet állítani, ahol nincsenek élességállító mezők, illetve a lefedetlen területeken a mozgó témát követő élességállítás sem működik (ez utóbbiról
később írok).
A 20.4 ábrán kontrasztos éleket láthatunk, amelyek ideálisak automatikus élességállítás szempontjából. Középen van a piros élességállító mező. A kissé ferde élek (hirtelen átmenetek) biztosítják, hogy bármilyen típusú élességállító mező esetén az automatikus élességállítás jól működjön.

20.4. ábra.

Az automatikus élességállításhoz fényre van szükség, rossz fényviszonyok között
kevésbé jól működik. Az élességet a téma nagy kontrasztú területén célszerű állítani,
ahol hirtelen átmenetet alkotó él(ek) található(k). Ha ezek az élek pontosan vízszintesek vagy függőlegesek, az nem minden esetben előnyös. Azzal segíthetjük az automatikus élességállítás munkáját, ha az élességállítás idejére kissé elfordítjuk a fényképezőgépet úgy, hogy a kontrasztos élek ferdék legyenek. Csak ott állíthatunk élességet, ahol
élességállító mező található.
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20.2.5. ÉLESSÉGÁLLÍTÓ MEZŐK KIVÁLASZTÁSA, ÉLESSÉGÁLLÍTÁS
Kreatív üzemmód választása esetén általában kiválaszthatjuk, hogy mely élességállítás céljára szolgáló mezőket szeretnénk automatikus élességállításra használni,
azaz melyek legyenek aktívak.
Régebbi kompakt vagy akár bridge gép esetén lehetséges, hogy mindössze három
élességállító mező van, mint a lenti képen látható.

20.5. ábra. Élességállító mezők

Modernebb tükör nélküli fényképezőgép, vagy tükörreflexes fényképezőgép élő
nézet módja esetén akár majdnem a teljes képmező fel lehet osztva élességállító mezőkre, és szinte a teljes képfelületen történhet az élességállítás. Ezt látjuk az alábbi ábrán.
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20.6. ábra. Forrás: Olympus

Összesen 121 darab élességállító mező van, amelyek csaknem a teljes képmezőt lefedik.
DSLR váz optikai keresőjét használva az élességállító mezők a valóságban általában nagyobbak, mint amilyennek a keresőben láthatók. Ezt jó, ha tudjuk, mert „érthetetlen” élességállítási hibát okozhat az, hogy az élességállító mező látható területe
melletti témarészre állítja az élességet a váz.
Az optikai keresőben láthatjuk az élességállító mezőket, nézzünk is meg néhányat.
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20.7. ábra. Canon EOS 1000D

A régebbi belépő szintű típusoknál még csak kevés élességállító mezőt találunk,
azok egyszerű automatikus élességállító rendszerrel rendelkeznek. A profiknak szánt
fényképezőgépek napjainkban sok élességállító mezőt tartalmazó bonyolult rendszerek. Egy kategórián belül nézve minél újabb kiadású a fényképezőgép, annál több az
élességállító mező.
Láthatjuk az ábrán, hogy az egyes élességállító mezők nem egyformák, a mezők
típusa fontos tényező. Az ábrán láthatjuk, hogy
• a képmező bal és jobb oldalán van 2-2 darab függőleges típusú élességállító mező, amelyek a vízszintes vonalakra érzékenyek,
• középen fent és lent 1-1 vízszintes típusú mező található, amelyek a függőleges
vonalakra érzékenyek,
• középen látható egy kereszt típusú mező, amely tartalmaz egy vízszintes, illetve
egy függőleges típusú érzékelőt is kereszt (+) alakban elhelyezve, amelyek a függőleges, illetve a vízszintes vonalakra is érzékenyek.
A középső mező „keresztirányúsága” az ábrán nem látható. Tehát DSLR fényképezőgép fáziskülönbség érzékelésén alapuló élességállítása esetén ez a háromféle típusú
élességállító mező áll rendelkezésre. Az a jó, ha minél több kereszt típusú élességállító
mező van, amely egyaránt érzékeny a függőleges és a vízszintes vonalakra is.
Az élességállító mezők érzékenysége se mindegy. A „normál” élességállító mezők
f/5,6, illetve ennél nagyobb rekesznyílás esetén működnek, szűkebb (pl. f/8) esetén
nem. Az automatikus élességállítás nyitott  rekesszel történik, emiatt  a gyártók olyan
objektíveket gyártanak, amelyeknek tele állásban is legalább f/5,6 a fényereje. Ha a vá-
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zon olyan manuális objektívet használunk, amelynél az élességet és a rekeszt kézzel lehet beállítani, akkor csak abban az esetben fog működni a váz élesség-visszajelzése, ha
a beállított rekesz f/5,6-nál nem szűkebb. Ennek a korlátozásnak az az oka, hogy szűkebb rekesznyílás esetén az automatikus élességállítás már nagyon pontatlan lenne.
Nagyobb fényerejű objektívekkel általában gyorsabb, pontosabb az automatikus élességállítás.
A DSLR vázak fáziskülönbségen alapuló élességállító rendszere manuális élességállítás esetén is jelezheti a fotósnak, hogy szerinte mikor van fókuszban a téma. Ezt
egyrészt csippanással, azaz hanggal jelezheti, másrészt pedig az érintett  élességállító
mező keresőben történő, valamilyen színű (pl. piros) felvillanásával. Ezt nevezzük élesség-visszajelzésnek. Ez automatikus élességállításkor is működik, csak akkor az automatika állítja az élességet. Tükör nélküli fényképezőgépeknél, vagy DSLR élő nézet
módja esetén a megfelelő mező zöldre váltása jelezheti az élességállítás sikeres megtörténtét.
Előfordulhat, hogy a középső, kereszt típusú élességállító mező érzékenysége nagyobb. Ez is ugyanúgy működik f/5,6 rekeszértékig, azonban ha az objektív fényereje
f/2,8 vagy még nagyobb, akkor még gyorsabb és pontosabb lesz az automatikus élességállítás. Talán f/2-f/2,8 tartományban működik a legjobban, de ez nem biztos, hogy
általánosan is megállapítható. Ez a lehetőség nem minden váztípusnál áll rendelkezésre, de általában az újabb vázaknál igen. Előnyös, ha minél több nagy érzékenységű kereszt típusú élességállító mező áll rendelkezésre.
Újabban előfordul olyan megvalósítás is, amelynél a kereszt típusú élességállító
mező átlósan, azaz × irányban is érzékeli az élességet.
Az sem mindegy, hogy a képmező területének milyen nagy részét fedik le az élességállító mezők. DSLR váz esetén ebben a tekintetben általában jobb az élő nézet mód.
A képmező lefedettségének két szempontból van jelentősége:
• Egyrészt ez határozza meg, hogy a képmező mely területén, illetve mely pontjaiban állíthatunk élességet.
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• Másrészt mozgó téma esetén a fényképezőgép ezeket használja az úgynevezett
követő élességállításhoz, és a képmező olyan helyén nem tudja korrigálni a mozgó téma élességét, ahol nincs élességállító mező.
A képmező minél nagyobb lefedettsége, minél több élességállító mező, és ezek közül minél több nagy érzékenységű kereszt típusú mező előnyös például sportfotózáshoz, és a mozgó vadvilág fotózásához.

20.8. ábra. Canon EOS 600D

Itt már 9 élességállító mező van.

20.9. ábra. Canon EOS 7D
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A Canon 7D, a 750D és 760D már a fenti ábrán látható 19 darab kereszt típusú
élességállító mezővel rendelkezik, a középső nagy érzékenységű.
Lehetnek azonban megkötések, amelyeket a használat során, vagy akár az objektívvásárláskor figyelembe kell venni. A Canon például a 750D útmutatójában arról ír,
hogy
• Az objektív maximális rekeszértéke f/3,2-f/5,6.
• Az összes fókuszpont vízszintes és függőleges vonalakra egyaránt érzékeny, azaz
kereszt típusú.
• Bizonyos objektívek nem támogatják minden fókuszponton a kereszt típusú
élességállítást. Ezek a következők: EF 35-80mm f/4-5.6, EF 35-80mm f/4-5.6 II, EF
35-80mm f/4-5.6 III, EF 35-80mm f/4-5.6 USM, EF 35-105mm f/4.5-5.6, EF 35105mm f/4.5-5.6 USM, EF 80-200mm f/4.5-5.6 II, EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM.
Ezeknél az alábbiak szerint működik a fókuszálás:

20.10. ábra. Forrás: Canon

• A fenti objektívekkel nem lehetséges a kereszt típusú fókuszálás a szürkével, illetve a feketével jelölt mezőkön, hanem csak függőleges vonalakra érzékeny, illetve vízszintes vonalakra érzékeny élességállítás. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a
mezőkkel függőleges (szürke mezők), illetve vízszintes (fekete mezők) irányú vonalakra kell próbálnunk fókuszálni.
• Ha az objektív maximális rekesznyílása f/1-f/2,8, akkor a középső fókuszpont a
függőleges és vízszintes vonalak egyidejű érzékelése mellett  nagy pontosságú,
függőleges vonalakra érzékeny automatikus élességállításra is képes. Ez alól kivétel az EF 28-80mm f/2.8-4L USM és az EF 50mm f/2.5 Compact Macro objektív.
Tehát láthatjuk, hogy nagy fényerejű objektívekkel a középső fókuszmező csak a
függőleges vonalakra lesz nagy érzékenységű, a vízszintes vonalak tekintetében nem.
A fentiek is azt igazolják, hogy az a jó, ha ferde vonalakkal próbálunk élességet állítani, mert annak van függőleges és vízszintes kiterjedése is.
Érdemes tehát e tekintetben is megnézni vázunk útmutatóját, mert hasznosítható
dolgokat találhatunk benne. A fenti információk birtokában például el tudjuk kerülni a
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problémás objektívek használatát, és helyettük hasonló, de problémamentes objektíveket vásárolhatunk.
Egymezős élességállítás

Ha csak egy élességállító mező aktív, azt egymezős élességállításnak nevezzük.
Bármilyen fényképezőgép esetén kiválaszthatjuk azt, hogy például csak a középső
élességállító mező legyen aktív. Automatikus élességállítás esetén, szabad kézből történő fényképezéskor ezzel lehet biztosítani azt, hogy a képen pontosan az legyen a legélesebb, amit szeretnénk. Fényképeink döntő többségét így készíthetjük el. Ez nagyon
hasznos dolog, ezért használatát részletesebben is bemutatom.
Ha csak a középső élességállító mező aktív, kompakt vagy bridge fényképezőgép,
vagy tükörreflexes fényképezőgép élő nézet módja esetén például a képmező közepén
fehér négyzet alakú keret formájában látható az egy darab aktív élességállító mező.
DSLR váz keresőjében szintén láthatók az élességállító mezők, és ki lehet választani,
hogy csak a középső legyen aktív. Az alábbi részben feltételezzük, hogy egyéb tekintetben a fényképezőgép alapértelmezett beállításait használjuk.
A kiválasztott élességállító mező azonban tükör nélküli vagy tükörreflexes fényképezőgépek esetén sem csak a középső lehet, hanem szabadon választhatunk a mezők
között. Ez akkor lehet hasznos, ha az élesre állítandó témarészlet nem a képmező közepén található, és élességállítás után nem akarjuk elmozdítani a fényképezőgépet. Ez a
lehetőség fotóállvány használata esetén is hasznos lehet, amikor az élesre állítandó témarészlet nem a képmező közepén található.
Az alábbi ábrán csak a képmező közepén lévő élességállító mező aktív, ez fehér keret formájában látható a kijelzőn is, a nem aktív kereteket nem látjuk. A középső élességállító mezővel megcélozzuk azt a témarészletet, amelyet a legélesebben szeretnénk
látni a képen (jelen esetben a modell arcát), és félig lenyomjuk és lenyomva tartjuk az
exponálógombot.

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

438

20.11. ábra. Forrás: https://asia.canon

Ekkor megtörténik az automatikus élesre állítás (és egyes esetekben esetleg a
fénymérés is). A sikeres élességállítás megtörténtét a hátoldali kijelzőn például a keret
zöld színre váltása jelezheti, tükörreflexes keresőben egy LED felvillanása, illetve
mindkét esetben ezt hangjelzés, „csippanás” is kísérheti. Az alábbi ábrán a keret színének zöldre váltása jelzi a sikeres élességállítás megtörténtét. Ha esetleg nem oda állította a gép az élességet ahová szerettük volna, akkor engedjük fel az exponálógombot,
és kezdjük elölről az élességállítást.

20.12. ábra. Forrás: https://asia.canon

Sikeres élességállításkor az élesség rögzítődik, és ha továbbra is lenyomva tartjuk
az exponálógombot, akkor már elmozdíthatjuk a fényképezőgépet, mert az már nem
akar élességet állítani. Tehát az exponálógomb nyomva tartása mellett  a fényképezőgép elmozdításával újrakomponálhatjuk képünket, és továbbra is az a témarészlet lesz
a legélesebb, amelyre az élességet előzőleg állítottuk, azaz a modell arca. Ezt láthatjuk
az alábbi ábrán.
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20.13. ábra. Forrás: https://asia.canon

Miután újrakomponáltuk a képet, az exponálógomb teljes lenyomásával elkészítjük a felvételt, amely az alábbi ábrán látható.

20.14. ábra. Forrás: https://asia.canon

A leggyakoribb fotótémák esetén az élességállításnak ez az ajánlott módja, fényképeink döntő többségét így készíthetjük el.
Tükörreflexes fényképezőgép élő nézet módja esetén az élességállító mezőt arra a
pontra kell állítani, amit a legélesebben szeretnénk viszontlátni a képen. Nagyszerű lehetőség az élességállító mezőnél lévő képrészlet kinagyíthatósága, akár tízszeres méretre is. Ennek segítségével tökéletesen pontos élesre állítás érhető el. Ez a lehetőség
természetesen a MILC fényképezőgépek esetében is rendelkezésre áll. A kinagyított
mezővel történő élességállás leginkább állvány használatával hasznosítható.
Tükörreflexes fényképezőgépek optikai keresőjének használatakor nemcsak a középső élességállító mezőt aktivizálhatjuk, hanem bármelyiket, de csak a keresőben láthatók közül választhatunk, és azokat nem helyezhetjük át. Ez a lehetőség is állványról
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történő fényképezéskor lehet hasznos. Az élességállító mezők kötött helye miatt ez közel se olyan rugalmas, mint DSLR élő nézet módban vagy a MILC vázaknál rendelkezésre álló, szinte tetszőleges helyre áthelyezhető élességállító mező.
Élességállítás zóna segítségével

DSLR fényképezőgépek bizonyos típusainál a fókuszmezők több csoportra vannak
osztva, és választhatunk közülük. Egy-egy ilyen csoportot zónának nevezünk. Ilyenkor
a képmező bizonyos területére állíthatjuk az élességet. Ez elsősorban mozgó témák
esetében előnyös. Például Canon 7D vagy 750D váz esetén az alábbi öt zóna közül választhatunk (a nagyobb téglalapok jelzik).

20.15. ábra. Forrás: Canon

Ennek a módnak az a hátránya, hogy a fényképezőgép hajlamos a zónán belül a
legközelebbi témarészletre fókuszálni, ezért nehezebb az élesre állítás az általunk kívánt témarészen.
Élességállítás az összes mezővel

Bármely fényképezőgép esetén választhatjuk azt a lehetőséget is, hogy az összes
élességállító mező aktív legyen. Ennek használatakor a fényképezőgép megkeresi a
legközelebbi témarészletet, és arra állítja az élességet.
Ha mindegyik élességállító mező aktív, akkor visszajutunk az alap módok élességállítási problémájához, nevezetesen ahhoz, hogy sok esetben nem az a témarészlet a
legélesebb a képen, amelyet mi szeretnénk, hanem a legközelebbi témarészlet.
Automatikus élességállítás bőrtónus érzékelésével

Ezt általában engedélyezni kell a menüben. Bizonyos vázak esetén csak egyképes
módban, és jó fényviszonyok között használható. Általában egymezős élességállítással
nem működik. Ennek engedélyezése esetén a fényképezőgép sokkal hatásosabban fókuszál például emberi arcra. Ha ezt kikapcsoljuk, akkor a legközelebbi témarészletre
próbálja állítani az élességet, mint fentebb írtam.
Arcfelismerés, szemfelismerés

Modernebb kompakt és bridge gépek és újabb tükörreflexes gépek élő nézet módja esetén választhatjuk az arcfelismerés lehetőségét. Ekkor a fényképezőgép a képmezőn próbál arcot vagy arcokat keresni. Ha egy arcot talál, akkor arra állítja az élessé-
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get, ha többet, akkor próbálja úgy állítani az élességet, hogy mindegyik elfogadhatóan
éles legyen. Bizonyos fényképezőgépek alkalmasak a szemek felismerésére is. Követő
automatikus élességállítással akár a mozgó személy arcát, illetve szemét is képes lehet
követni, azaz arra állítja folyamatosan az élességet.
Hasonló, vagy akár ennél jóval bővebb lehetőségekkel is találkozhatunk fényképezőgépünk esetében, ezért hasznos tájékozódnunk az útmutatóban.

20.2.6. AZ AUTOMATIKUS ÉLESSÉGÁLLÍTÁS ÜZEMMÓDJAI
Tükör nélküli fényképezőgépek és DSLR fényképezőgépek élő nézet módja esetén
másképp működik az automatikus élességállítás, mint DSLR fényképezőgépek keresőjét használva. Ez utóbbi esetben az automatikus élességállításnak többféle üzemmódja
van. Ezeket vagy a menüben tudjuk állítani, vagy külön gomb szolgál ennek gyors beállíthatóságára (általában AF jelzi).

20.16. ábra.

Az AF gomb megnyomására az alábbihoz hasonló választási lehetőséget kapunk:

20.17. ábra. Forrás: Canon
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Tükörreflexes fényképezőgép keresőjét használva az élességállítás kapcsán az
alábbi három üzemmódot különböztetjük meg:
• One-Shot AF (Canon)/AF-S (Nikon):  Egyképes autofókusz, amelyet mozdulatlan témákhoz használhatunk, ez az alapértelmezett beállítás. Amikor az exponálógombot félig lenyomjuk és nyomva tartjuk, a fényképezőgép élesre állít. Ha
az élességállítás sikeres volt, akkor azt befejezettnek tekinti. Ha az exponálógombot továbbra is nyomva tartjuk, akkor az élesség rögzül a beállított helyzetben, a nyomva tartás alatt  már nem változik. Ezzel az üzemmóddal minden
fényképezőgép rendelkezik (nemcsak DSLR, hanem a legegyszerűbb tükör nélküli is), amelyik fényképezőgépnél nem lehet autofókusz üzemmódot választani,
annál is ez a mód működik. Ezt a módot akkor használjuk, amikor egy nem
mozgó témát élesre állítunk, majd az exponálógomb félig nyomva tartása mellett újrakomponáljuk a képet. Erről már volt szó korábban is.
• AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon): Követő autofókusz, amely tükörreflexes
váz keresőjének használata esetén mozgó témák fotózását segíti. Ha az exponálógombot félig lenyomjuk, és nyomva tartjuk, akkor a fényképezőgép élesre állítja a témarészletet, majd folyamatosan korrigálja a témarészlet élességét
mindaddig, amíg az exponálógombot félig lenyomva tartjuk, illetve amíg a téma
az élességállító mezőkkel lefedett területen belül mozog. Főleg akkor hatásos ez,
amikor a téma és/vagy a fényképezőgép elmozdul, és emiatt megváltozik a téma
és a fényképezőgép távolsága. Ebben a módban a fényképezőgép folyamatosan
korrigál, hogy a már beállított élesség megmaradjon. Ha egy felénk futó kisgyermeket vagy egy felénk futó kutyát szeretnénk élesen lefényképezni, akkor hasznos ez a mód, mert az exponálógomb félig lenyomva tartásával a fényképezőgép
egészen az exponálásig folyamatosan korrigálja az élességállítást, ha szükséges.
De közelfényképezéskor, egy kisebb virág, egy kisebb tárgy lefényképezésekor is
hasznos lehet, mert például a kezünk elmozdulása miatt bekövetkező életlenséget is folyamatosan korrigálja.
• AI Focus AF (Canon)/AF-A (Nikon): A fényképezőgép automatikusan átkapcsolja a fókuszálás műveletét One-Shot AF (AF-S) módról AF Servo AF (AF-C)
módba, ha a téma mozogni kezd. Véleményem szerint ennél jobban működik az
AI Servo AF mód, ezért én ezt a módot nem szoktam használni annak ellenére,
hogy kevésbé fogyasztja az akku energiáját.
Használjuk ezeket a módokat, ezek fontosak, nem véletlenül teszik ezek váltását
könnyen elérhetővé a gyártók a vázakon.
Egyszerűbb kompakt vagy bridge fényképezőgépeknél is találkozhatunk folyamatos élességállítással, azonban a kontraszt érzékelésen alapuló élességállítás lassúsága
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miatti akár egy felénk futó gyermeken történő folyamatos élességállítás is problémás
lehet.
Tájékozódjunk vázunk útmutatójában, mert lehetséges, hogy ennél fejlettebb élességállítási módok is rendelkezésre állnak.
A könyv előző részeiben hallgatólagosan feltételeztük, hogy a fényképezőgépen az
alapértelmezett One-Shot AF üzemmód van beállítva.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy bizonyos folyamatosan működő dolgok esetleg
jelentősen hamarabb lemeríthetik akkumulátorunkat. Ilyen például a folyamatos fókuszálás, a követő fókusz, a folyamatosan működő képstabilizátor, a folyamatosan
működő LCD kijelző, stb. A vaku használata is számottevő mértékben fogyaszthatja az
energiát. Ha ezeket gyakran használjuk, gondoskodjunk megfelelő számú tartalék akkuról.

20.2.7. AZ AUTOFÓKUSZ HASZNÁLATA
A pontos élességállítás képeink minősége szempontjából nagyon fontos, mert a
pontatlan élességállítás utólag nem korrigálható. Nagyon fontos, hogy megtanuljunk
helyesen élességet állítani.
Mielőtt exponálunk, el kell döntenünk, hogy pontosan mi lesz látható az elkészült
képen, és ki kell választanunk a legfontosabb képelemet, amelynek a legélesebbnek
kell lennie.
Főleg kezdők követik el azt a hibát, hogy várják a témát, majd amikor jónak találják a helyzetet, lenyomják az exponálógombot. Utána pedig csodálkoznak azon, hogy
a felvétel nem jól sikerült. Ilyen esetben a fényképezőgép először élességet állít, majd
utána készíti el a felvételt, ezért egyrészt nagy lesz a késleltetés az exponálógomb lenyomásának pillanatához képest, másrészt egyáltalán nem biztos, hogy a megfelelő
témarész lesz éles a képen.
Úgy járunk el helyesen, ha előre készülünk az élesség állítására, hogy az exponálás pillanatában már ne kelljen ezzel foglalkoznia a fényképezőgépnek. Ennek érdekében az élességállító mezőt a megfelelő helyre irányítva már előbb le kell félig nyomni
az exponálógombot, és az élességállítás megtörténte után továbbra is félig lenyomott
gombbal várjuk a megfelelő pillanatot.
Közeli portré esetén az élességet a modell közelebbi szemére kell állítani.
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20.18. ábra. Forrás: https://asia.canon

Tételezzük fel, hogy a modell nem mozog. Használjunk egymezős élességállítást,
amelyet az ábrán látható módon a modell közelebbi szemére helyezünk. Ha a modell
mozog, akkor követő élességállítást kell választani.
Én magam ennél bonyolultabb esetekben is maradok az egymezős, mégpedig a
középső mezővel történő automatikus élességállításnál. Ha több egymáshoz közel elhelyezkedő személy van a képen, akkor el kell dönteni, hogy van-e olyan személy,
amelynek élessége kiemelten fontos. Ha igen, akkor arra kell az élességet állítani. Ha
nincs ilyen személy, de elhelyezkedésük miatt a témának mélységi kiterjedése van, akkor szükség esetén szűkebb rekeszt kell használni, és a legközelebbi személytől kissé
távolabbra kell állítani az élességet, ha azt szeretnénk, hogy mindenki elfogadhatóan
éles legyen.
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20.19. ábra. Luna Lovegood fotója a Pexels oldaláról

Ha a téma a fenti képhez hasonlóan mozog a fényképezőgép felé vagy attól távolodik, akkor csak követő élességállítással, azaz AI Servo AF (AF-C) móddal érhetünk
célt. Az egymezős élességállítás (középső mezővel) ebben az esetben is megfelelő.
Ehhez a képhez hasonló esetekben, főleg gyorsabb mozgás esetén hasznos az a lehetőség, hogy az újabb vázak követő autofókusz esetén már képesek lehetnek figye-
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lembe venni a fotóalany mozgásirányát és sebességét. Ezekből a váz kikövetkezteti azt,
hogy az exponálás pillanatában hol lesz a fotóalany, és ezt figyelembe véve állítja be az
élességet. Itt  tulajdonképpen az exponálás késleltetése alatt  bekövetkező elmozdulást
veszi figyelembe. Az exponálás ugyanis mindig egy picivel később következik be az exponálógomb teljes lenyomásához képest. Ez a módszer azt eredményezi, hogy az elkészült képen ott lesz a maximális élesség, ahová azt eredetileg állítottuk. Ezt a módszert
prediktív (következtető) követő élességállításnak nevezzük.
Emberek szabadban történő fotózása esetén tehát az egymezős élességállítás megfelelő lehet, és ha a modell nem mozog, akkor One-Shot AF (AF-S), ha mozog, akkor AI
Servo AF (AF-C) mód szükséges.
Ha a 20.20 kép az összes élességállító mezőt aktivizálva készült volna, akkor a
fényképezőgép a legközelebbi témarészre, minden bizonnyal a lány karjára állította
volna az élességet. Egy élességállító mezőt aktivizálva, az ábrán látható módon azt a
fiú szemére állítva pontosan a kívánt helyen lesz a legélesebb.
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20.20. ábra. Keira Burton fotójának
felhasználásával a Pexels oldaláról
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20.21. ábra.

Nézzük meg a fenti ábrát. A modellt a dereka magasságából szeretnénk kis mélységélességgel lefényképezni, ezért beállítunk One-Shot AF (AF-S) módot, és leguggolunk. A szemére élességet állítunk, majd a fényképezőgép vízszintes irányba történő
elfordításával újrakomponáljuk a képet. Azt gondoljuk, hogy az élesség a modell szemének síkján (az F1 síkon) van, azonban a képen a szem nem lesz éles. Amikor ugyanis
a fényképezőgépet elfordítjuk, akkor a szemre állított élesség egy körív mentén mozog,
és vízszintesre állított fényképezőgép esetén az F2 sík lesz éles, nem az F1.
Tehát ha kis mélységélességgel fényképezünk, és az újrakomponálás során elfordítjuk a fényképezőgépet, akkor az élesség síkja eltolódik. Ilyen esetben inkább AI Servo AF (AF-C) móddal érhetünk el jobb eredményt.
Emberek beltérben történő fotózásakor a rossz fényviszonyok nehezíthetik meg az
automatikus élességállítás dolgát. Ilyenkor szükség lehet úgynevezett autofókusz segédfény alkalmazására. Egyes fényképezőgépeken beépített fényforrás szolgál erre a
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célra, más esetekben a fényképezőgép belső, gyárilag beépített  vakuja, vagy külső, a
fényképezőgéphez csatlakoztatott különálló vaku segíti az automatikus élességállítást.
A beépített fényforrás képes 1-3 m távolságban lévő fotótémára fényt, vagy valamilyen
fényvonalakból álló ábrát juttatni, amelynek segítségével a fényképezőgép akár teljes
sötétségben is beállítja az élességet. A belső vaku villanássorozatot, a külső vaku villanássorozatot vagy fényvonalakat bocsáthat ki magából. A fényvonalak általában ferde
irányúak. Ilyen esetben is megfelelő a középső mezőre állított egymezős autofókusz.
Szabadtéri sportok fotózásakor One-Shot AF (AF-S) mód nem vezethet eredményre, mivel a sportolók mozgása miatt az élességet állandóan korrigálni kellene, és mire
élességállítás után exponálnánk, a sportolók távolságának változása miatt  életlen képeket kapnánk. Ebben a helyzetben csak AI Servo AF (AF-C) (követő autofókusz) jöhet
szóba. Választhatunk egymezős élességállítást, vagy egy zónát.
Ha például futóversenyen szemből fotózzuk az élmezőnyt, akkor kihasználhatjuk,
hogy az összes fókuszmezőt kiválasztva a legközelebbi témarészre fókuszál a fényképezőgép.
Tájképek vagy utcaképek fényképezésekor a téma nem mozog, ezért megfelelő a
One-Shot AF (AF-S) mód és az egymezős élességállítás. Ez utóbbi annak érdekében
szükséges, hogy pontosan az általunk kívánt pontra lehessen állítani az élességet.
Hogy hová, arról a mélységélesség kapcsán már írtam.
Tükörreflexes fényképezőgépek One-Shot AF (AF-S) módja esetén az optikai keresőben alul általában egy kitöltött kör (nem körvonal) jelzi, hogy az élesség rögzült.

20.2.8. AZ AUTOMATIKUS ÉLESSÉGÁLLÍTÁS PROBLÉMÁI
Az lenne a legjobb, ha az automatikus élességállító rendszer teljes pontossággal
oda állítaná az élességet, ahová szeretnénk. Ez azonban nem mindig így történik, bizonyos esetekben problémák léphetnek fel.
A tükörreflexes fényképezőgépek működési elvéből következik, hogy tartalmaznak
egy tükröt, amely alapesetben elzárja a fény útját, és emiatt nem lehet a képérzékelő
síkján élességet állítani amikor az optikai keresőt használjuk. Emiatt van egy különálló, fáziskülönbség érzékelésén alapuló, igen bonyolult élességállító rendszerük.
Ha összehasonlítjuk a DSLR váz két alapvető élességállító módszerét, a fázisérzékelésen alapuló, kereső használatával történő, és élő nézetben a képérzékelő felületén
történő, kontrasztérzékelésen alapuló élességállítást, akkor megállapíthatjuk, hogy
szinte minden szempontból a kontrasztérzékelésen alapuló élességállítás a jobb, például rosszabb fényviszonyok között is elég jól teljesít, az élességállítás a képérzékelő felületén történik, ezért (is) pontosabb, szinte független az egyéb tényezőktől, például a
használt objektív típusától. Egyetlen fontos hátránya a lassúság. Ezzel szemben az op-
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tikai kereső használatával történő, fáziskülönbség érzékelése alapján működő automatikus élességállítás gyors, kevésbé pontos, és egyáltalán nem mentes a problémáktól.
Az alábbiakban ezekkel a problémákkal foglalkozunk.
A problémák úgy jelentkeznek, hogy bizonyos esetekben az optikai kereső használatával történő fotózáskor az automatikus élességállítás nem minden esetben állít pontosan élesre, a maximális élesség síkja nem ott van, ahová állítottuk. Ha mögötte van,
akkor mögé fókuszálásról (back fókusz), ha előtte van, akkor elé fókuszálásról
(front fókusz) beszélünk. A probléma általában kis felvételi távolság, kis mélységélesség esetén zavaró, és többnyire néhány centiméteren belül marad a pontatlanság,
azonban ezen a távolságon ez már jelentős eltérésnek számíthat.
A probléma az újabb, nagy felbontású vázak esetében jelentkezett erőteljesebben,
mert a régebbi, kisebb felbontású, például full frame vázaknál a nagyobb képpontméret miatt kevésbé volt észlelhető a probléma. A nagyobb felbontású vázak pontosabb
élességállítást igényelnek.
A problémák egyik formája az, hogy az említett típusú élességállítás pontatlan annak ellenére, hogy a váz és az objektív (gyárilag, vagy szervizben történő) beállítása, finomhangolása megfelelő. Főleg kisebb távolságokon, bizonyos témáknál (pl. portré,
makró) zavaró a pontatlanság. Eleve irreális elvárás az, hogy a fényképezőgép mindig
hajszálpontosan arra a helyre állítson élesre, ahová szeretnénk, mégis sokan ezt várják
el. A problémát tetézi, hogy bizonyos váz-objektív párosnál sem mindig egyforma a
pontatlanság. Vannak jobban, és vannak kevésbé jól teljesítő párosok. Ha például állványra helyezett fényképezőgéppel tízszer fókuszálunk ugyanarra a helyre, akkor például hat esetben közel azonos helyre állítja az élességet, négy esetben pedig nagyobb
mértékű életlenséget kaphatunk, míg más párossal majdnem mindig közel azonos
helyre fókuszál. Azt előre nem lehet tudni, hogy egy váz-objektív páros hogyan fog viselkedni. Leginkább mások tapasztalataiból indulhatunk ki az internet segítségével. A
problémáról itt olvashatunk egy cikksorozatot:
• https://wordpress.lensrentals.com/blog/2012/07/autofocus-reality-part-1-centerpoint-single-shot-accuracy/
• https://wordpress.lensrentals.com/blog/2012/07/autofocus-reality-part-ii-1-vs-2and-old-vs-new/
• https://wordpress.lensrentals.com/blog/2012/07/autofocus-reality-part-3acanon-lenses/
• https://wordpress.lensrentals.com/blog/2012/08/autofocus-reality-part-3bcanon-cameras/
• https://wordpress.lensrentals.com/blog/2012/09/autofocus-reality-part-4-nikonfull-frame/
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A probléma másik oka a váz és/vagy az objektív beállításának pontatlansága. A
legtöbb helyen, például fórumokban, illetve fotózással foglalkozó szakportálokon elsősorban erről lehet olvasni, azonban mint láttuk, közel sem csak ez okoz problémát. Ez
az élességállító rendszer nagyon bonyolult működésű, rendkívül pontos beállítást igényel, ezért fordulhat elő beállítási probléma. Ez nem túl gyakran fordul elő, de ha kifogjuk, akkor nagyon kellemetlen lehet.
Megemlítek még egy harmadik okot is, ez pedig az objektív gömbi eltérése és a
színhibája. Ez is okozhatja a fáziskülönbségen alapuló élességállítás pontatlanságát, illetve hozzájárulhat ahhoz.
Tehát foglaljuk össze a helyzetet:
DSLR gépvázak optikai keresőjét használva, azaz fázisérzékelős automatikus élességállítás esetén nem mindig kellően pontosan állítanak élesre. Ez főleg kisebb felvételi
távolság esetén okoz problémát. Az élességállítás eleve rendelkezik bizonyos tűréssel,
tehát nem abszolút pontos, ezzel együtt kell élnünk. A problémát okozhatja a váz és/
vagy az objektív gyári finomhangolásának pontatlansága. Bizonyos esetben jó beállítás mellett  is a kívánatosnál nagyobb mértékű a pontatlanság. Vannak olyan vázobjektív párosok, amelyeknél nagyobb arányban, és vannak, amelyeknél kisebb arányban jelentkezik számottevő eltérés. Vannak olyan objektívek, amelyeknél bizonyos leképezési hibák is hozzájárulnak az automatikus élességállítás pontatlanságához. A
probléma meglehetősen összetett. Hangsúlyozom, hogy a probléma nem mindegyik
objektívvel jelentkezik, azonban ha van olyan objektívünk, amelynél igen, az elég kellemetlen lehet.
Tehát a problémát a fázisérzékelős élességállító rendszer bizonyos körülmények
között bekövetkező tévedése okozza, emiatt állít pontatlanul az automatika. Ebből következik, hogyha átkapcsolunk manuális élességállításra, az élesség-visszajelzés sem
lesz pontos, ezért a kereső használatával történő manuális élességállítás sem lesz az,
ha ilyen esetben a váz élességjelzésére hagyatkozunk.
Az eltérés egy adott objektívnél általában azonos irányú, azaz mindig vagy a téma
mögé, vagy a téma elé történik az élességállítás. Az eltérés általában nem nagy, legfeljebb néhány cm, de lehet, hogy csak másfél cm, azonban bizonyos témák esetén zavaró. Távoli téma, például tájkép esetén általában nem zavaró, és ez a legtöbb téma esetén így van. De például portré esetén nem jó, ha a közelebbi szemre állítunk élességet,
és mégsem az lesz a legélesebb, hanem például a távolabbi szeme, az orra, vagy a füle,
illetve egy virágot szeretnénk közelről lefényképezni, és nem oda állítja a gép az élességet, ahová szeretnénk, sőt a kereső használatával mi sem tudjuk a kívánt helyre állítani manuálisan az élességet. A probléma meglehetősen összetett, az egyes fókuszmezőknél eltérő lehet a hiba mértéke, és ebben az objektív esetleges leképezési hibái is
szerepet játszhatnak. Változtatható gyújtótávolságú objektív esetén a gyújtótávolság
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függvényében is változhat a probléma mértéke. A hibát általában akkor észlelhetjük
jól, ha 100% nagyítással nézzük az elkészült képet. Ha kisebb méretben nézzük, a probléma esetleg fel sem tűnik.
Nézzük meg, hogy mit tehetünk a helyzet javítása érdekében.
• Használjunk élő nézet módot, amely ilyen esetekben is pontos élességállítást
tesz lehetővé.
• Az automatikus élességállításnak van egy bizonyos tűrése, emiatt  nem mindig
abszolút pontosan állít élesre. Ha ezt tapasztaljuk, akkor ez teljesen normális,
ezzel együtt kell élnünk. Például azt tapasztaljuk, hogy ugyan a közeli témának
nem minden esetben az a része lesz a legélesebb, ahová az élességet állítottuk,
de azért elég sokszor jól működik, és az eltérés nem túl nagy. Ilyen témarész lehet mondjuk egy kis virág bizonyos része, vagy egy közeli arcképen a szem.
• El kell azon is gondolkodnunk, hogy helyes technikával állítunk-e élességet. Az
is megtréfálhat bennünket, hogy a keresőben látható élességállító mezőnél a valóságban nagyobb az érzékelt terület, és emiatt előfordulhat, hogy a mezőn kívüli, de közvetlenül mellette lévő témarészre állítja az élességet az automatika.
• Ha vázunk minden objektívvel hibás élességállítást produkál, ráadásul mindig
egyik irányba tolódik el a fókusz (mindig elé vagy mindig mögé fókuszálás), akkor a vázat szervizben be kell állíttatni.
• Ha csak egy objektívvel jelentkezik a hiba, és a hiba szintén egyirányú, akkor bizonyos esetekben segíthet az objektív szervizben történő beállítása, vagy ha vázunk alkalmas rá, akkor az objektív finomhangolása. Ilyen lehetőség csak drágább vázaknál áll rendelkezésre. Ez a korrekció azonban nem feltétlenül azt
jelenti, hogy minden zoomállásra, felvételi távolságra pontos lesz a korrekció,
hanem inkább azt, hogy az esetleges eltérés a legtöbb esetben minimalizálódik
egy elfogadhatóbb értékre, és egy bizonyos esetben (gyújtótávolság, felvételi távolság) gyakorlatilag nulla lesz az eltérés.
• Vásárlás előtt  tájékozódjunk, hogy a megvásárolni kívánt objektív mennyire
problémás, illetve mások tapasztaltak-e problémát, amikor az objektívet olyan
vázon használták, amilyen vázon mi is használni szeretnénk.
• Ha lerekeszeljük az objektívet, akkor a probléma a nagyobb mélységélesség miatt kevésbé lesz látható.
Olyan téma esetén, amikor teljesen pontos élességállítás szükséges, alkalmazzunk
élő nézet módot kinagyított képrészleten történő manuális élességállítással, esetleg
automatikus élességállítással.
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Ha tapasztaljuk valamely objektívünknél az élességállítás hibáját, akkor le is ellenőrizhetjük azt. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy mennyire pontosan állít élesre
fényképezőgépünk egy adott objektívvel? Erre számos tudományosabb és kevésbé tudományos módszer is rendelkezésre áll. Például három vagy több páratlan számú sík
tárgyat állíthatunk fel egymástól kis távolságra (pl. 1 cm-re) úgy, hogy ne takarják
egymást. Ez egyszerű esetben lehet néhány élére állított  pénzérme, de akár feketefehér, vonalas mérőábrát tartalmazó nagyobb felület is. A felállított  tárgyak felületét
állványról, merőleges irányból fényképezzük le úgy, hogy a középső tárgyra állítjuk a
középső fókuszmezőt. majd megnézzük, hogy valóban a középső lett-e a felvételeken a
legélesebb. Másik lehetőség az, hogy egy, a padlóhoz képest 30-45 fokos szögben megtámasztott  sík lapra hosszában lefektetünk egy centiméter beosztású mérőeszközt,
például egy szabócentit. Ha kissé ferdén helyezkedik el, az előnyös a pontosabb élességállítás szempontjából. A DSLR fényképezőgépet megfelelő távolságban állványra
tesszük, maximális rekesznyílást állítunk be (Av ill. A üzemmódban), bekapcsoljuk a
vakut, beállítjuk, hogy csak a középső fókuszmező legyen aktív, nem élő nézet módot
használunk, hanem a keresőt, és a középső fókuszmezővel megcélozzuk a szabócenti
egy jellegzetes pontját, például a 100 cm-t. Automatikus élességállítással egymás után
több felvételt készítünk úgy, hogy az egyes felvételek között manuális élességállítással
mindig a végtelenre állítjuk az élességet azért, hogy mindig fókuszálnia kelljen a fényképezőgépnek, majd kiértékeljük az eredményt. Itt  látható a ferdén elhelyezett  lapra
fektetett szabócenti.

20.22. ábra.
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A lenti ábrán Canon EOS 1100D fényképezőgéppel, Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6
IS II objektívvel, 250 mm gyújtótávolsággal kapott eredmény látható. A középső élességállító mező a 100-ra volt irányítva.

20.23. ábra.

És a lényeget az alábbi ábrán láthatjuk, megnézzük a kapott  eredményt 100%-os
nagyításban, és megállapítjuk, hogy hol a legélesebb a kép, illetve minden esetben otte a legélesebb, ahová az élességet állítottuk.

20.24. ábra.

A fenti képrészletet a jobb helykihasználás miatt 90 fokkal elfordítottam.
Láthatjuk, hogy ebben az esetben a fázisérzékelős automatikus élességállítás igen
jól működött.
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Meglévő, illetve korábban a birtokomban volt objektíveknél Canon 1100D vázzal
ilyen problémát nem tapasztaltam. Remélem, hogy nemcsak én nem észleltem a problémát, hanem valóban nem problémásak. Ezek az objektívek a következők: Canon EFS 18-55mm f/3,5-5,6 IS, valamint IS II és IS STM, Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II és
IS STM, Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM, Canon EF-S 24mm f/2,8 STM, Canon
EF 50mm f/1,8 STM, CANON EF-S 60mm f/2,8 USM.

20.2.9. ÉLESSÉGÁLLÍTÁS HÁTSÓ NYOMÓGOMB SEGÍTSÉGÉVEL
Hátsó nyomógombbal történő élességállítás csak cserélhető objektíves fényképezőgépeknél szokott  rendelkezésre állni, valószínűleg nem minden típusnál. Alapértelmezés (gyári beállítás) szerint a fényképezőgépek úgy működnek, hogy az exponálógomb félig lenyomott helyzetében megtörténik az élességállítás (és a fénymérés), majd
teljesen lenyomva elkészítjük a felvételt. Ebben az esetben az exponálógomb félig történő lenyomása két funkcióval rendelkezik, amely az élességállítás és a fénymérés.
Hátsó nyomógombbal történő élességállítás esetén az élességállítás funkciót „levesszük” az exponálógombról, és áthelyezzük egy, a fényképezőgép hátoldalán lévő
nyomógombra. Ezt az teszi lehetővé, hogy ezeken a fényképezőgépeken megváltoztatható néhány nyomógomb esetében a gyárilag hozzárendelt funkció. Például APS-C
Canon DSLR vázak esetében az élesség rögzítésére szolgáló csillag (*) jelű gombra helyezhetjük át az élességállítást. Ilyenkor az exponálógomb lenyomásakor nem történik
élességállítás, hanem csak fénymérés, illetve teljes lenyomásával elkészíthetjük a felvételt.
Nézzük meg, hogy mit nyerünk ezzel, és miért használja ezt sok profi fotós is. Látszólag bonyolultabbnak tűnik egy gomb helyett kettőt használni, azonban nagyon sok
szituációban kifizetődik a használata. Nem arról van szó, hogy enélkül nem lehetne
megoldani a helyzetet, ez csak inkább egyszerűsíti a megoldást. Az a tapasztalat, hogy
aki kipróbálja ezt, utána már legtöbbször ezt alkalmazza.
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20.25. ábra.

A képen jól látható a Canon fényképezőgép hátoldalán felül jobbra a csillaggal jelölt gomb, amely eredetileg az expozíció rögzítésére szolgált. Erre a gombra tudjuk áthelyezni az élességállítás funkciót. Más gyártóknál szokott  lenni például AF ON jelű
gomb, amelyre szintén át lehet helyezni.
Hogyan kell hátsó nyomógombbal fókuszálni?

• Ajánlatos csak a középső fókuszmezőt használni élességállításra, de másikat is
kiválaszthatunk. Az élességállító mezőt a téma megfelelő pontjára irányítjuk.
• Álló téma esetén megnyomjuk a hátsó gombot addig, amíg a fókuszálás meg
nem történik. Mozgó téma esetén tartsuk folyamatosan nyomva a hátsó gombot
a folyamatos fókuszálás érdekében. Ez csak akkor működik, ha előtte az AI Servo AF mód (követő élességállítás) is beállításra került a One-Shot AF helyett.
• A kép elkészítéséhez nyomjuk meg az exponálógombot. Előtte nem szükséges
felengedni a hátsó nyomógombot, de álló téma esetén fel is engedhetjük.
• Álló témáról akár több felvételt is készíthetünk egymás után az exponálógomb
többszöri lenyomásával. Újabb élességállítás nem történik, hiszen az exponálógomb lenyomásakor egyáltalán nem történik élességállítás.
• Csak akkor kell újrafókuszálni, ha a téma vagy a fényképezőgép elmozdult eddigi helyéról.
A hátsó nyomógombbal történő fókuszálás előnyei:

• Könnyű a váltás az egyképes autofókusz és a követő autofókusz között. Ha álló
témát fotózunk AI Servo AF módban, akkor csak addig kell nyomva tartani a
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hátsó nyomógombot, amíg a fókuszálás megtörténik, utána elengedhetjük, és
exponálhatunk, akár többször is egymás után. Ha hozzánk közeledő vagy tőlünk
távolodó témát fotózunk, akkor folyamatosan nyomva tartjuk a hátsó nyomógombot, ezáltal folyamatos lesz az autofókusz, és közben a megfelelő pillanatban lenyomjuk a kép elkészítése céljából az exponálógombot is. Hátsó gombbal
történő élességállításkor hagyhatjuk AI Servo AF (követő autofókusz) módban,
nem feltétlenül kell váltogatni a módok között.
• Az élesség könnyű rögzítése. Ezt az előző pontban láthattuk. Ha például több
képből összeállított panorámaképet készítünk, akkor nem szabad az egyes képek
elkészítése között  élességet állítani. Ilyenkor a hátsó gomb megnyomásával az
első kép elkészítése előtt élességet állítunk, és utána már csak az exponálógomb
nyomogatásával készítjük el a képeket. Ha nem a hátsó gombbal állítanánk élességet, akkor vagy az élességállítás rögzítése funkciót kellene használnunk, vagy
át kellene kapcsolnunk az objektívünket élességállítás után manuális élességállítás módba a rajta lévő kapcsolóval. Panoráma képek készítésénél manuális (M)
módot és azonos ISO értéket célszerű használni, mert a képeket azonos expozícióval kell elkészíteni.
• Segíti a fókuszálási hibák megelőzését.
• Megkönnyíti az automatikus és a manuális élességállítás közötti váltást. Sok objektíven nem kell feltétlenül átkapcsolni az Auto/Manual élességállítás mód
kapcsolót Manual állásba ahhoz, hogy manuálisan fókuszálhassunk, hanem
Auto állásban is fókuszálhatunk a fókuszgyűrűvel. A Canon objektíveknek több,
mint a fele ilyen. Ha manuálisan beállítottuk az élességet, akkor már csak az exponálógombot kell lenyomnunk a kép elkészítéséhez. Az élesség ott marad, ahová állítottuk, hiszen az exponálógomb lenyomásakor nem történik élességállítás.
• Valamilyen „akciófotózásnál”, például sporteseményen, ha előre fókuszálunk
arra a helyre, ahol az esemény várhatóan be fog következni (ahol megjelenik
majd a versenyző), akkor kevésbé fogunk lemaradni a fontos pillanatokról, mert
az exponálógomb lenyomásakor nem történik élességállítás, emiatt a késleltetés
is kisebb.
Mindezeket egyszerűbben érhetjük el, ha szétválasztjuk az élességállítást az exponálástól.
Mikor használjuk?

Nem feltétlenül kell mindig használni, azonban a fényképezés szinte minden területén jól használható. Például:
• Esküvői fotózásnál, parti fotózásnál és hasonlóknál
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• Állatok fotózásánál
• Portrék készítésénél, kisgyermekek fotózásánál
• Sportfotózásnál
• Panorámaképeknél
• Tájképeknél, városképeknél
• stb., szinte minden témánál
Én magam amikor kipróbáltam, annyira megkedveltem, hogy azóta mindig ezt
használom.
Milyen fényképezőgép esetében áll rendelkezésre ez a lehetőség?

Sok típus esetében rendelkezésre áll, felsorolok néhány gyártótól néhány típust.
• A Canon DSLR gépek közül csak a legrégebbi, 6 MP felbontásúaknál nem áll
rendelkezésre.
• Nikon DX sorozat (D4, D4s, D5, stb.), Nikon D7XX sorozat, D8XX sorozat (D810,
D850 stb.), Nikon D5XX sorozat (D500, stb.), Nikon D3XXX sorozat, stb.
• Sony a9 sorozat, a7 sorozat (a7 III, a7R III, a7S II, stb.), Sony a6XXX sorozat
(a633, a6500 stb.), stb.
• Fuji GFX sorozat (GFX50 stb.), Fuji X100 sorozat, Fuji XH sorozat, Fuji X-Pro sorozat, Fuji XT sorozat, stb.
• Olympus és Panasonic fényképezőgépek esetén is rendelkezésre állhat.
Mit kell tennünk?

Canon APS-C DSLR vázakon az alábbiak szerint kell eljárnunk:
• Meg kell keresnünk a menüben az „Egyedi funkciók (C, Fn)” vagy ehhez hasonló
nevű menüpontot.
• Belépve a menüpontba keressünk valami ilyesmi nevű funkciót: „Működés/
Egyéb Zár/AE rögzítés gomb”. Alapesetben itt  a „0” jelű lehetőség, az „AF/AE
rögzítés” van kiválasztva.
• Válasszuk ki helyette az „AE rögzítés/AF” lehetőséget, vagy az „AE/AF, AE rögzítés nélkül” lehetőséget.
• Lépjünk ki a menüből.
Végül állítsunk be a szokásos módon „AI Servo AF” módot, ha folyamatos fókuszálást is szeretnénk. Erre a célra általában találunk AF jelű gombot a fényképezőgép
hátoldalán. AI Servo AF módban az AF segédfény nem működik, ezért ha rossz fényvi-
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szonyok között mozdulatlan témát fényképezünk, állítsunk be helyette egyképes autofókusz (One-Shot AF) módot. AI Servo AF mód esetén nem működik az élesség-visszajelzés, tehát álló téma esetén se várjuk ezt, azonban a keresőben látjuk, amikor befejezi a gép az élességállítást. Én legtöbbször az AI Servo AF módot használom, mert ez jó
álló és mozgó témához egyaránt, és így csak ritkán kell váltani a módok között (pl. ha
AF segédfény használata szükséges).
Az AF jelölés autofókuszt, az AE automatikus expozíciót jelent (jelen esetben a
fénymérés eredményeként kapott rekeszérték-záridő párost).
A fentebb említett Canon „Működés/Egyéb Zár/AE rögzítés gomb” funkciónál általában négy választási lehetőséget találunk, ezek az alábbiak:
• 0: AF/AE rögzítés: A fénymérést és az autofókuszt az exponálógomb félig történő lenyomásával aktiválhatjuk, ha a hátsó, csillaggal jelölt gombot is megnyomjuk közben, az rögzíti az expozíciót (AE rögzítés). Ez az alapértelmezett beállítás.
• 1: AE rögzítés/AF:  Ezt választva a csillag jelű gomb megnyomására élességet
állít a fényképezőgép. Az exponálógomb félig történő lenyomásakor nincs élességállítás, a fénymérés aktiválódik, és annak eredménye rögzítődik. Helyet cserélt az élességállítás és az expozíció rögzítése funkció.
• 2: AF/AF rögz. AE rögz. nem:  Az exponálógomb félig történő lenyomására
élességet állít a gép. A fókusz rögzítésére a csillag gomb megnyomásával van lehetőség. Nincs expozíció rögzítés, ez azt jelenti, hogy a fénymérés folyamatosan
aktív marad. Ez leginkább azok számára hasznos, akik mozgó témát fényképeznek AI Servo AF módban, az exponálógombbal történő fókuszálással, mert a
fénymérés egészen az exponálásig aktív marad.
• 3: AE/AF, AE rögzítés nélkül: A csillag jelű gomb aktiválja az autofókuszt. Az
exponálógomb lenyomására aktiválódik a fénymérés, de a fénymérés megtörténte után annak eredménye nem rögzítődik, hanem a fénymérés folyamatosan
aktív marad egészen az exponálásig.
A hátsó gombbal történő fókuszálás eléréséhez vagy az 1-es, vagy a 3-as opció alkalmas, a különbség közöttük az, hogy a 3-as választása esetén a fénymérés folyamatos marad egészen az exponálásig, az 1-es választása esetén pedig a fénymérés megtörténtét követően annak eredménye rögzítődik, és nem marad folyamatosan aktív a
fénymérés. Tehát a fénymérés eredményének rögzítése azt jelenti, hogy az exponálógomb félig történő lenyomása pillanatában megtörténik a fénymérés, amelynek eredménye eltárolódik, és amíg az exponálógombot nem engedjük fel, addig újabb fénymérés nem történik.
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Mit jelent a gyakorlatban a kétféle (1-es és 3-as) választási lehetőség közötti elté-

20.26. ábra. Quang Nguyen Vinh fotójának felhasználásával a Pexels oldaláról

A fenti ábrán látható látvány egy részét szeretnénk lefényképezni. A nagy fehér
keret mutatja azt, amit fényképezőgépünk optikai keresőjében látunk, a közepén a kis
fehér négyzet a középső élességállító mező. A bal oldalon azt láthatjuk, hogy a szokásos módon az élességállító mezőt a virágra irányítjuk, és a hátsó nyomógomb segítségével élességet állítunk, majd felengedjük a hátsó gombot. Ezután a jobb oldalon látható módon újrakomponáljuk a képet, mert a nagy fehér keretben látható
elrendezéssel szeretnénk látni a témát az elkészült fényképen. Az eltérés most következik. Ha előzőleg az 1-es lehetőséget választottuk volna, akkor a fénymérés eredménye rögzítődik. Ha a bal oldalon látható helyzetben (a kereső közepén a virág látható)
félig lenyomjuk az exponálógombot, akkor a fénymérés ebben a helyzetben történik
meg, eredménye eltárolódik, és nem változik azalatt  amíg újrakomponáljuk a képet.
Ha a 3-ast választottuk volna, és ugyanazt csináltuk volna mint az 1-est választva, akkor a virágon történő fénymérés eredménye nem rögzítődik (nem tárolódik el), hanem
folyamatosan aktív marad a fénymérés amíg újrakomponáljuk a képet, egészen addig,
amíg le nem nyomjuk teljesen az exponálógombot. Ez a jobb oldali képen látható helyzetet jelenti (a kereső közepén a virág melletti sötét terület van), és ebben a helyzetben
bekövetkező fénymérés eredménye alapján történik meg az exponálás. A kétféle esetben a képmező közepén nem egyforma világosságú témarészlet található, ezért a kiválasztott fénymérési mód (átlagoló, középre súlyozott, szpot, stb.) függvényében más és
más eredményt kaphatunk, amely sötétebb vagy világosabb képet is jelenthet. A valóságban ilyen szituációban a követő élességállítást célszerű választani, amely korrigálja
az újrakomponálás során történő elmozdulásokat.
Véleményem szerint a legtöbb esetben az 1-es lehetőség (AE rögzítés/AF) választása célszerűbb, mert így a fényképezőgépet a kívánságunk szerint helyre irányítva tör-
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ténhet meg a fénymérés. Ahová irányítottuk a fényképezőgépet az exponálógomb félig
történő lenyomásának pillanatában, ott történik meg a fénymérés, amelynek eredménye rögzítődik, és utána már az exponálógomb nyomva tartása mellett szabadon újrakomponálhatjuk a képet anélkül, hogy a fénymérés eredménye megváltozna. A fenti
képen látható példa esetében a bal oldali képen látható módon a virágra célszerű irányítani a képmező közepét, és ekkor célszerű félig lenyomni az exponálógombot, majd
utána kell újrakomponálni a képet. Vegyük észre, hogy az élességállítás hátsó nyomógombra helyezésével és az 1-es lehetőség választásával szétválasztottuk az élességállítás helyét, a fénymérés helyét, és az exponálás helyét. Ezen azt értem, hogy egy bizonyos témarészre élességet állítunk, utána bárhová irányíthatjuk a fényképezőgépet a
fényméréshez, elvileg akár olyan helyre is, amely rajta sem lesz az elkészült képen,
majd újrakomponálhatjuk a képet az exponáláshoz.
Saját géptípusunk hátsó gombbal történő élességállításával kapcsolatban az interneten találhatunk konkrét információt, vagy keressük meg a használati útmutatóban.

20.2.10. ÉLESSÉGÁLLÍTÁS PROBLÉMÁS ESETEKBEN
zők:

A pontos élességállításhoz bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, ezek a követke-

• Automatikus és manuális élességállításhoz is szükség van fényre.
• Automatikus és manuális élességállítás esetén is a pontos élességállítás kontrasztos témarészleten valósítható meg.
Kevés fényben nem működik jól az automatikus élességállítás, és előfordulhat,
hogy nem látjuk jól manuális élességállítás esetén sem, hogy pontosan élesre van-e állítva a téma kívánt részlete.
Az egyik lehetőség az, hogy DSLR váz esetén csak a középső fókuszmezőt használjuk, mert az érzékenyebb lehet a többinél.
Kontrasztos éleket kell keresni az élességállításhoz, amelyek kissé ferdén helyezkedjenek el az élességállító mezőben.
Ha kevés a fény, akkor gondoskodni kell valamilyen módon arról, hogy a témának
az a részlete amelyet élesre szeretnénk állítani, kellően meg legyen világítva.
Automatikus élességállítás esetén a fényképezőgépek legtöbbje ad valamilyen segítséget a téma kellő megvilágításához. Ilyen segítség a már említett  AF segédfény,
amely általában a menüben bekapcsolható. Létezik olyan változata, amely egyszerűen
megvilágítja a témát, de van olyan fejlettebb változat is, amely vörös színű vonalakból
álló mintázatot vetít a témára. Ez utóbbi segítségével egyszínű, sima felületre is pontosan élesre állít a gép. Más fényképezőgépek esetében a vaku villogása szolgál segéd-
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fényként az élességállításhoz. Az AF segédfény legfeljebb néhány méteren belül hatásos.
Ha egyik lehetőség sem áll rendelkezésre, akkor megtehetjük azt, hogy az élességállítás idejére elemlámpával megvilágítjuk a téma kívánt részletét, és ennek segítségével állítunk élesre. Ha beltérben vagyunk, akkor megtehetjük, hogy még felkapcsolunk
egy-két lámpát.
A mai tükörreflexes fényképezőgépek optikai keresőjét nem a manuális élességállításhoz optimalizálták, ezért arra a célra szinte alkalmatlan. A gyártók célja inkább a
világos keresőkép elérése. Manuális élességállítás során a legnagyobb segítséget az élő
nézet mód bekapcsolásával, és a téma részletének kinagyításával kaphatjuk. Használjunk kontrasztérzékeléses autofókuszt, hibrid autofókuszt, esetleg Dual-Pixel autofókuszt. Azt, amelyik rendelkezésre áll.
Ha a téma olyan messze van, hogy azt nem tudjuk megvilágítani, akkor keressünk
hasonló távolságra lévő olyan világosabb objektumot, amelyre lehetséges az élességállítás.
Hasznos lehet, ha a témához tudunk tenni az élességállítás idejére valamilyen nálunk lévő kontrasztos dolgot. A mobiltelefonunk is jó lehet, ha egy kontrasztos ábrát
jelenítünk meg a képernyőjén.
Ha kicsi a téma kontrasztja, akkor megoldást jelenthet, ha keresünk egy, a témával azonos távolságban lévő kontrasztos objektumot az élességállításhoz.

20.2.11. LCD ÁRNYÉKOLÓ ÉS NAGYÍTÓ
Beltérben sok esetben nincs probléma a hátoldali kijelző láthatóságával, kültéren
annál inkább. Sokan szembesültek már azzal a problémával, hogyha erős napfény esik
a fényképezőgép hátoldali kijelzőjére, akkor azon szinte semmit sem lehet látni, nemhogy manuálisan pontosan élességet lehetne állítani. Azt gondolhatnánk, hogy ez nem
igazán nagy probléma, hiszen tükrös gépnél van betekintő optikai kereső, tükör nélküli
váz esetén pedig esetleg van betekintő elektronikus kereső. Ez utóbbi valóban nagyon
sokat segít, de minden más esetben sajnos valós problémáról beszélünk.
Jól működő automatikus élességállítás esetén a legtöbb esetben nincs probléma,
az automatikus élességállítás általában megfelelő. Vannak azonban olyan esetek, amikor a nagyobb pontosság érdekében célszerű manuális élességállítást alkalmazni. Ezek
általában azok az esetek, amikor csekély a mélységélesség.
Egyik ilyen tipikus eset például kis mélységélességű portré készítésekor annak biztosítása, hogy az élesség pontosan a modell közelebbi szemére legyen állítva. Például
egy 135 mm-es objektív, f/3,5 rekesz, 1,5 m felvételi távolság és APS-C érzékelő esetén
a mélységélesség mindössze 2 cm körüli. Másik eset a közelfényképezés esete, ahol a
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kis felvételi távolság miatt  esetenként rendkívül kicsi a mélységélesség. A harmadik
csoportba a többi olyan eset tartozik, amelyeknél fontos a pontos élességállítás.
A DSLR fényképezőgépek fázisérzékelős élességállításának élesség-visszajelzése
bizonyos objektíveknél nem működik pontosan. Ha ilyen objektív esetében van automatikus élességállítás, akkor fázisérzékelős módban az se fog pontosan élesre állítani.
Számos régi (vintage), manuális objektív használata esetén is problémás a fázisérzékelős élességállítás visszajelzésének pontossága, ezért aki szeret ilyen objektívekkel fényképezni, lépten-nyomon szembesülhet ezzel a problémával, amely főleg kisebb felvételi
távolság esetén zavaró. Manuális élességállítás esetén a pontatlan élesség-visszajelzésre nem hagyatkozhatunk, az optikai kereső kis képét tekintve pedig nem lehetséges
pontos élességállítás. Marad az élő nézet mód, ennek segítségével elvileg lehetséges
lenne pontosan élesre állítani. A probléma „csak” az, hogy erős fényben az LCD kijelző
nem jól látható, és emiatt a pontos manuális élességállítás lehetetlen. Ez utóbbi probléma természetesen a tükör nélküli fényképezőgépek esetében is fennállhat.
A probléma komolyságát jelzi, hogyha elolvassuk az interneten a pentaxforums.com oldalon a régi Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f/3,5 teljesen manuális objektív
használóinak az objektívről alkotott  véleményét, nagyon vegyes képpel találkozhatunk. Vannak, akik szerint a kép közepén nagyon éles már teljes rekesznyíláson is, mások szerint nem elég jó az élesség. Minden bizonnyal azok tarthatják nagyon élesnek,
akiknek sikerült pontosan beállítaniuk az élességet, és azok szerint nem eléggé éles,
akik tükrös gépük optikai keresőjét használva a váz élesség-visszajelzésére hagyatkoztak, mert ez is olyan objektív, amely esetében csal a fázisérzékelős élesség-visszajelzés.
Az alábbi tesztkép ezzel az objektívvel készült, pontos élességállítással, teljesen
nyitott rekesszel, 24 MP-es, APS-C érzékelős DSLR vázzal.
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20.27. ábra.
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És egy 100% nagyítású részlet:

20.28. ábra.

Ennél nagyobb élesség ettől a több évtizeddel ezelőtt  gyártott  objektívtől ezen a
nagy felbontású vázon nem várható el, ez az objektív valójában már teljes nyíláson is
nagyon éles a kép közepe táján.
Mit tehetünk a pontos élességállítás érdekében? Gondolhatunk az úgynevezett keresőnagyítóra, amely a DSLR fényképezőgép betekintő keresője elé rögzíthető
nagyítólencse. Azonban az APS-C DSLR fényképezőgépek kis keresőképe eleve nem
nagyon alkalmas manuális élességállításra, és ez sajnos nem változik akkor sem, ha
nagyítót teszünk elé. Szerintem ez felesleges pénzkidobás. Az alábbi ábrán ezt az eszközt láthatjuk.
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20.29. ábra. Keresőnagyító készlet

A fentiekben is leírt nehéz szituációkban az egyetlen járható út DSLR fényképezőgép esetén az élő nézet mód, mert akkor az objektív által az érzékelőre vetített képet
láthatjuk a hátoldali kijelzőn, és ha azon a kép éppen ott éles, ahol szeretnénk, akkor
ez így lesz az elkészült felvétel esetében is. Élő nézet módban a kép részletének kinagyíthatósága is segíti a pontos élességállítást. Élő nézet használatával elkerülhetjük a
fázisérzékelős élességállítás esetleges pontatlanságát is.
Az ismertetett  probléma megoldásában segít egy valóban hatékony segédeszköz.
Ez az eszköz a GGS Swivi S6 LCD keresőfeltét. Én ilyet használok 3”-os LCD kijelzővel
rendelkező tükörreflexes fényképezőgépemhez (Canon 750D). Az eszköz elvileg 3-3,2”os LCD kijelzővel rendelkező tükörreflexes fényképezőgépekhez alkalmas. Véleményem szerint határesetként felszerelhető a 2,7”-os LCD-vel rendelkező Canon 1100Dre is, mert a hátoldali gombok nincsenek nagyon közel az LCD-hez. Alkalmas 3:2 vagy
4:3 oldalarányú kijelzőhöz is. Segítségével tűző napon is jól láthatjuk az LCD kijelző
képét, és élő nézet módban nagyon pontos élességállítást biztosít. Jelenlegi ára az
eBay-en szállítással együtt körülbelül 13000 Ft + ÁFA, itthon legolcsóbban 28000 Ft-ért
vásárolható meg.
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20.30. ábra.

Az eszközt a fényképezőgép állványmenetéhez kell rögzíteni egy Arca-Swiss kompatibilis lap segítségével. Gumi szélével felfekszik a hátoldali képernyő köré. A fenti
ábrán látható összetekert nyakpántot az ábrán mellette látható talphoz rögzíthetjük,
és a szerkezetet a nyakunkba akaszthatjuk.
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A külső és belső méretei az alábbi ábrán láthatók:

20.31. ábra.
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Az LCD képét egy 3×-os nagyítást adó, +/- 3 dioptriányi korrekcióval rendelkező
jól korrigált lencserendszeren keresztül nézhetjük. A nagy piros gyűrűvel állítható a dioptriakorrekció. A nagy nagyítás és a jól korrigált, éles képet adó összetett lencse nagy
előny a hátoldali kijelző használatakor.

20.32. ábra.

A fenti ábrán a szerkezet egy fényképezőgépre szerelve látható. Természetesen
szabad kézből fotózva is használható, nemcsak állvánnyal. Az alábbi ábrán azt láthatjuk, hogy a nagyító rész felhajtható, és akkor egyszerű árnyékolóként funkcionál.
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20.33. ábra.

Fényképezőgépünk típusától függően ilyen, vagy valami hasonló szerkezettel érhetjük el, hogy akár kültéren is pontos manuális élességállításra legyen lehetőségünk.
Lehetőleg dioptriaállítási lehetőséggel rendelkező, jó minőségű lencsét tartalmazó típust válasszunk, illetve olyat, amely alkalmas fényképezőgépünk kijelzőjének méretéhez, és fel is szerelhető rá. Ezzel a segédeszközzel mintegy nagy méretű elektronikus
keresővé alakítjuk át a hátoldali kijelzőt. Bizonyos esetekben fontos, hogy a hátoldali
kijelző úgynevezett  késleltetése kicsi legyen. A hátoldali kijelzők és az elektronikus
keresők ugyanis bizonyos késleltetéssel mutatják a képérzékelőre vetített  képet. Az a
jó, ha ez a késleltetés minél rövidebb, mert akkor nem fordulhat elő olyan eset, hogy a
kijelzőn még ott látjuk a madarat, de a valóságban már nincs ott. A mai vázak már elég
jók ebből a szempontból is.
Az ilyen kereső feltéteknek az is előnyük, hogy ezt arcunkhoz (szemünkhöz) tudjuk támasztani, így sokkal stabilabb a fényképezőgép tartása, mintha eltartanánk magunktól. Hátránya az, hogy nem férünk hozzá az érintőképernyőhöz.
Élő nézet módban, el szoktam takarni az optikai kereső betekintő nyílását. A Canon a nyakpántra fűzve biztosít is erre a célra egy gumiból készült eszközt, azonban
ha azt használjuk, akkor nem tudjuk a nyakunkba akasztani a fényképezőgépet. Ezt a
gumi takarót a szemkagyló helyére kell tenni (a szemkagylót levesszük, és úgy tesszük
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a helyére). Az eredeti gumi takarót nem célszerű levenni a nyakpántról, mert előbbutóbb el fogjuk veszíteni, és pótlása húzós összeg. Az alábbi egyszerű és olcsó megoldást alkalmazom:
Az eBay-en nagyon olcsón lehet vásárolni tartalék szemkagylót. A Canon DSLRhez 1400 Ft + ÁFÁ-ért jelenleg akár 10 db-ot is vásárolhatunk.

20.34. ábra.

Egy ilyennek a nyílását a külső (nem a fényképezőgép, hanem a szem felé eső) oldalon le kell ragasztani valamilyen fekete, fényzáró dologgal, legegyszerűbben egy pici
darab fotókartont kell oda ragasztani. Szükség esetén az eredeti szemkagylót kicseréljük erre a fényzáró darabra.
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20.3. A FÉNYKÉPEZŐGÉP BEMOZDULÁSA ELLEN
Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk a fényképezőgép bemozdulása miatt bekövetkező életlenség ellen.

20.3.1. STABIL GÉPTARTÁS, RÖVID ZÁRIDŐ
Ha szabad kézből fotózunk, igyekezzünk stabilan tartani fényképezőgépünket. A
helyes géptartásról már írtam, azt nem ismételem meg itt. Ne görcsösen tartsuk fényképezőgépünket, mert az is bemozdulást eredményezhet.
Kedvezőbb, ha van betekintős keresője fényképezőgépünknek, mert akkor azt a
homlokunkhoz támaszthatjuk a stabilabb tartás érdekében. Karunkat támasszuk testünkhöz, ne tartsuk el magunktól.
Sok kompakt és MILC fényképezőgépnek nincs betekintő keresője, ezért ezeket
kénytelenek vagyunk eltartani magunktól, mert így látjuk a hátoldali kijelzőjét. A tükörreflexes fényképezőgépek élő nézet módjában ugyanez a helyzet.
Emlékezzünk a reciprok szabályra, és alkalmazzuk is azt. Nyugodtan, ne kapkodva
exponáljunk, várjuk ki, amíg teljesen megtörténik az exponálás. Az nem jó módszer,
hogy lenyomjuk az exponálógombot, és már rántjuk is el a fényképezőgépet.
A reciprok szabály képstabilizátor használata nélküli esetre vonatkozik. Hogyan
alkalmazzuk? A következő egyszerű lépések szükségesek:
• Objektívünk fizikai gyújtótávolsága legyen 55 mm, amelyet Canon APS-C vázon
használunk.
• Állapítsuk meg körülbelül az objektív ekvivalens gyújtótávolságát, ehhez szükségünk van a fényképezőgép képérzékelőjének méretére vonatkozó crop faktorra, amely jelen esetben 1,6. Az objektív ekvivalens gyújtótávolsága 55×1,6, amely
valahol 90 mm körül lehet. Nem kell számolgatni a pontos értéket, teljesen felesleges. (A pontos érték egyébként 88 mm lenne.)
• Vegyük a becsült ekvivalens gyújtótávolságnak a reciprokát, amely elvileg megadja a leghosszabb használható záridőt. Jelen esetben a 90-nek vesszük a reciprokát, amely 1/90 s lesz.
• Én ehelyett  gondolatban meg szoktam állapítani az ennél rövidebb következő
szabványos záridő értéket, és azt tekintem az alkalmazható leghosszabb záridőnek. Jelen esetben ez 1/125 s. Még ezt alkalmazva sem lesz várhatóan minden
felvétel éles.
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Ezt leírni sokkal tovább tartott, mint a valóságban átgondolni. A gyakorlatban például APS-C váz és 135 mm-es fizikai gyújtótávolságú objektív esetén valahogy így
szoktam gondolkodni:
„135 mm, ekvivalens kb. 200, tehát 1/250 s.”
A reciprok szabály a kisfilmes fényképezés idején született, ezért az ahhoz hasonló
körülményekre vonatkozik. Ha azonban nagy felbontású (pl. 18 MP és afeletti) vázunk
van és jó objektívünk, amelynek segítségével ez a felbontás elég jól ki is használható,
akkor célszerű a reciprok szabállyal kapott záridőnél egy értékkel rövidebbet alkalmazni.

20.3.2. HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY
A háromlábú állvány célja a fényképezőgép stabil, bemozdulástól mentes, berezgésmentes megtartása. Két fő részből áll: a több részből álló, általában teleszkópszerűen összecsukható lábakat is tartalmazó állványból, valamint a rajta lévő állványfejből, amelyhez állványcsavar segítségével rögzíteni lehet a fényképezőgépet. Az
állványfej célja a fényképezőgép kívánt helyzetben történő rögzítésének lehetővé tétele. Komolyabb állványról az állványfej leszerelhető, és másik, másfajta állványfejre
cserélhető. Az egyszerűbb állványokat fixen egybeépítették az állványfejjel. A legegyszerűbb állványfejek esetén a fényképezőgépet közvetlenül az állványfejre kell felszerelni, míg más állványok esetében az állványfejhez úgynevezett gyorscseretalp tartozik. A gyorscseretalpat fel kell szerelni a fényképezőgép aljára, és a fényképezőgép a
gyorscseretalp segítségével gyorsan, egy mozdulattal rögzíthető az állványfejen.
Ezt a témát járjuk körül kicsit részletesebben ebben a fejezetben.
Az állvány használatának alapfeltétele

A gyorscseretalpra vagy fotóállványra rögzítenünk kell a fényképezőgépet. A rögzítésre úgynevezett állványmenet szolgál, amely általában megtalálható a fényképezőgép alján. Kétféle méretű állványmenet terjedt el, a kisebb, 1/4”-os, valamint a 3/8”-os.
A fényképezőgépeken már csak a kisebbet használják, de például az állványfejek állványra történő rögzítésére használatos a nagyobb méretű is.
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20.35. ábra.

A képen jobbra látható a 6 mm-nél kissé nagyobb átmérőjű (1/4”) állványmenet.
Az állványmenet megléte szükséges ahhoz, hogy állványt használhassunk.
Mi a célja az állvány használatának?

Egyrészt azért használjuk, mert a jó háromlábú állvány stabilan tartja a fényképezőgépet, és segítségével elkerülhető hosszú záridő esetén is a fényképezőgép exponálás
közben történő bemozdulása, ezért élesebb képet kapunk.
A bemozdulásnak két oka lehet:
• Kezünkkel képtelenek vagyunk huzamos ideig egy helyben, mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet, emiatt hosszú záridőkhöz állványt kell használni.
• A cserélhető objektíves fényképezőgépekben, különösen a tükörreflexes gépekben lévő, hirtelen mozgó mechanikai elemek (tükör felcsapódása, az úgynevezett redőnyzár működése) beremegtetheti a fényképezőgépet, és ezáltal kissé elmosódottá teheti a képet.
Nem cserélhető objektíves fényképezőgép esetén legtöbbször nem okoz számottevő bemozdulásveszélyt a mechanikus zár működése (ha van egyáltalán).
Másrészt az állvány egy helyben tartja a fényképezőgépet, ezért azonos képkivágással több képet készíthetünk egymás után, illetve kis mélységélesség és nem mozgó
téma esetében a beállított élesség megmarad, mert az állványra tett fényképezőgép témához viszonyított helyzete nem változik.
Milyen esetben kell állványt használnunk?

Több olyan helyzet is előfordul a fényképezés során, amikor előnyös lehet állványt
használni. A legfontosabbak a következők:
• Rossz fényviszonyok között adott fényben történő fotózás esetén.
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• Hosszú záridővel történő fotózás esetén. Ez nem ugyanaz, mint az előző, itt másról van szó. Hosszú záridővel történő fotózás esetén – mozgó téma szándékos
bemozdulásának előidézése céljából – akár jó fényviszonyok között  is hosszú
záridővel fényképezünk.
• A fényképezőgép stabil tartása számos fotótéma esetén szükséges. Ilyen téma
például a tűzijáték, a naplemente, az éjszakai városképek, stb.
• Élesebb képek készítése céljából.
• A kompozíció pontosabb beállítása céljából. A beállított  képkivágás állvány
használatával nem mozdul el.
• Nagyon nehéz objektívek használatakor nem kell hosszú időn keresztül kézben
tartani a felszerelést. Főleg vadfotózáskor, sportfotózáskor előnyös.
• Makroképek készítésekor megmarad a beállított élesség.
• Amikor több képet vagy képsorozatot kell készíteni azonos képkivágással, például HDR felvétel esetén.
• Panorámaképek készítésekor.
• Önarcképek készítése.
Az állvány használatának hátrányai

Bár az állványok bizonyos helyzetekben nélkülözhetetlenek, azért vannak hátrányaik is.
• A jó állvány nem olcsó.
• A stabil állványok nehezek, főleg ha az állványfej is stabil.
• Kényelmetlen cipelni, és velük utazni.
• Nem túl gyorsan lehet felállítani, ezért lemaradhatunk egy-két jó képről.
• Zsúfolt helyeken nehezen használható.
• Ha az állvány túl gyenge vagy túl könnyű, akkor előfordulhat, hogy eltörik,
vagy erősebb szélben felborul, és ezáltal károsodhat felszerelésünk.
Az állványokról részletesebben

Ebben a részben kicsit közelebbről megismerkedünk egy-két állvánnyal, megnézzük kialakításukat, használhatóságukat.
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20.36. ábra. Hama Star 61

Jelenleg a legolcsóbb Hama Star 5 állvány 4-5000 Ft-ba kerül, nem túl stabil, de
mindössze 52 dkg a tömege, a minimális magassága 36 cm, a maximális 106 cm. Ez az
állvány legfeljebb kis tömegű kompakt vagy bridge fényképezőgéphez lehet megfelelő,
amelyeknél az exponálás nem okoz berázódást. Nem túl stabil, nem túl erős konstrukció, nagyon óvatos kezelést igényel, mert elég könnyen eltörhet. Stabilabb, ha nem
húzzuk ki a középoszlopát, és esetleg a legvékonyabb lábtagot sem.
A fenti ábrán látható Hama Star 61 állvány elég stabil, tartós, 3 kg a teherbírása,
azonban az ára duplája a másiknak, 1,2 kg a tömege, valamint 60 cm a minimális magassága, a maximális 153 cm. A legvastagabb lábtag profilmérete 20mm. Létezik hasonló, de még erősebb Hama állvány is, a Star 63, amely 4 kg terhelhetőségű, 1,75 kg
tömegű, a minimális magassága 66 cm, a maximális 166 cm. A legvastagabb lábtag
profilmérete 26,7 mm. Ezek a Hama állványok összecsukva se túl kicsik.
Ezek fotó-videó állványok, azonban videózáshoz nem igazán alkalmasak a fej nem
elég precíz kialakítása miatt.
Az alábbi megállapítások a Star 61 és Star 63 (és ezekhez hasonló) állványra vonatkoznak:
• A teleszkópszerűen egymásba csúsztatható, 3 részből álló lábak alumíniumötvözetből készültek.
• Lábzár típusa flip zár.
• A lábak a talajon gumiból készült kis tappancsokon állnak.
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• A lábak rögzítése az állványfejnél műanyagból van.
• A nem cserélhető állványfej (hőre lágyuló) műanyagból készült.
• A fényképezőgép rögzítése gyorscseretalppal lehetséges. A gyorscseretalp nem
Arca-Swiss kompatibilis.
• A középoszlop alján találunk egy kampót, amelyre akaszthatunk valamilyen nehezéket a stabilitás növelése érdekében. Szélben is tanácsos a kampóra akasztani valamit, nehogy állványunk a felszerelésünkkel együtt felboruljon.
• A fenti ábrán láthatók a középoszlop és a lábak közötti kitámasztók (a kampó
felett). Használatkor a lábakat teljesen szét kell nyitni, amennyire a kitámasztók
engedik, mert csak akkor áll elég stabilan az állvány, vagy összecsukjuk azokat
szállítás céljából. Az a tény, hogy nem lehet nagyobb mértékben terpeszteni a
lábakat, erősen behatárolja az állvány használhatóságát. Földközeli felvételekhez nem használható, legfeljebb a gyártó által megadott minimális magasságból
készíthetünk felvételeket.
• A középoszloppal is legfeljebb egy dolgot tehetünk: függőleges irányban kitolhatjuk a csőből. Előnyös lenne, ha legalább meg lehetne fordítani, mert akkor
földközeli felvételeket is lehetne készíteni, de nem lehet. A középoszlop fixen be
van építve, és egy kurbliszerű tekerővel lehet kitolni felfelé, hogy az állvány magasabb legyen, kivenni nem lehet.
A flip záron kívül még csavarzáras lábrögzítés fordul elő a mai állványoknál. Az
alábbiakban ismertetett Manfrotto állvány flip zárja látható az alábbi képen.

20.37. ábra.
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Ezek a zárak a lábtagok végén találhatók, és segítségükkel a következő lábtag rögzíthető tetszőlegesen kihúzott helyzetben.
Csavarzár rögzítésű állványláb összecsukott  helyzetben látható az alábbi ábrán.
Ennek az állványnak a lábai öt részből (tagból) állnak.

20.38. ábra.

Az alábbi képen látható egy stabil, Manfrotto gyártmányú alumínium állvány.

20.39. ábra. Manfrotto 290 xtra
állvány Manfrotto 804RC2
3D állványfejjel
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A Manfrotto 290 xtra állvány jellemzői (állványfej nélkül):
• Maximális terhelhetőség 5 kg.
• Tömege állványfej nélkül 1,78 kg.
• Maximális magasság állványfej nélkül, leengedett középoszloppal 137 cm.
• Maximális magasság állványfej nélkül, kitolt középoszloppal 160 cm.
• Minimális magasság állványfej nélkül 31 cm.
• Összecsukott hossz állványfej nélkül, szállításhoz, 60 cm.
• A teleszkópszerűen egymásba csúsztatható, 3 részből álló lábak alumíniumötvözetből készültek.
• Lábzár típusa flip zár.
• A legvastagabb lábcső átmérője 26 mm.
• A lábak rögzítése az állványfejnél fémből van.
• A lábak a talajon gumiból készült kis tappancsokon állnak.
• Minden láb egymástól függetlenül négyféle állásba terpeszthető, az utolsó állás
már majdnem vízszintes. Nincsenek a Hama állványnál a fentebbi képen látható
lábak közötti kitámasztók, ezért a lábak egymástól függetlenül terpeszthetők. Az
állvány jól alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez.
• Az állványfej cserélhető.
• A fényképezőgép rögzítése gyorscseretalppal (gyorskioldóval) lehetséges. A
gyorscseretalp nem Arca-Swiss kompatibilis.
• A lábak találkozásánál ki van alakítva egy tartó, amelyre akaszthatunk valamit a
stabilitás növelése céljából, például a magunkkal vitt vizet tartalmazó táskát.
• A középoszlop kihúzható és tetszőleges helyzetben rögzíthető.
• A középoszlopot ki lehet venni, és meg lehet fordítani. Ez földközeli (makró) felvételeknél hasznos.
Az ábrán láthatjuk a három részből álló lábakat, amelyek össze vannak csukva, így
a legrövidebbek. Középen láthatjuk az úgynevezett középoszlopot, amelyet le-fel lehet
állítani, és egy szorítóval rögzíteni. A középoszlop tetején, legfelül található az úgynevezett állványfej. Komolyabb állványoknál az állványfej állványmenettel van rögzítve a
középoszlophoz. Emiatt  állványt és állványfejet külön is lehet vásárolni, mindenki
olyat vásárolhat, amilyet szeretne. A fényképezőgépet az ábrán legfelül látható, kivehető úgynevezett gyorscseretalpra kell állványcsavar segítségével rögzíteni.
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20.40. ábra. Forrás
Manfrotto

A fenti ábrán „L” betűvel jelölve láthatjuk a tartót, amelyre nehezéket akaszthatunk. Az alábbi ábrán láthatjuk a terpeszthető lábak négyféle lehetséges helyzetét:

20.41. ábra. Forrás Manfrotto

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

481

A középoszlop kihúzható, és tetszőleges helyzetben rögzíthető:

20.42. ábra. Forrás
Manfrotto

A középoszlop kihúzható és megfordítva visszahelyezhető:

20.43. ábra. Forrás
Manfrotto
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A középoszlop megfordítása földközeli (makró) felvételeknél hasznos.

20.44. ábra.

A fenti ábrán látható a megfordított  középoszlopra szerelt fényképezőgép (nem
Manfrotto, hanem más gyártmányú állvány).
Van olyan változata is a Manfrotto állványnak, amelynél földközeli felvételkészítés
céljából vízszintesre lehet dönteni a középoszlopot (Manfrotto 290 dual), ez látható az
alábbi ábrán.

20.45. ábra. Manfrotto 290 dual
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Készítenek stabil állványokat alumíniumnál könnyebb anyagból is, ezeket karbon
szálas állványoknak nevezzük. A szénszálas állványok könnyebbek az alumíniumötvözetből készült állványoknál, azonban drágábbak, és kényesebbek azoknál (jobban kell
vigyázni rájuk, mert a szénszálas lábak az oldalirányú terhelést kevésbé bírják). Ennek
a Manfrotto állványnak is van könnyebb, Carbon nevű változata, amely néhány centiméterrel magasabb is az alumínium változatnál, azonban sokkal drágább. Az alumínium változat tömege 1,78 kg, a carbon változaté 1,54 kg. Ez a 24 dkg különbség egy
amatőr számára biztosan nem éri meg a jelentős árkülönbséget.
Bár a fenti állványok lábainak végén gumitappancs található, nem ez a legideálisabb megoldás. Az a legjobb, ha beltérben gumitappancs végű lábakat használunk,
hogy a láb ne sérthesse fel a padlót, és a gumi tapadása is jó, kültéren viszont jobb a
fémtüskében végződő láb. A jobb állványoknál a gyártó vagy a lábvégződés cseréjével,
vagy univerzálisan használható lábvégződéssel biztosítja a legjobb kültéri és beltéri
használatot. Az alábbi ábrán egy Manfrotto gyártmányú univerzális lábvégződés látható három különböző helyzetbe állítva.

20.46. ábra.

Hogyan használjuk helyesen állványunkat?

Nemcsak az a fontos, hogy legyen állványunk, hanem az is, hogy megtanuljuk azt
helyesen használni. Ha nem megfelelően használjuk, akkor annak nemcsak az eredményül kapott  fénykép láthatja kárát, hanem a felszerelésünk is. Nézzük, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassuk ki felszerelésünkből.
A rögzítésre szolgáló csavarokat kellő mértékben húzzuk meg. Mindig tegyünk
így, akár a gömbfej fő szorítócsavarjáról van szó, akár a fej panoráma funkciójának
rögzítéséről, vagy a középoszlop rögzítőcsavarjáról, vagy bármi hasonlóról. Túlságosan
nem kell meghúzni, csak annyira, hogy stabilan álljon. A nem kellően meghúzott rögzítők felszerelésünket is bajba sodorhatják.
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Ha az állvány lábait csak részben kell kihúzni a szükséges magasság érdekében,
akkor először mindig a legvastagabb lábtagot használjuk, és ha az nem elég magas,
csak akkor használjuk a következő, eggyel vékonyabb lábtagot, és így tovább. Helytelen gyakorlat az, hogyha a legvastagabb lábtag nem elég magas, akkor kihúzzuk magasításként a legvékonyabb lábtagot. Minél vékonyabb egy lábtag, annál kevésbé stabil. Gondoljunk erre, amikor kihúzzuk az állvány lábait.
A középső oszlopot lehetőleg ne húzzuk ki. Legalábbis csak akkor, ha nagyon fontos valamiért, vagy ha nagyon stabil az állványunk. Stabilitás szempontjából általában
a középoszlop a leggyengébb pontja az állványnak, minél inkább kihúzzuk, annál kisebb stabilitásra számíthatunk.
Dombos, egyenetlen talajon helyesen kell felállítani állványunkat. Ha nem így teszünk, akkor semmit sem ér a stabil állvány. Nagyon helytelen, ha egy kisebb domb
ferde oldalán úgy állítjuk fel az állványt, hogy a lábait egyenlő hosszúságúra állítjuk,
mert majd a gömbfejjel úgyis a megfelelő állásba tudjuk állítani fényképezőgépünket.
Ennek az lesz a következménye, hogy állványunk előbb-utóbb el fog dőlni. Helyesen
akkor járunk el, ha az állvány lábait különböző hosszúságúra húzzuk ki úgy, hogy az
állvány felső lapja, amelyre az állványfejet rögzítettük, megközelítően vízszintes legyen. Ezzel elérjük, hogy a súlypont a lábak által határolt terület közepe tájára essen.
Ha van vízmérték állványunkon, annak segítségével ezt ellenőrizhetjük is. Az állványfejen lévő vagy a fényképezőgépre szerelt vízmérték erre a célra nem jó, az állvány lábainak közelében keressünk vízmértéket, ha van egyáltalán. Az alábbi ábrán a fentebb
látható Manfrotto állvány középoszlopán lévő felső lapja látható a 3/8”-os állványcsavarral, amely az állványfej rögzítésére szolgál.

20.47. ábra.
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Az alábbi ábrán látható a vízszintező, amellyel az állvány felső lapját vízszintesre
lehet állítani (Vanguard gyártmányú állványon).

20.48. ábra.

A cserélhető állványfejet megfelelően kell felszerelni. Ha kilazulhat vagy elfordulhat, az a stabilitást, és akár felszerelésünket is veszélyeztetheti. Sok állvány esetében
az állványfejet csak egy állványcsavar segítségével lehet rögzíteni az állvány felső lapjához, de vannak olyan állványok (a fenti Manfrotto is ilyen), amelyeknél van még egy
kis csavar is, amelyet meghúzva megakadályozza a fej elfordulását. Ilyen kis csavart a
20.47 ábrán is láthatunk (amelyen a Manfrotto állvány felső lapját láthatjuk) az állványcsavartól kissé jobbra és hátrább. De lehetséges más megoldás is.
Ha nincs állványunkon gyorskioldó és gyorscseretalp, akkor csak az állványfejbe
fixen beépített állványcsavar segítségével rögzíthetjük fényképezőgépünket, amely lassú és nehézkes. A mai állványok többsége tartalmaz gyorskioldót és gyorscseretalpat.
A gyorscseretalpat kellően szilárdan kell felszerelni a fényképezőgépünk aljára, ne tudjon a fényképezőgép elfordulni, és leesni sem, de azért csak érzéssel húzzuk meg az
állványcsavart. A gyorscseretalpat helyesen kell beilleszteni a gyorskioldó befogójába,
és ott az előírtak szerint rögzíteni. Kezdőknek mindenképpen azt javaslom, hogy ezt a
műveletet nyakba akasztott  fényképezőgéppel végezzék, és győződjenek meg arról,
hogy a fényképezőgép stabilan áll.
A lábak elhelyezése se mindegy. Ha sík terepen fotózunk, akkor az a helyes, ha az
állvány egy lába a téma felé néz, az objektív alatt helyezkedik el, a másik kettő pedig
hátul, és a két hátsó láb közé beállva fényképezünk. Domboldalon fényképezve az a
helyesebb, ha a lejtő irányában van két láb, így nehezebben borul fel állványunk.
Ilyenkor vigyázzunk, hogy az esetleg felénk lévő harmadik lábnál fogva fel ne rúgjuk
az állványt.
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Miután helyesen elhelyeztük állványunkat és rögzítettük fényképezőgépünket, elkezdhetünk fotózni. Következne az exponálás. Azonban ne a szokásos módon, az exponálógomb lenyomásával exponáljunk, mert akkor óhatatlanul berázódhat fényképezőgépünk. Használjunk távkioldót vagy időzítőt helyette. Az időzítő minden
fényképezőgép esetében rendelkezésre áll.

20.49. ábra.

Az ábrán bal oldalon középen látható két fehér ikon közül az alsó az időzítő jele.
Két vagy tíz másodperces időzítés a legtöbb fényképezőgépen beállítható. Állítsuk be
valamelyiket, nyomjuk le az exponálógombot, és az exponálás a beállított idő elteltével
fog bekövetkezni. Ez azért jó, mert így van ideje az exponálógomb lenyomásakor keletkező rezgéseknek lecsillapodni. Ez mozdulatlan témához jól használható.
Sok tükörreflexes fényképezőgépnél beállítható az előzetes tükör felcsapás. A tükör csapódása kissé berezegtetheti a fényképezőgépet, ezért ha a tükröt először felcsapjuk a mattüveg alá, és csak kis idővel ezután exponálunk, akkor megakadályozhatjuk az emiatt történő bemozdulást. Ilyenkor az exponálógomb első teljes lenyomásakor
csak a tükör csapódik fel, a második teljes lenyomáskor történik meg az exponálás.
Állvány használatakor ennek használata ajánlott. Ennél jobb az élő nézet mód használata.
Komolyabb fényképezőgépekhez vásárolhatunk vezetékes vagy vezeték nélküli
távkioldót, ezt is használhatjuk. Ezt használva nincs több másodperces késleltetés.
Mozgó témához ez a jó megoldás.
Ha van képstabilizátorunk, akkor a legtöbb esetben az a jó, ha azt az állvány használatának idejére kikapcsoljuk. Stabil állvány használatakor mindenképpen. Ha kevésbé stabil az állványunk, akkor megpróbálhatjuk bekapcsolni a stabilizátort, hátha úgy
kapunk jobb eredményt.
Talán megfontolásra érdemes az a gondolat, hogy mi történik, ha az állvány kevésbé stabil. Ilyenkor az exponálás elején történik a berázódás, amely bizonyos idő
alatt  lecsillapodik, és utána már nincs mozgás. Ebből következik, hogy bemozdulás
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szempontjából az a legkedvezőtlenebb eset, amikor a berázódás a teljes expozíció alatt
tart, azaz ha a záridő néhány tized másodperc. Ha például öt másodperc a záridő, akkor már a legelején lecsillapodik a berezgés, hatása a képre kicsi, és kevéssé lesz látható a képen, mert a záridő nagy részében a fényképezőgép nyugalomban van.
Milyen állványt használjunk?

Ez hasonlóan nehéz kérdés, mint az, hogy milyen fényképezőgépet használjunk.
Látszólag egyszerű a válasz: használjunk stabil állványt. Ha azonban jobban belegondolunk, akkor ütközünk dilemmákba. Sok tényező figyelembe vételével kell állványt
választani.
Ha elolvasunk állványválasztással kapcsolatos írásokat, tanácsokat az interneten,
akkor olyan érzésünk támad, mintha a szerzők mindegyike tükörreflexes, azon belül is
full frame érzékelőjű fényképezőgépekhez szükséges állvány kiválasztásáról írna, noha
ezt így nem írják le, a fényképezőgép fajtáját, kategóriáját meg sem említik. Az is lehet, hogy a saját személyüket tekintve abszolút biztonságra törekszenek. Ha ugyanis a
lehető legstabilabb állványt ajánlják, abból nem lehet baj, akkor nem kaphatnak olyan
„reklamációt”, hogy ajánlottak bizonyos fajta könnyebb állványt, meg is vette a fotós,
de szerinte nem lett elég stabil. Azonban nem mindenki full frame tükörreflexes fényképezőgéppel fényképez, nem mindenki használ nagy tömegű profi objektíveket, és
nem mindenki profi fotós, hogy napi rendszerességgel használja az állványt. Lehet,
hogy azt gondolják, hogyha a kiválasztott  állvány tükörreflexes fényképezőgéphez
megfelelő, akkor jó lesz a kompakt fényképezőgéphez is. Ez természetesen igaz, de ki
fog egy 2,5 kg tömegű állványt magával cipelni egy 0,2 kg-os fényképezőgéphez?
Állványt lehetőleg hosszabb távra választunk, tehát jobb, ha előrelátók vagyunk.
Anyagilag jobban járunk, ha egyből azt az állványt vásároljuk meg, amely sok éven keresztül, akár egy életen át kiszolgál bennünket. Többszörös állványvásárlással csak veszíteni lehet az üzleten, nem is keveset.
Gondoljunk arra is, hogy az állványt cipelnünk is kell, és sajnos ez nem kényelmes
dolog. Egy családi nyaraláson eléggé megterhelő lehet a fényképezőgép és az objektívek mellett még egy kétkilós állványt is kézben cipelni egész nap. Az állvány hátrányosan befolyásolja mozgékonyságunkat is.
Az állvány terhelhetősége

A stabil állvány és állványfej terhelhetőségének meghatározására létezik egy szabály: az állvány és az állványfej terhelhetősége külön-külön legyen legalább kétszerese
a fényképezőgép és az objektív együttes tömegének.
Egyesek szerint az állványfej teherbírása inkább a felszerelés tömegének háromszorosa legyen, mint kétszerese. Aszerint válasszunk állványt, hogy hosszabb távra
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gondolva mennyi lesz a tömege a legnehezebb objektívnek, a váznak, esetleg a vakunak, amelyet a fényképezőgépen használni szeretnénk, és ezek össztömegének legyen
az állvány terhelhetősége is, és az állványfej terhelhetősége is legalább a kétszerese.
Ha cserélhető objektíves rendszerrel fényképezünk, akkor könnyen kiszámíthatjuk
felszerelésünk tömegét. Legyen például egy Canon APS-C tükrös váz, a használni kívánt legnehezebb objektív, és a rendszervaku tömege egyaránt körülbelül fél kilogramm. Együttesen másfél kilogramm tömegűek, tehát legalább 3 kg terhelhetőségű
állványra és ugyanakkora terhelhetőségű állványfejre van szükségünk. Nagyobb terhelhetőségű még jobb. A full frame tükrös váz és a hozzá való objektívek is nehezebbek, ezért azokhoz nagyobb teherbírású állvány szükséges, M4/3”-os rendszerhez pedig kisebb teherbírású is jó lehet.
A kompakt és bridzs kategóriás fényképezőgépek tömege általában 0,15-0,6 kg.
Sok ilyen fényképezőgéphez külső vakut nem lehet csatlakoztatni. Ilyen esetben csak a
fényképezőgép tömegét kell figyelembe venni az állvány kiválasztásakor. Ha vakut is
lehetséges használni, akkor annak tömegét is vegyük figyelembe.
Ebből azt láthatjuk, hogy egy 15-20 dkg tömegű kompakt fényképezőgéphez elvileg már fél kilogramm terhelhetőségű állvány is jó lehet, ezért látszólag a legolcsóbb
állványok is megfelelhetnek. Azonban óvnék mindenkit attól, hogy csak az árat figyelembe véve válasszon állványt. Figyelembe kell venni egyebek mellett a stabilitását, és
főleg a tartósságát is. A gyenge anyagból készülő, láthatólag könnyen eltörő állványt
ne vegyük meg még a legkönnyebb fényképezőgéphez se.
Az állvány terhelhetőségének felszerelésünk épsége szempontjából is jelentősége
van, óvjuk felszerelésünket kellő terhelhetőségű állvánnyal is.
Az állvány felépítése

Kétféle felépítésű állvány van, az egyik fixen egybe van építve az állványfejjel, a
másiknál az állványfej cserélhető. Ha komolyabb, stabilabb állványt szeretnénk, akkor
ez utóbbit részesítsük előnyben.
Az állvány lábai

Az állvány lábai teleszkópszerűen egymásba tolható részekből állnak. A lábak keresztmetszete lehet kör, vagy egyéb, például trapézhoz hasonló is.
Az egyes tagok rögzítésére többnyire csavarzár vagy flip zár használatos.
A lábak anyaga a megfizethetőbb állványoknál alumíniumötvözet vagy carbon. Az
alumínium lábú állvány olcsóbb, de valamivel nehezebb a carbon lábúnál. Műanyagból
készült lábú állványt ne válasszunk, mert az nem elég stabil.
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Minél vastagabb, nagyobb átmérőjűek a lábak, általában annál stabilabb az állvány (ha a többi része is rendben van). A kör keresztmetszetű állványláb jellemző mérete a legvastagabb láb átmérője, az egyéb alakúaké pedig az úgynevezett profilméret,
amely szintén a legvastagabb lábnál a láb keresztmetszetének legnagyobb mérete
(többnyire a külső szélessége).
A lábak a legtöbb esetben 3-5 részből, úgynevezett  lábtagból állnak. A lábtagok
száma a stabilitásra is hatása van, minél több tagból áll a láb, annál kevésbé stabil. A
több lábtagot tartalmazó állványok nem feltétlenül magasabbak, de általában kisebb
méretre lehet összecsukni ezeket, ezért kényelmesebben szállíthatók. El kell dönteni,
hogy mi a fontosabb: a nagyobb stabilitás, vagy a könnyebb szállíthatóság. Utazáshoz
mindenképpen a kisebbre összecsukható állványt részesítsük előnyben.
Az állvány maximális magassága

Az ideális az lenne, ha a középoszlop kihúzása nélkül is olyan magas lenne állványunk, hogy a fényképezőgép szemmagasságba kerülne anélkül, hogy le kellene hajolnunk. Ezt alacsonyabb fotós könnyebben elérheti, azonban például egy 180 cm magas
személy többnyire lehajolni kényszerül. Sokáig görnyedni azonban kényelmetlen. A
magasabb állvány általában terjedelmesebb és nehezebb is.
Az állvány minimális magassága

El kell dönteni, hogy mire van igényünk. Mint láttuk, vannak olyan állványok,
amelynek lábai egymástól függetlenül terpeszthetők akár közel vízszintes helyzetig,
míg más állványok lábai a középoszlophoz távtartóval rögzítettek, és a lábak nem terpeszthetők egymástól függetlenül. Ilyenek voltak a korábban bemutatott Hama állványok is. Az ilyen állvány legkisebb magassága az, amikor a lábak (hosszában) össze
vannak csukva, vagyis egymásba vannak tolva a lábtagok. Csak a lábak hosszát lehet
állítani, a terpesztettségüket nem, és sok esetben a középoszlopot sem lehet megfordítani. Ez korlátozza az állvány használhatóságát, főleg földközeli felvételek készítését
nem támogatja. Az általában nem cserélhető műanyag állványfej lehetővé teszi, hogy
a fényképezőgépet a föld felé irányítsuk, inkább az a kérdés, hogy így elég közel kerüle a fényképezőgép a talajhoz.
A komolyabb állványok a lábak egymástól független terpeszthetőségével támogatja az egyenetlen talajon történő fotózást, valamint a talajközeli fényképezést a középoszlop vízszintes helyzetbe történő dönthetőségével vagy megfordíthatóságával.
Az állványfej

Általában ez a leggyengébb láncszem, akár egybe van építve a lábakkal, akár cserélhető. Fontos, hogy kellően stabil legyen.
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Alapvetően kétféle általános célú állványfej használatos napjainkban, mégpedig a
gömbfej és a 3D fej, és használatosak még panoráma fejek és egyéb fejek is.
A gömbfejek kevésbé precízen, de sokkal gyorsabban állíthatók gömbcsukló segítségével. Sokan ezt szeretik jobban. Ilyen látszik az alábbi képen.

20.50. ábra. QZSD-02 gömbfej

Az eBay-en ez a QZSD-02 kínai alumínium gömbfej ára gyorscseretalppal még a
6000 Ft-ot se érte el amikor megvásároltam néhány évvel ezelőtt. A gyorskioldó és a
gyorscseretalp a fenti képen a gömbfej tetején látható, azonban a látszat ellenére nem
Arca-Swiss kompatibilis (lásd lentebb). A specifikáció szerint teherbírása 8 kg, tehát
bőven jó az 5 kg teherbírású állványhoz. Valóban nagyon masszív. Én magam ezt az
állványfejet használom mindig.
Az ábrán 1-gyel jelöltem a gyorskioldó szorítóját, 2-vel a gömbcsukló szorítóját, 4gyel a panoráma funkció szorítóját. A 3-mal jelölt szorítóval azt állíthatjuk be, hogyha
a gömbcsukló szorítóját (2) meglazítjuk, akkor a gömbcsukló milyen könnyen mozogjon. Ez a gömbfej támogatja a vízszintes panoráma képek készítését azáltal, hogy a
talpával párhuzamosan elfordítható, ha a 4-es szorítót kioldjuk.
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20.51. ábra.

Az 5-tel jelölt skálán láthatjuk az elfordulást fokban.

20.52. ábra.

Álló formátumú képek készítéséhez a gömbfej 90 fokban billenthető, illetve ebben
a helyzetben a talaj felé fordíthatjuk a fényképezőgépet. Nézzük meg, milyen nagy a
golyó, és milyen vastag a golyót és a gyorskioldó befogóját összekötő elem. A stabilitáshoz és a terhelhetőséghez erős alkatrészekre van szükség.
Gömbfej esetén győződjünk meg arról hogyha rögzítjük a gömböt, akkor stabilan
tartja-e felszerelésünket, nem kúszik-e el a beállítás (lassan magától elmozdul a gravitáció miatt).
Az úgynevezett 3D (más néven háromutas) fejen mindhárom irányban történő állításhoz külön szorító áll rendelkezésre. Ennek a precízebb beállítási lehetőség az előnye, azonban lassabban kezelhető.
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20.53. ábra. Manfrotto 804RC2 fej

Ezen az ábrán látható Manfrotto 804RC2 állványfej teherbírása 4 kg, tömege 0,75
kg. A stabilitásnak azonban ára van, az alumínium állvány és állványfej együttes tömege 2,53 kg. Ez úgynevezett 3D állványfej, amelyen mindhárom irányban külön szorítóval állítható be a fényképezőgép helyzete. Külön szorító tartozik a billentésekhez, illetve az állványfej talpával párhuzamos elfordításhoz. Ez pontos, precíz beállítást tesz
lehetővé, de lassabban. Az elfordulás mértékét skálákon olvashatjuk le.
Az állvány használatának célja

Nem mindegy, hogy milyen célra szeretnénk használni az állványt. Műtermi használatra választhatunk nehezebb, stabilabb állványt is, hiszen úgysem akarjuk szállítani.
Egyéb célra választhatunk olyan állványt, amelynek lába három tagból áll. Ez stabilabb, de terjedelmesebb, nehezebben szállítható, mert nem lehet túl kicsire összecsukni.
Nem túl kényelmes egy külön állványtáskában szállítható, 70 cm hosszú, két és fél
kilós állvánnyal (mint a fentebb ismertetett Manfrotto állvány) üdülni, utazni, ilyen állvány erre a célra kevéssé alkalmas. Ha utazáshoz, nyaraláshoz, túrázáshoz keresünk
állványt, akkor fontos szempont a könnyű szállíthatóság még úgy is, ha némi kompromisszumot kell kötnünk a stabilitás tekintetében. Az utazáshoz ajánlott állványok kisebbre összecsukhatók, mert lábuk általában több (pl. négy-öt) tagból áll, és a tömegük is kisebb. Az ilyen állványok megnevezésében gyakran szerepel a traveller (utazó)
vagy travel (utazás) szó. Általában elférnek az utazótáskában vagy a hátizsákban, és a
tömegük sem túl nagy, általában 0,8-2 kg között van. A maximális magasságuk több-
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nyire 105 és 165 cm között változik, és bizony ezt a magasságot is csak maximálisan kihúzott középoszloppal érik el.
Az állvány stabilitása

Különválasztottam a stabilitást a terhelhetőségtől. Az állványnak biztonságosan el
kell bírnia a felszerelést, ez a terhelhetőség. Emellett azonban nem szabad berezdülnie
a fényképezőgép belsejében lévő mozgó alkatrészek (pl. zár) által keltett  lökésimpulzustól, illetve egyéb külső tényezőktől sem (pl. változó erősségű szél). Ez a stabilitás.
Nem lehetnek laza, kilazult alkatrészek, mindennek stabilan kell állnia.
Van, aki úgy ellenőrzi egy állvány stabilitását, hogy felállított helyzetben megfogja
az állványfejet, és óvatosan, az állvány konstrukciójához alkalmazkodva próbálja fordítani jobbra-balra, mit egy csavaranyát. Ha nem észlel kotyogást, minden feszes, akkor
jó. Gyengébb állványt óvatosabban kell próbálni, mint egy erőset, mert nem az állvány
tönkretétele a cél.
Stabilitás szempontjából az állványnak két követelménynek kell megfelelnie.
• Ne boruljon fel könnyen szeles időben sem.
• Ne engedje berezdülni a fényképezőgépet.
Nagyobb tömegű állványt és nagyobb tömegű felszerelést a szél nehezebben borít
fel. Két dolgot tudunk tenni a borulás megelőzésére: az állvány kampójára nehezéket
akasztunk, valamint nagyon vigyázunk, akár egyik kezünkkel foghatjuk is az állványt
szeles időben. Ha rossz időben nem szeretnénk fotózni, akkor ez kevésbé fontos szempont.
A fényképezőgép exponáláskor bekövetkező berezdülését a fényképezőgépben lévő
mozgó alkatrészek által keletkező lökésimpulzusok okozzák. Tükrös váz esetén egyrészt a tükör felcsapásakor, másrészt a redőnyzár működése során keletkeznek lökésimpulzusok, amelyek következménye a berezdülés. Minél nagyobb tömegűek a mozgó
alkatrészek és minél kevésbé van csillapítva a mozgásuk végénél a hirtelen megállásuk,
annál nagyobb lökésimpulzus keletkezik. A full frame vázak ebből a szempontból tehát
előnytelenebbek, mint a kisebbek. Nagyobb tömegű vázat ugyanaz a lökésimpulzus
kevésbé tud berezgetni. Tükör nélküli, cserélhető objektíves vázakban szintén redőnyzár található, ennek működése okozza a lökésimpulzust. Nem cserélhető objektíves
fényképezőgépek (például kompaktok vagy bridge gépek) esetében általában központi
zárat találunk, de az is előfordul, hogy nincs központi zár sem, hanem úgynevezett
elektronikus zár van, amely egyáltalán nem tartalmaz mozgó alkatrészt. Az utóbbi
esetben természetesen lökésimpulzus sem keletkezik, azt legfeljebb mi idézhetjük elő
az exponálógomb lenyomásával. A központi zár sokkal kisebb lökésimpulzust idéz elő,
mint a redőnyzár (szinte nullát).
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Ha kezünkbe vesszük fényképezőgépünket, és különböző záridőkkel (például 1/60
s, 2 s) exponálunk néhányat, akkor érezhetjük, hogy milyen mértékű berezdülés keletkezik. A tükörreflexes fényképezőgép (az optikai keresőt használva) bizony jól érezhető
lökésimpulzust generálhat, míg egy kompakt gépnél úgyszólván semmit sem érzünk.
Az újabb DSLR vagy MILC fényképezőgépeknél a jobb csillapítás miatt lényegesen kisebb lehet a lökésimpulzus, mint a régebbieknél. Nagyobb lökésimpulzus esetén stabilabb állvány szükséges. Egy fél kilogramm tömegű bridge gép esetében ugyan halljuk
a zár működését, de nem érzünk számottevő berezdülést, egy elektronikus záras fényképezőgép esetén pedig nem hallunk és nem is érzünk semmit. Az utóbbi esetekben
(ha csak szélmentes időben fotózunk) az állványnak leginkább a gép stabil megtartása
a szerepe, és nem a berezgés megakadályozása, ha betartjuk azt a szabályt, hogy nem
kézzel nyomjuk le az exponálógombot, hanem távvezérlővel vagy időzítővel exponálunk. A próba során észlelteket felhasználhatjuk az állvány kiválasztása során.
Milyen állványt válasszunk?

Igen nagy a választék, így nem könnyű a választás. Miután csak néhány fajta állvánnyal van személyes tapasztalatom, így nem adhatok konkrét tanácsot. Inkább arról
írok, hogy én milyen főbb tulajdonságokkal rendelkező állványt választanék.
Kompakt vagy bridge fényképezőgéphez megfelelő lehet a fentebb említett  jobb
Hama, vagy más hasonló állvány is, főleg ha nem akarunk fotózni erősebben szeles
időben. Előnyük az olcsóságuk. Ezek akkor felelnek meg, ha nem fontos szempont a lábak egymástól független és nagy mértékű terpeszthetősége, valamint a középoszlop
megfordíthatósága. Ha nem csinálunk földközeli felvételeket, hanem felállított  állvánnyal fotózunk jó terepviszonyok között, ahol az állványt a lábak kis terpeszthetősége ellenére stabilan fel tudjuk állítani. Aki csak alkalomszerűen használ állványt, annak ilyen állvány megfelelő lehet, segítségével készíthetünk tájképeket, utcaképeket,
éjszakai képeket, hosszú expozíciós felvételeket. A tartóssága nem veszi fel a versenyt
a komolyabb állványokkal, és ha sokat használjuk, akkor az alkatrészek kopása miatt
veszíthet stabilitásából. Ha gondolunk a jövőre, és számítunk arra, hogy esetleg áttérünk cserélhető objektíves rendszerre, vagy talajközeli felvételeket is szereznénk készíteni, esetleg rosszabb időjárási körülmények között  is fotóznánk, akkor érdemesebb
egy nem túl nehéz, de stabilabb utazóknak szánt állványt választani.
Ha kültéren is fotózunk és visszük is magunkkal az állványt, és univerzálisan használható állványt szeretnénk, akkor mindenképpen utazóknak szánt állvány beszerzése
célszerű. Ezek kisebbre összecsukhatók, könnyebbek, akár a hátizsákunkba is elférnek.
Vannak olyan típusok, amelyeknél a lábak terpeszthetők, a középoszlop megfordítható, és nehezéket is tudunk akasztani rá. A stabilitás és terhelhetőség mellett  ezek lehetnek a fő szempontok. Tükörreflexes APS-C és MILC vázhoz is nyugodtan használhatunk ilyet, főleg ha nem használunk nagy tömegű, terjedelmes objektíveket, csak
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0,5-0,6 kg alattiakat, de még ennél nehezebb felszerelés esetén is jók lehetnek. Én magam is ilyet vásárolnék, mert egyrészt tudom, hogyha az állvány nagy és nehéz lenne,
akkor úgysem vinném magammal, másrészt a Hamához hasonló állványoknál nagyobb stabilitás és a kisebb méretre összecsukhatóság mindenképp előny. A hatalmas,
több tízszeres zoomátfogású bridge fényképezőgépek stabilabb állványt igényelnek,
ezért ehhez mindenképpen stabilabb, utazóknak szánt állványt vásárolnék. Utazóknak
szánt állványon a lentebb ismertetett K&F Concept TM2324 vagy ehhez hasonló állványokat értem. Stabil felépítés, és semmiképpen sem műanyag állványfej. A lenti ábrán
meg is nézhetjük a felépítését.
Tükörreflexes és MILC fényképezőgéphez választhatjuk neves gyártó jól bevált
modelljét, amelyet dicsérnek a használói, amelynek saját tömege állványfejjel együtt
legfeljebb 1,5-2 kg, és terhelhetősége az állvány és az állványfej esetében is legalább 4
kg, vagy ha nehezebb objektíveket is szeretnénk használni, akkor ennél nagyobb. De
nem szabad azt gondolni, hogy egyéb gyártók között nincsenek, amelyek jól használható állványokat gyártanak. Például az interneten olvasható információk alapján látható, hogy a K&F Concept is figyelemre méltó utazó állványokat kínál jó áron, magas
vásárlói elégedettség mellett. Példaképpen nézzünk meg egy típust közelebbről.
Az alábbi ábrán a jó áron megvásárolható K&F Concept TM2324 típusú alumíniumból készült, utazóknak szánt állvány látható. Az állvány vásárlói elégedettsége az
amazon.com-on 5600 értékelés alapján az 5-ös skálán 4,7.
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20.54. ábra. K&F Concept TM2324 típusú állvány

Ez az alumíniumötvözetből készült utazó állvány minden szükséges előnyös tulajdonsággal rendelkezik:
• 4 részből álló lábak.
• Tömege mindössze 1266 g.
• Terhelhetősége 10 kg.
• Lábai egymástól függetlenül terpeszthetők.
• Legnagyobb magassága kitolt középoszloppal 156 cm.
• Legnagyobb magassága leengedett középoszloppal 133 cm.
• Legkisebb magassága használat során 55 cm.
• Szállításhoz 47 cm-re csukható össze.
• A gömbfej nagy, 28 mm átmérőjű golyót tartalmaz.
• Arca-Swiss kompatibilis befogó a gömbfejen (lásd lentebb).
• Az állványfej cserélhető.
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• A középoszlop alján kampó található, amelyre a nagyobb stabilitás érdekében
ráakaszthatunk valamit.
• A középoszlop megfordítható.
• Hordtáskát is kapunk hozzá.
A könnyebbség érdekében bizonyos alkatrészek kemény, szilárd műanyagból készülnek, így például a gyorscseretalp, és az állvány felső lapja, amelyre felfekszik az
állványfej alja. Ez azonban semmilyen hátránnyal nem jár. A tartóssága valószínűleg
nem éri el az ismertetett  Manfrotto állványét, de ez inkább profi fotósok esetében
probléma.
Ilyen, vagy ehhez hasonló K&F Concept állványt ne az eBay-ről vásároljunk, hanem például a gyártó németországi képviseletétől. Időnként itt  nagyon kedvező áron
(akár 50% kedvezménnyel) vásárolhatunk K&F Concept termékeket. A kínálat is nagy,
sok típus közül választhatunk, és teljesen korrekt kiszolgálásban részesül a vásárló.
Mivel a termék az EU-ból érkezik, mentesülünk a vámkezeléssel járó bonyodalmaktól
és időveszteségtől is. A weboldalt itt találjuk: https://www.kentfaith.de
A nagyobb, nehezebb, fentebb tárgyalt Manfrotto 290 xtra állványfej nélkül jelenleg duplaannyiba kerül, mint a komplett K&F Concept állvány akciósan. Nézzük meg
egymás mellett a két állvány dobozát, a Manfrotto sokkal nagyobb:

20.55. ábra.

Igényeink szerint vásárolhatunk más gyártmányú állványt is, a választék nagy, én
csak egy olcsóbb, kisebb, könnyebb, jó minőségű alternatívaként említettem meg ezt
az állványt. Csak azt írtam le, hogy én magam ilyet választanék az én fotózási szokásaimhoz és igényeimhez. Az állványt azonban nem én gyártom, és nem is én szolgálom
ki az ügyfeleket, ezért ezekért nem is vállalhatok felelősséget. Az ismertetett  állvány
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már volt a kezemben, és azt megfelelőnek találtam, de használni nem használtam. Az
ügyfélszolgálat készséges, az angolul írt levélre segítőkészen reagáltak. Mindössze
ennyi tapasztalatról tudok beszámolni. A kínálat hatalmas, mindenki válassza ki az elképzelésének leginkább megfelelő gyártmányú állványt.
Full frame DSLR és nagy teleobjektív esetén esetleg stabilabb állványra lehet
szükség, és esetleg nagyobb terhelhetőségűre is.
Ha az állványt beltérben, egy fix helyen, pl. egy műteremben használjuk, és nem
visszük magunkkal fotózni, akkor kevésbé számít a kissé nagyobb tömeg és nagyobb
méret. Ekkor válasszunk kevesebb, például három tagból álló lábbal rendelkező állványt, és válasszunk erősebbet, stabilabbat, nehezebbet.
Ha van egy jó, stabil, utazáshoz készült állványunk, nem szükséges másikat venni
egyéb célra, használjuk bátran azt mindenre.
A nagy felbontás minél jobb kihasználása mindennel szemben nagyobb követelményt támaszt, az állvány stabilitásával szemben is. Ez azért van, mert a képpontok
kisebbek, és ezért már kisebb bemozdulás is láthatóvá válhat a képen. Ezt is figyelembe kell venni a választásnál.
Aki nem tapasztalta, nem tudhatja, hogy milyen hatalmas stabilitásbeli különbségek lehetnek állvány és állvány között. Amikor megvettem a Manfrotto állványt (egy
Hama Star 61-hez hasonló Hama állvány után), mellbevágó volt amikor kipróbáltam,
hogy ez milyen hihetetlenül stabil az addig használt állványokhoz képest. Az a gondolatom támadt, hogy nem létezik, hogy ez ennyire erős, masszív és stabil. De létezik,
csak aki ezt nem tapasztalja meg, az el se tudja képzelni. Természetesen nemcsak a
Manfrotto állvány stabil, hanem más gyártók hasonló állványai is hasonlóan stabilak
lehetnek.
A fentebb említett  Hama állványok csak egy jellemző állványtípust reprezentáló
példák voltak. Ezek az állványok jó ár/érték arányt képviselnek, korrekt kivitelűek,
korrekt minőséget kapunk, azonban ezért az árért nem várható el, hogy a drága állványokkal felvegyék a versenyt.
Az állvány kiválasztásánál természetesen minden itt  leírt, és esetleg más, itt  le
nem írt, de felmerülő szempontokat is vegyük figyelembe, és olyan állványt vásároljunk, amely minden fontosabb szempontból megfelel fotózási szokásainknak, igényeinknek, és használni kívánt felszerelésünknek. Természetesen elvileg a legstabilabb állvány lenne a legjobb, azonban a hordozhatóság érdekében kompromisszumot kell
kötnünk a stabilitás, a méret, és a tömeg tekintetében.
Fotóállványt mindenkinek magának kell választania, nincs olyan, hogy „ideális”
állvány, mindig alaposan mérlegelni kell, utána kell olvasni az interneten, mások véleményét is figyelembe kell venni, és körültekintően kell dönteni. Lehetőleg elsőre pró-
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báljunk olyan állványt vásárolni, amely hosszabb távon kielégíti igényeinket, akár egy
életen át is.
Én nem vagyok híve az állandó állványhasználatnak, azonban vannak olyan szituációk, amikor szükség van rá, vagy egyenesen nélkülözhetetlen.

20.3.3. AZ ARCA-SWISS GYORSKIOLDÓ RENDSZER
A problémát az jelenti, hogy majdnem mindegyik nagy állványgyártó cég saját
gyorskioldó rendszert használ. Az Arca-Swiss cég az 1990-es években jelent meg a piacon saját rendszerével, amely ötletes, könnyen kezelhető, praktikus és stabil rendszer.
Hamar népszerű is lett  a fotósok körében. De az állványgyártó cégek körében nem.
Ugye, ők mindent a vásárlóért tesznek… Hogyne. Ragaszkodtak a saját rendszereikhez
továbbra is, amelyek a legkevésbé sem kompatibilisek egymással.
A fotósok közül a fenti előnyök miatt és kompatibilitási okokból sokan áttértek az
Arca-Swiss rendszerre, mert az eBay-en sokféle, olcsó, és kiváló minőségű utángyártott Arca-Swiss tartozék kapható. Az eredeti Arca-Swiss termékek egyáltalán nem olcsók.
A rendszer alapja a gyorsbefogó. Ilyen Arca-Swiss rendszerű, QR–50 típusú, fémből készült gyorsbefogót az eBay-en jó áron szerezhetünk be.

20.56. ábra. QR-50 Arca-Swiss kompatibilis befogó
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A rögzíthetőség érdekében középen „nagy” (3/8”) állványmenetet tartalmaz, amely
a mellékelt szűkítővel a szokásos 1/4” méretre szűkíthető. A képen a világos színű szűkítőt is láthatjuk.
Egy másik befogó a K30 típusú, amelyhez egy kis gyorscseretalp is tartozik.

20.57. ábra. K30 befogó a gyorscseretalppal

A befogóba lehet rögzíteni a különféle tartozékokat, például az Arca-Swiss kompatibilis gyorscseretalpakat, amelyek az alábbi ábrán is láthatók.

20.58. ábra. Rövid gyorscseretalpak

Az Arca-Swiss rendszerű gyorscseretalpak természetesen mindegyik ilyen rendszerű állványfejhez használhatók. Különböző méretben beszerezhetők, darabonként
néhány száz forintért.
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20.59. ábra. Hosszabb gyorscseretalpak

A gyorscseretalpak és egyéb tartozékok alsó részének szélessége (amely belemegy
a befogóba) kb. 38,1 mm, mindkét oldalán végig 45 fokos V alakú bemarás található,
ezt fogja meg, szorítja össze a befogó pofája. A gyorscseretalpat a rajta lévő állványcsavar segítségével a fényképezőgép aljára kell felszerelni, amelyet a befogó szétnyitása után belehelyezhetjük a befogóba, és a rögzítőcsavarral rögzíthetjük. Ha kicsit meglazítjuk a rögzítőcsavart, akkor a cseretalp és más tartozék is a befogóban
csúsztatható, és tetszőleges helyzetben rögzíthető. A gyorscseretalpak aljának két végén látható két kisebb csavar kiálló feje megakadályozza, hogy a gyorscseretalp véletlenül ki tudjon csúszni a befogóból amikor az kissé meg van lazítva, és drága felszerelésünk a földre essen. De leginkább csak akkor, ha kissé van meglazítva. Erre
ügyeljünk.
Ránézésre a fentebb ismertetett QZSD–02 gömbfejen is Arca-Swiss rendszerű befogó és gyorscseretalp van, de ez csak majdnem igaz. Látszólag ugyanolyan, azonban a
gyorscseretalp körülbelül 1 mm-rel keskenyebb a szabványos Arca-Swiss cseretalpnál,
és a fejen lévő befogó nem nyitható szét annyira, hogy abba a szabványos, 38,1 mm
széles Arca-Swiss gyorscseretalp behelyezhető legyen (csak a sajátja). Körülbelül 1 mm
hiányzik.
Az alábbi ábrán MPU–105 típusú, Arca-Swiss kompatibilis L alakú gyorscseretalpat láthatunk, amely lehetővé teszi állvány használatával a fekvő és álló képformátum
közötti gyors váltást.
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20.60. ábra. "L" alakú gyorscseretalp

Először fel kell szerelnünk fényképezőgépünkre a rajta található állványcsavar segítségével.

20.61. ábra. Felszerelt "L" alakú gyorscseretalp
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Ezután rögzíthetjük fekvő formátumhoz a befogóban a fényképezőgéppel együtt.

20.62. ábra. Befogóba rögzített gyorscseretalp

Vagy álló képformátumhoz, az alábbi ábra szerint.

20.63. ábra.
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Az alábbi képen egy NNR–200 típusú, Arca-Swiss kompatibilis fókuszsín látható.
Ez 200 mm hosszú, de létezik rövidebb változata is.

20.64. ábra. Arca-Swiss kompatibilis fókuszsín

Található rajta egy Arca-Swiss rendszerű befogó a fényképezőgép rögzítése céljából, és maga a fókuszsín is rögzíthető egy másik, például az állványfejen lévő ArcaSwiss rendszerű befogóba.

20.65. ábra. A fókuszsín egy gömbfej befogójában
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Nem is folytatom a hasznos Arca-Swiss kiegészítők sorolását, ezeket mindenki
meg tudja nézni az eBayen.
Hogyan alakítsuk át állványunkat Arca-Swiss kompatibilissé?

Ha meglévő vagy beszerzendő egyéb rendszerű állványunkat nem tudnánk „átalakítani” Arca-Swiss kompatibilissé, akkor az előzőekben leírtaknak nem sok értelme
lenne, mert csak kevés emberhez szólna. Mi értelme van az átalakításnak? Nem jó úgy,
ahogy van? Van, akinek jó, azonban sokféle kiegészítőt elérhető áron csak Arca-Swiss
kompatibilis kivitelben tudunk elérni. A fenti fókuszsín, a gyorscseretalpak, és egyéb
tartozékok csúsztathatók a befogóban. Erre csak az Arca-Swiss rendszer alkalmas, hiszen például egy Manfrotto állványfej esetén a gyorscseretalpat nem lehet ide-oda
csúsztatgatni.
Ha rendelkezünk egy QR–50 típusú, vagy ahhoz hasonló Arca-Swiss rendszerű befogóval, akkor bármilyen állványunk is van, azt alkalmassá tehetjük Arca-Swiss rendszerű kiegészítők, gyorscseretalpak és tartozékok használatára.
Első eset az, hogy állványunk nem rendelkezik gyorscseretalppal, hanem a rajta
lévő állványcsavarral kell rá rögzíteni a fényképezőgépet. Főleg régebbi állványok között  találunk ilyet. Ebben az esetben a QR–50 (vagy hasonló) befogót rögzítsük állványfejünkre a fényképezőgép helyett, és már kész is vagyunk.
Második esetben állványunk rendelkezik saját rendszerű gyorscseretalppal és
gyorsbefogóval. Ebben az esetben az állványfej eredeti gyorscseretalpára a fényképezőgép helyett a QR–50 gyorsbefogót szereljük fel. Például az alábbi képen a QZSD–02
gömbfej gyorscseretalpa és a QR–50 befogó látható összeszerelve. A képen a QR–50
befogó látható aljával felfelé, és rajta az arany színű állványcsavarral rögzített QZSD–
02 gömbfej gyorscseretalpa.

20.66. ábra.
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Az alábbi képen pedig az egész rögzítve van az állványfejben:

20.67. ábra.

Az alábbi képen a Hama állvány gyorscseretalpa állványcsavarral a QR–50 befogó
aljához van rögzítve:

20.68. ábra.
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És az egész rögzítve a Hama állvány befogójában:

20.69. ábra.

Az Arca-Swiss rendszerre a panorámaképek készítéséről szóló könyvben visszatérünk. Akkor majd meglátjuk, hogy miért éri meg az átalakítás.

20.3.4. EGYÉB LEHETŐSÉGEK
Nézzük meg, hogy milyen egyéb eszközöket használhatunk a háromlábú állványon kívül fényképezőgépünk elmozdulásának megakadályozására.
Egylábú állvány

Ez hasonló a háromlábú állványhoz, szintén kihúzható lába van, de csak egy.

20.70. ábra.
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A fenti képen egy Manfrotto egylábú állvány látható lefektetve. Ez nem rendelkezik bonyolult állványfejjel, a tetején egy egyszerű, nem állítható befogó van, gyorscseretalppal.
Az egylábú állvány főleg függőleges irányban akadályozza meg a fényképezőgép
elmozdulását. Az oldalirányú elmozdulást nem akadályozza meg, használatával mégis
körülbelül egy fényértéknyivel hosszabban exponálhatunk ugyanolyan bemozdulási
esély mellett, mintha szabad kézből exponálnánk.
Az egylábú állvány az átlagember számára leginkább a televízióból, sportközvetítésekből lehet ismert. Sportközvetítésnél a fotóriporterek hatalmas objektívekkel felszerelkezve várják az alkalmas pillanatot, objektívjükre (nem a fényképezőgépre!) szerelt egylábú állványt használva. Az igazság az, hogy ők nem elsősorban a bemozdulás
elkerülése céljából használják az egylábú állványt, hanem azért, hogy nehéz felszerelésüket ne kelljen kezükben órákig tartaniuk. A nagy objektívek tömege ugyanis akár 35 kg is lehet.
Én nem javaslom ilyen állvány beszerzését, nem nagyon van szükségünk rá. Ha
mégis, akkor kihúzhatjuk háromlábú állványunk lábait anélkül, hogy azokat szétterpesztenénk, és máris van egylábú állványunk. Létezik olyan háromlábú állvány is,
amelynek egyik lába kivehető, és egylábú állványként használható.
Ha például valamilyen bokron próbálunk egy rovart lefényképezni, akkor jól jöhet
az egylábú állvány, ugyanis a földre támasztva lehetővé teszi, hogy finoman előre-hátra döntve állítsuk be az élességet. De ugyanúgy megteszi a nem szétterpesztett háromlábú állvány is.
Babzsák

Földközeli felvételekhez a háromlábú állványt nem egyszerű használni, sokkal
jobb nála a babzsák. A babzsákot ezenkívül akár a lehúzott  autóablakba is tehetjük,
vagy autó tetejére a fényképezőgép stabil tartása, megtámasztása céljából. Alakja jól
hozzáidomítható az aktuális szituációhoz. Lényegében hasonló babzsákról van szó,
mint amivel a gyermekek tornáznak, de nagyobb, és nem babbal van töltve. Ilyet készen is vásárolhatunk néhány ezer forintért, de könnyen el is készíthetjük. Mérete
függ a használni kívánt objektív méretétől is, általában 25-30 cm széles, és 40 cm körüli hosszúságú szokott lenni. Vastagsága 5-8 cm. Tölteléknek polisztirol gyöngyöt szoktak használni, vagy ugyanolyan jó a bioboltokban töltőanyagként árult tönkölybúza
pelyva is.
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20.71. ábra.

Ez a babzsák polisztirol gyönggyel van töltve, és 37×22 cm a mérete, körülbelül
4000 Ft-ért vásárolható meg. Magyar kézműves munka.

20.72. ábra.

Hogyan tudunk ilyet magunk készíteni? Készíthetünk babzsákot két darab 30×40
cm (vagy tetszés szerinti) méretű vászonszerű anyagból, vagy farmervászonból is. A
két anyagot egymásra tesszük, és a szélétől körülbelül 1 cm-re majdnem teljesen körbevarrjuk. Néhány centinyit hagyjunk szabadon a megtöltéshez. Kifordítjuk, megtöltjük polisztirol gyönggyel, kipróbáljuk, hogy elég vastag-e, elég jól idomul-e. Ha szükséges, tegyünk még hozzá töltőanyagot, vagy vegyünk el belőle. Ha minden jó,
bevarrhatjuk véglegesen. Ez a kivitel mosógépben is mosható.
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Ha tönkölybúza pelyvával töltjük meg, akkor egy belső huzatba töltsük a tölteléket, amelyre egy cipzáras külső vászonhuzatot varrunk. A cipzár kinyitásával a külső
huzat mosása előtt ki tudjuk venni a tölteléket tartalmazó belső párnát.
Zsinórállvány

Ez egy kis helyet elfoglaló, egyszerűen, olcsón elkészíthető eszköz. Leginkább függőleges irányban stabilizálja gépünket, de egyéb irányokban is kisebb a bemozdulás
veszélye.
Készítéséhez két egyszerű dolog szükséges. Egyrészt szükség van az alábbi ábrákon látható, vagy ezekhez hasonló 1/4”-os állványcsavarra.

20.73. ábra.

Én magam ilyet vásároltam az eBay-en. Ez egybeöntött, fémből készült, stabil, tartós eszköz. De megfelel az alábbi ábrán látható is.

20.74. ábra.

A felső képen látható csavar cinkötvözetből, az alsó képen látható pedig rozsdamentes acélból készült. Végső soron fül nélküli állványcsavar is megteszi, olyat használjunk, amilyen van.
Másrészt szükségünk van vékony spárgára vagy egyéb vékony zsinórra. A spárga
azért jó, mert nem nyúlik, és felülete nem csúszós. A hossza testmagasságunknál kb.
25 cm-rel nagyobb legyen. Az általam használt spárga körülbelül 2 mm átmérőjű. Vastagabb nem jó, mert nagyon merev.

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

511

A spárga vagy zsinór egyik végét kössük rá az állványcsavarra. A fenti két csavar nál adódik, hogy a „füléhez” kell kötnünk, de ha „fül” nélküli állványcsavarunk van,
akkor közvetlenül a csavarfej mögé köthetjük a csavar menetes szárára.

20.75. ábra. Zsinórállvány

Használatkor az állványcsavart csavarjuk be a fényképezőgép alján található állványmenetbe, a zsinór végét lógassuk le a földre, és olyan helyen lépjünk rá egyik lábunkkal a spárga földön fekvő részére, hogy a spárgát enyhén megfeszítve a fényképezőgép keresője épp a szemünk elé essen. Hangsúlyozom, hogy a spárgát laza
mozdulattal, könnyedén, kissé kell csak megfeszíteni, hiszen erősen megfeszítve akár
kárt is okozhatunk fényképezőgépünkben, másrészt stabilabban tartjuk a gépet, ha
nem erősen, görcsösen feszítjük meg a spárgát.
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Zsinórállvány használatakor mindenképpen, de minden egyéb alkalommal is a
nyakpánttal akasszuk nyakunkba a fényképezőgépet, mert az megakadályozza a fényképezőgép leesését. Ha kompakt gépünknél csak csuklópánt van, akkor azt is mindig
akasszuk a csuklónkra. Ezt sose felejtsük el megtenni. A csuklópánton legyen mindig
biztosító.

20.76. ábra. Csuklópánt

A biztosító a fenti képen is látható, a derékszíj bújtatójához hasonlító alkatrész,
amely a csuklópánton elmozgatható. A képen a négyzet alakú alkatrész a biztosító. A
kezünket bele kell dugni a hurokba, a biztosítót pedig a csuklónkhoz kell húzni, mert
így nehezebben tud kicsúszni kezünk a hurokból.
Tehát a zsinórállvány egy olcsó, egyszerű, kis helyen elférő, könnyű, de hatásos
segédeszköz, mégis borzasztóan kevesen használják. Hatásossága elérheti, de legalább
megközelítheti az egylábú állvány hatékonyságát.
A zsinórállvány a képstabilizátor hatásosságát is megnöveli, azaz hosszabb záridővel készíthetünk éles felvételt, mint nélküle. Rosszabb fényviszonyok között is jó hasznát vehetjük. Ha a téma nem mozog, akkor képminőség szempontjából általában jobban járunk, ha mondjuk feleakkora érzékenységgel, kétszeres záridővel készítjük el a
felvételt, és ebben a zsinórállvány sokat segíthet. Persze itt  nem arról van szó, hogy
ISO 200 helyett használjunk ISO 100-at, hanem ISO 1600 helyett ISO 800-at, vagy ISO
3200 helyett ISO 1600-at.
Vannak olyan helyek, ahol nem lehet sem vakut, sem állványt használni. Ilyen
hely többek között a keszthelyi Festetics kastély is, amelynek belsejében a fényviszonyok közel sem ideálisak fotózás céljára. Az más kérdés, hogy ennek ellenére külön fotós jegyet kell venni, ha valaki fényképezni is szeretne. Nem egy helyen ISO 400 érzékenységnél és f/5 rekesznél fél másodperc záridő adódott. Vagy 1/6 másodperc, mint az
alábbi kép esetében.
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20.77. ábra.

A kép a jó képstabilizátornak köszönhetően elfogadhatóan éles lett. Ennek ellenére
nagyon jól jött a nálam lévő zsinórállvány. A lenti kép ennek használatával készült 1/4
s záridővel.
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20.78. ábra.

Egyéb eszközök

Könnyű kompakt gépekhez hasznát vehetjük az alábbi képen látható mini állványnak is.

20.79. ábra.
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A magassága mindössze 13 cm, lábai flexibilisek. Mindig úgy terpesszük a lábait,
hogy fel ne dőljön a fényképezőgépünkkel együtt.
Használhatunk GorillaPod-ot is, amelynek flexibilis lábait akár egy csőre is rátekerhetjük. Az alábbi képen látható.

20.80. ábra.

A GorillaPod nem túl olcsó, a képen látható kb. 40000 Ft-ba kerül.
Az alábbi képen pedig agy GorillaPod látható kompakt fényképezőgéppel, kerítésre rögzítve.

20.81. ábra.
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20.3.5. A BEMOZDULÁS ELKERÜLÉSE (EFCS)
Nagy felbontású, cserélhető objektíves fényképezőgépek elterjedésével az érzékelő
kis képpontmérete miatt újabb problémák jelentkeztek. Ezek egyike az, hogyha jól ki
szeretnénk használni a nagy felbontást, és ehhez jó objektívünk is van, akkor tapasztalhatjuk, hogy fényképezőgépünk sokkal érzékenyebb lett a berázódásra. Ezt kevésbé
stabil állvány használata esetén is megfigyelhetjük, ha képeinket 100% (más néven
1:1) nagyításon nézzük. Konkrétan azzal szembesülünk, hogy amíg kisebb felbontású
fényképezőgépünk volt (pl. APS-C 12 MP), ugyanazzal a (nem túl stabil) állvánnyal
nem észleltük a problémát, a váltás után pedig esetleg igen.
Vajon mi okozza ezt? Gondolhatunk az állványra, esetleg a szélre, de nem erről
van szó. A valóság az, hogy bizonyos tényezők fennállása esetén fényképezőgépünk
mozgó alkatrészei által keltett rezgés okozza a berázódásos életlenséget. Konkrétan két
alkatrész okozhatja a berázódást:
• Csak DSLR fényképezőgépek esetében a felcsapódó tükör.
• Minden cserélhető objektíves, mechanikus zárral rendelkező fényképezőgép esetén a zármechanika mozgása által keletkező berázódás.
Milyen körülmények esetén lép fel ez a probléma leginkább?
• A legtöbb objektív esetén leginkább az 1/2 s és 1/60 s közötti záridőtartomány
alkalmazásakor figyelhető meg a legnagyobb mértékben.
• Nagy és nagyon nagy gyújtótávolságú objektívek esetében a reciprok szabállyal
kapott záridőnél hosszabb záridők esetén.
• Kevésbé csillapított zárszerkezet esetén jobban jelentkezik a probléma.
Gondoljunk abba bele, hogy kezünk remegése miatt van egy bizonyos mértékű bemozdulás. Ha nagy látószögű objektívvel fényképezünk, akkor a bemozdulás a képérzékelőn a képmezőbe befogott területhez képest kicsi, ha azonban nagy teleobjektívvel
fényképezünk, akkor ugyanolyan mértékű bemozdulás akár összemérhető lehet a képmező nagyságával.
Hogy megértsük a gyújtótávolság szerepét a berázódás mértéke tekintetében, nézzük meg az alábbi ábrát:
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20.82. ábra.

Ezt láthatjuk a fenti ábrán. A bemozdulás mértéke (a piros nyíl hossza) mindkét
eseteben azonos, közel megegyezik a zászló nagyságával. Nagy látószögű objektívvel
azonban a képérzékelőn csak kisebb mértékű bemozdulást okoz. Az ábrán bal oldalon
a nagy kék keret a képérzékelő, amelyhez képest a piros nyíl (a bemozdulás mértéke)
kicsi. A jobb oldalon láthatjuk, hogy a teleobjektív a kisebb látószöge miatt  csak kis
térrészt jelenít meg az érzékelőn, emiatt  az ugyanakkora bemozdulás hatása akár a
képmező méretével is összemérhető lehet. A jobb oldali ábrán körülbelül a képmező
(érzékelő) magasságának a fele a bemozdulás. A teleobjektív mintegy „felnagyítja” a
bemozdulást.
Beszéljünk kicsit a zárszerkezetről, amely ezeknél a fényképezőgépeknél úgynevezett  redőnyzár. A lakások ablakán lévő redőnyt mindenki ismeri. Felül van egy redőnytok, abban van összetekeredve a redőny, amely az ablak két oldalán lévő sínben
mehet lefelé vagy fölfelé. A redőnyt le lehet engedni, amikor eltakarja a fény útját, és
fel lehet húzni, amikor a fény útja szabad. A fényképezőgép zárszerkezetében is ehhez
hasonlóan működő redőny van, azonban van egy másik redőny is. Képzeljük el, hogy
az ablak alatt van egy másik redőnytok is redőnnyel, és onnan ezt a redőnyt is fel lehet húzni, illetve le lehet engedni ugyanabban a sínben, mint amiben a felső redőny is
mozog. Mivel ugyanabban a sínben mozognak a redőnyök, és a sínben éppen elfér egy
redőny, a redőnyök nem fedhetik át egymást, legfeljebb összezárhatnak, ha a szélük
épp összeér. Most már kétféleképp is el tudjuk zárni a fényt ablakunkon. Egyrészt a
felső redőnyt teljesen felhúzzuk, majd alulról a tokjából felhúzzuk az alsó redőnyt is,
hogy ez utóbbi elzárja a fényt (tételezzük fel, hogy a valóságtól eltérően a redőny lécei
között a fény nem tud átjutni). Ekkor a két redőny széle fent, az ablak felett találkozik.
Másrészt az alsó redőnyt leengedjük teljesen, és leengedjük a felső redőnyt is, amely
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elzárja a fény útját. Ekkor a két redőny széle lent, az ablak alatt találkozik. Az alsó redőny felel meg a zárszerkezetben az első redőnynek, a felső redőny pedig a második
redőnynek. A zár alaphelyzete, azaz exponálás előtti állapota megfelel annak a helyzetnek, mint amikor az ablakon mindkét redőny fel van húzva, a redőnyök széle fent
találkozik, és az alsó (azaz első) redőny zárja el a fény útját.
A mai fényképezőgépek redőnyzára függőleges lefutású, általában felülről lefelé
mozognak a redőnyök exponáláskor. Először elindul az első redőny, amelyet a beállított záridő elteltével követ a második. Ez teszi lehetővé, hogy a fény a megfelelő ideig
elérhesse az érzékelő minden részét. A redőnyzárat az alábbi képen megnézhetjük.

20.83. ábra.

A redőny közvetlenül a képérzékelő előtt helyezkedik el. A redőnyök egymást átfedő fémlemezekből állnak, amelyek alapesetben elzárják a fény útját. Az ábrán felül a
második redőny látszik, alul egy kicsi látszik az első redőnyből, a fekete sáv a két redőny közötti távolság. A redőnyök lefutási sebessége azonos, azonban a második redőny a beállított záridővel később indult, mint az első, ezért keletkezett a két redőny
közötti, feketének látszó sáv, úgynevezett rés. A résen keresztül érheti el az érzékelőt a
fény, és exponáláskor ez a rés fut le felülről lefelé az érzékelő előtt. Az ábrán látható
esetben az érzékelő különböző részeit nem azonos időpontban éri el a fény, hiszen az
ábrán látható rés halad el felülről lefelé a képérzékelő előtt. Ez azt eredményezi, hogy
az exponálás ideje jóval meghaladja a beállított záridő idejét. Először elindul az első redőny, utána a beállított  idő elteltével indul el a második, majd ehhez az időhöz még
hozzáadódik az az időtartam ameddig a redőnyök (és ezáltal a rés) elhaladnak a kép-

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

519

érzékelő előtt. Minél hosszabb a záridő, annál később indul a második redőny, annál
szélesebb a rés a két redőny között, és ha elég hosszú a záridő, akkor elérhetjük azt az
állapotot, hogy a második redőny csak az első redőny teljes lefutása után, vagy akár
annál is később indul.
Az alábbi ábrán nézzük meg a zár lefutásának néhány fázisát:

20.84. ábra.

Az ábrákon az érzékelő előtt elhelyezkedő redőnyzárat láthatjuk nem túl rövid záridő beállítása esetén. A fekete szín a redőnyök színe, a redőnyök természetesen átlátszatlanok. Alaphelyzetben az első redőny elzárja a fény útját („A” ábra). Ha teljesen lenyomjuk az exponálógombot, akkor az első redőny lefelé indul, szabaddá téve a fény
útját. A „B” ábrán éppen megy lefelé az első redőny. Amikor teljesen lefut, akkor „ütközik” egy olyan alkatrészhez, amely némi csillapítással, de hirtelen állítja meg. Ezt a
pillanatot láthatjuk a „C” ábrán, az ábra szerint ekkor az érzékelő teljes felületét elérheti az objektív által vetített  kép. Ez a hirtelen megállítás (ütközés) okozza a berázódást. A beállított záridő elteltével a második redőny is elindul, és kezdi eltakarni a fény
útját. A „D” ábrán megy lefelé a második redőny. Ez a redőny is hirtelen áll meg, valójában van berázódás, azonban ekkorra már teljesen elzárja a fény útját, ezért az általa
okozott  berázódás nem jelenhet meg a képen. Az „E” ábrán épp leért a második redőny, és elzárja a fény útját.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a tükör felcsapása és az első redőny futásának hirtelen megállítása okozza a berázódást, mert ezek képesek annyira berezgetni a fényképezőgépet, hogy annak hatása bizonyos körülmények között  jól látható legyen a képen. Ennek megelőzésére kell stabil állványt használnunk. Ha ennek a két tényezőnek
a hatását ki tudnánk küszöbölni, akkor berázódásmentes képeket tudnánk készíteni
akár kevésbé stabil állvány használatával is.
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Milyen záridőnél okozza a legnagyobb problémát a tükör és zár miatti berázódás?
A legjobban talán 1/2 s és 1/60 s közötti záridő esetén vehető észre, mert akkor a berezgés időtartama jól összemérhető a záridővel. Ha ennél egyre hosszabb záridőket alkalmazunk, akkor a berezgés időtartama a záridőnek egyre inkább csak töredéke lesz, és
így hatása is egyre kisebb, esetleg észre se vehető. Rövidülő záridők esetén pedig egyre
inkább a rövid záridő jótékony hatása érvényesül.
DSLR vázak esetén az első megoldás, amely csökkentette a berázásos életlenséget,
az úgynevezett előzetes tükörfelcsapás volt. Ezt csak akkor lehet használni, ha az optikai keresőt használjuk, hiszen élő nézet módban a tükör eleve felcsapott  helyzetben
van. Ha ezt bekapcsoljuk (a menüben), akkor az exponálógomb első lenyomására csak
a tükör csapódik fel, majd a második lenyomásra futnak le a zár redőnyei. Ez a megoldás csak annyit javít a helyzeten, hogy a tükör felcsapása nem, csak a zár mozgása
okozhat berázódást. Ez a lehetőség nem minden váz esetében áll rendelkezésre, sok
esetben csak a drágábbak esetében. Természetesen nem ajánlatos a fényképezőgép exponálógombját nyomogatni, hanem távkioldót célszerű használni. Ezt esetleg helyettesíthetjük gépünk önkioldójának időzítésével.
Az élő nézet mód megjelenésével megoldódott a tükör okozta berázódás problémája, hiszen ebben a módban a tükör eleve felcsapott helyzetben, a zár pedig nyitva van,
hogy a fény elérhesse a képérzékelőt. Ilyenkor ha exponálunk, akkor a zár bezáródik,
majd lefut az első és a második redőny a szokásos módon. Ez a módszer is csak a tükör keltette rezgéseket küszöböli ki, a zár által keltetteket nem.
A vaku fényének mérése csak leengedett tükörrel lehetséges, ezért vakuval történő
fényképezés esetén az élő nézet mód nem akadályozza meg a tükör felcsapása által
okozott  berezdülést sem. Ismételten hangsúlyozom, hogy a tükör probléma a tükör
nélküli cserélhető objektíves vázaknál (MILC) nem áll fenn.
Megszületett a megoldás a tükör és az első redőny okozta berázódás problémájára.
A Canon ugyanis kitalálta tükörreflexes fényképezőgépeinek élő nézet módjában
használható Electronic First Curtain Shutter (elektronikus első redőnyös zár, rövidítve EFCS) technológiát. Ez nem minden típus esetén áll rendelkezésre, de nagyon
sokféle Canon váz esetében megtalálható.
A Canon DSLR vázai esetében egyáltalán nem propagálja ezt a technológiát, ezért
semmilyen útmutatóban vagy a Canon weboldalán sem közöl róla semmilyen információt, mintha nem is létezne. A mai napig nagyon kevés hivatalos információt lehet
erről olvasni. Ennek ellenére más gyártók is követték a Canont.
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Az EFCS lényege az alábbiakban foglalható össze:
• Exponálás előtt a tükör felcsapott helyzetben van (az élő nézet mód miatt), és az
első redőny teljesen szabaddá teszi a fény útját, azaz a 20.84 „C” ábrán látható
helyzetben van.
• Az exponálás alatt  semmilyen mechanikus mozgás nem következik be, így berezgés sem keletkezhet.
• Az exponálás elektronikusan indul, megtörténik a képérzékelő „kisütése”, majd
mindenféle redőnymozgás nélkül elkezdődik a fénymennyiség (töltések) „gyűjtése” az elemi érzékelőkben.
• A záridő leteltével a második redőny lefut, elzárja a fény útját, és megtörténik
az érzékelőből az információk kiolvasása és feldolgozása. A második redőny az
expozíció alatt nem okoz berázódást.
Tehát az expozíció elektronikusan, „elektronikus első redőnnyel” indul el, és mechanikusan fejeződik be.
A Canon tükörreflexes vázainak többsége rendelkezik EFCS lehetőséggel, általában élő nézet módban. A fentebb említett mozgásokat jól hallhatjuk. Először az EFCS
nélküli esetet nézzük meg:
• Ne alkalmazzunk élő nézet módot, ne alkalmazzunk vakut, állítsunk be Tv módot, és 2 s záridőt.
• Hallgassuk a fényképezőgépünkből kiszűrődő zajokat, miközben lenyomjuk az
exponálógombot.
• Először a tükör felcsapásának hangját halljuk, majd lefut az első redőny, szabaddá téve a fény útját. Ezután 2 másodpercig csend lesz, majd halljuk a második
redőny lefutásának hangját, a tükör alaphelyzetbe térésének hangját, végül a
zárszerkezet alaphelyzetbe kerülésének hangját.
Most hasonlítsuk össze a hallottakat az EFCS esetén hallhatókkal.
• Szintén 2 s záridőt állítsunk be. A vakut ne kapcsoljuk be.
• Kapcsoljuk be az élő nézet módot, ekkor hallhatjuk a tükör felcsapódásának, és
az első redőny lefutásának hangját. Ezáltal szabaddá válik a fény útja az érzékelő felé, és megjelenik az élőkép a hátoldali kijelzőn.
• Nyomjuk le az exponálógombot. Ha fényképezőgépünk elektronikus első redőnnyel rendelkezik, akkor az exponálás elején csak egy pici zajt hallunk, majd
2 másodperc elteltével halljuk a második redőny lefutásának hangját, végül a
második redőny alaphelyzetbe állításának hangját. Ha nem áll rendelkezésre
EFCS, akkor halljuk és érezzük az első redőny lefutását is.
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A lényeg az, hogy EFCS alkalmazása esetén az expozíció alatt semmilyen mechanikus alkatrész mozgása nem következik be, ezért a váz mechanikai működése miatt
nem történhet berázódás sem. Az expozíció végén lefut ugyan a második redőny, de az
is leginkább a megállásakor okozna berázódást, de akkor az érzékelőt már nem éri
fény.
Le is teszteltem az EFCS-t abból a célból, hogy a hatásosságát be tudjam itt mutatni. A lehető leggyengébb, legkevésbé stabil, Weifeng WT3110A típusú olcsó kínai állványt használtam. Instabilitása miatt  leginkább csak a vakut szoktam rátenni beltéri
fotózásnál. A lábait teljesen kihúztam, és a középoszlopot is kitoltam, amennyire csak
lehetett, hogy minél kevésbé legyen stabil.

20.85. ábra.

Elővettem az APS-C érzékelőméretű, 24 MP-es Canon EOS 750D vázamat, és a kiváló élességű Canon EF-S 60mm f/2,8 MACRO USM objektívet, amelyen f/4 rekeszértéket állítottam be, és felszereltem a vázat az objektívvel együtt  az állványra. Azért
használtam nagy felbontású vázat, hogy jól látszódjon az esetleges bemozdulás. Viszont ez a váz igen jó redőnymozgás csillapítással rendelkezik, amelynek köszönhetően nem EFCS-sel történő fényképezés esetén is kisebb mértékű a bemozdulás. Az objektív gyújtótávolsága mindössze 60 mm volt, és közelről, körülbelül egy méterről
fotóztam. Egy reklámújság részlete volt a fotótéma. Hozzátámasztottam a monitorhoz
az újságot, hátsó nyomógombbal történő élességállítást használva beállítottam körülbelül a képmező közepére az élességet, amelyhez utána már nem nyúltam. Egy kis asz-
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tali lámpával világítottam meg, úgy állítottam be a lámpa távolságát, hogy 1/10 s záridő adódjon ISO 100 esetén. A fényképezőgépen még beállítottam 10 s (önkioldó) időzítést. Erre azért volt szükség, hogy legyen ideje lecsillapodni a megmozdulásom által,
és az exponálógomb lenyomásakor keletkező berázódásnak, mert ha csak megmozdultam, már a parketta mozgásától nagyon mozgott  az állványra szerelt fényképezőgép
(ez a hátoldali kijelzőn jól látható volt). Leültem egy székre az állvány mögé. Óvatosan
lenyomtam az exponálógombot, utána teljesen mozdulatlan maradtam, hogy a 10 másodperc alatt lecsillapodjon a mozgás, amit okoztam. Készítettem három-három felvételt nem élő nézet módban, majd az élő nézet bekapcsolásával. Az azonos módon készült felvételek között nem lehetett eltérést találni, egyformák voltak.
Először nézzük meg a nem élő nézet módban készült képnek 100%-ra nagyított
részletét, amikor a fényképezőgép nem használt EFCS-t.

20.86. ábra.

Ezután nézzük meg az élő nézet módban, EFCS alkalmazásával készült képnek
100%-ra nagyított részletét. Az EFCS-t nem kellett bekapcsolni, mert ha a vaku nincs
bekapcsolva, akkor élő nézet módban automatikusan (kikapcsolhatatlanul) ezt alkalmazza ez a fényképezőgép.
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20.87. ábra.

Az élesség különbsége nagyon jól látszik. Nem kérdés, hogy melyik kép mozdult
be kevésbé. Az élő nézet módban, EFCS-sel készült kép sokkal élesebb, egyáltalán nem
tűnik bemozdultnak.
Az EFCS-nek vannak hátrányai is. Túl rövid záridőknél különféle problémák léphetnek fel, és az elektronikus első redőny esetleg tönkreteheti a szép háttérelmosást is,
főleg nagy rekesznyílás esetén. Legtöbb esetben ezek nem feltűnőek vagy meg sem jelennek, más esetben láthatóan jelen vannak. Ha ezeket a problémákat mindenképpen
el szeretnénk kerülni, ne használjunk 1/1000 s-nál rövidebb záridőt, de 1/2000 s-ot
vagy ennél rövidebbet semmiképpen sem.
Milyen fényképezőgép esetén áll rendelkezésünkre az EFCS? Nézzük meg először
a DSLR fényképezőgépek lehetőségeit.
A Canon meglehetősen kiterjedten használja az EFCS-t tükörreflexes fényképezőgépeiben.
• Az EFCS először a 40D-ben jelent meg, és legjobb tudomásom szerint azóta az
összes belépő szintű DSLR esetén (xxxxD és xxxD) ez az alapértelmezett működés élő nézet módban. Kikapcsolni sem lehet.
• Ezeken felül a 7D esetén is, és valószínű, hogy a 40D után megjelent haladó
(xxD) DSLR-ek többsége esetén is megtalálható az EFCS lehetősége.
• Állítólag működik a 6D, 6D Mk II, 5D Mk II, 5D Mk III, 5D Mk IV, 1DX, 1DX MK
II esetében is.
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Canon DSLR vázak és EFCS alkalmazása esetén általában a következő problémákba ütközhetünk:
• Ha a beépített vakut bekapcsoljuk, vagy Canon E-TTL kompatibilis külső vakut
használunk, akkor a fényképezőgép nem alkalmazza az EFCS-t, hanem mechanikus zárral történik az exponálás. Ez ebből is látható: „Vaku használata esetén
kétszer hallható a zár hangja” – írja a Canon a használati útmutatóban. Ha az
élő nézetről szóló fejezetben ilyet olvasunk DSLR fényképezőgépünk útmutatójában, az arra utal, hogy élő nézet esetén a fényképezőgép EFCS-t alkalmaz, ha
nem használunk vakut.
• Más gyártmányú (illetve nem Canon E-TTL kompatibilis) vaku esetén a vaku
nem villan (ez szerepel az útmutatóban is: „A nem Canon gyártmányú vaku
nem villan Élőképes felvétel esetén.”). De az E-TTL kompatibilis vaku a beépített
vakuhoz hasonlóan (EFCS nélkül) normálisan működik.
• Ha olyan élességállítási módot választunk, amely nem a képérzékelőre vetített
képet használja automatikus élességállításra, hanem az optikai kereső használatakor szokásos fázisérzékelős élességállítás történik, akkor a fényképezőgép nem
alkalmazza az EFCS-t. Ezt a módot a Canon „gyors mód”-nak nevezi például a
Canon 1100D esetében. Ilyen élességállítás leginkább régebbi DSLR vázaknál
fordulhat elő, újabbaknál nem.
Nikon DSLR vázaknál általában a tükör előzetes felcsapás módhoz kötik az EFCS
használatát, és felcsapott  tükörnél élő nézet módban vagy nem élő nézet módban is
használhat EFCS-t a váz. Esetleg más módokban is működhet. A Nikon vázak használati útmutatójában kapunk információt az EFCS-ről, olyannyira, hogy általában a menüben kell bekapcsolni ezt a lehetőséget. Az alábbi Nikon DSLR vázak esetén állhat
rendelkezésre EFCS:
D7500, D500, D810, D850, D5, de esetleg előfordulhat más típusok esetén is, erről
nincs információm.
Nem ismert számomra, hogy Nikon DSLR vázak esetében mik az EFCS alkalmazásának feltételei.
Felmerült, hogy a Pentax K1 és K1 II DSLR-ek élő nézet módban EFCS-t alkalmaznak, azonban a gyártó cáfolta ezt, és azt közölte, hogy nem általában az élő nézet
módban használják az EFCS-t, csak bizonyos szituációkban. Erről sincs közelebbi információm.
A tükör nélküli cserélhető objektíves (MILC) vázaknál gyakori az elektronikus zár
megjelenése. Van olyan típus, amelynél mechanikus és teljesen elektronikus zár is rendelkezésre áll (azaz a hátsó redőny is elektronikus, és semmilyen redőnymozgás nem
történik exponáláskor), és van olyan is, amely mechanikus zárat nem is tartalmaz,
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csak elektronikusat. Mechanikus zár alkalmazása nélkül természetesen berázódás se
lép fel. Bizonyos típusoknál emellett megtalálható az EFCS is. Mind a mechanikus zárnak, mind az elektronikus zárnak vannak előnyei és vannak hátrányai is, egyik sem
ideális.
Az EFCS az alábbi MILC vázaknál érhető el: Canon EOS R, Nikon Z6, Z7, Sony
NEX sorozat az 5N-től kezdve, SLT vázak, A6000, A6300, A7, A7 II, A7S, A7S II, A7R II,
A9, Fuji X-H1, Olympus OM-D E-M5-II, Panasonic GM1, GH5, GH5s, G7, de bizonyára
vannak más típusok is, a felsorolás nem teljes.

20.3.6. KÉPSTABILIZÁTOR
Elérkeztünk hát a képstabilizátorhoz, amelyet már korábban is emlegettem. Ez a
rendkívül hatásos eszköz rengeteg fényképezőgépbe, vázba és objektívbe van napjainkban beépítve, akár utazás céljára ajánlott nagy zoomátfogású kis kompakt fényképezőgépekbe, bridge gépekbe, vagy cserélhető objektíves fényképezőgépebe is. A legegyszerűbb, mindössze 3×-os zoomátfogású kompaktokban általában nem találunk
ilyet.
Akinek van kedve, végezze el otthon az alábbi egyszerű kísérletet. Álljunk meg papucsban a szekrény előtt, a szerény felé fordulva úgy, hogy szemünk körülbelül 30 cmre legyen a szekrénytől. Emeljük el sarkunkat egy-két centiméterre a földtől, majd engedjük vissza, és ezt többször ismételjük meg gyorsan egymás után. Úgy csináljuk,
mintha lábujjhegyre akarnánk állni, de nem kell nagyon elemelni a sarkunkat a földről, viszont igyekezzük gyorsan csinálni. Közben figyeljük meg, hogy látszólag hogyan
mozog a szekrény előttünk fel-alá. Ebben a kísérletben a fejünk volt a fényképezőgép,
szemünk az objektív, a szekrény pedig a lefényképezendő téma. Azt tudtuk megfigyelni, hogyha kezünk remegésétől mozog a fényképezőgép, akkor hozzánk hasonlóan
„mozogni látja” az egyébként mozdulatlan témát. Ha elég hosszú a záridő, akkor a bemozdulás hatása életlen kép formájában jelentkezik. Ha nagyon rövid a záridő, akkor
annak időtartama alatt a bemozdulás mértéke a képen nagyon kicsi, esetleg észrevehetetlen lehet.
A képstabilizátor célja az, hogy a fényképezőgép apró bemozdulásai ellenére a
vetített  kép a képérzékelőn ne mozduljon el. Ha ezt sikeresen meg tudjuk valósítani,
akkor a fényképezőgép bemozdulásától függetlenül éles képet kapunk.
Azt kellene elérni, hogy a fényképezőgép kis mozgása ellenére változatlan legyen
képkivágás ugyanúgy, mintha a fényképezőgépet állványra tettük volna, és emiatt
nem mozogna. Ezt valósítja meg a képstabilizátor.
A képstabilizátor úgy működik, hogy érzékeli a fényképezőgép mozgását, és akár
másodpercenként több ezerszer úgy korrigálja a viszonyokat, hogy az objektív által ve-
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tített  kép a képérzékelőhöz képest ne mozduljon el, és ezáltal éles maradjon. Kétféle
megvalósítása terjedt el:
• Optikai képstabilizátor: Ezt az objektívbe építik be, és egy lencsetag elmozdítása révén valósul meg a stabilizálás. Például a Canon DSLR fényképezőgépek
objektívjeinél, vagy Nikon F rendszerűeknél optikai képstabilizátort alkalmaznak. Ilyen esetben a képstabilizátort az objektíven lévő kapcsolóval tudjuk kivagy bekapcsolni.
• Képérzékelő-eltolásos képstabilizátor: Ezt a képstabilizátort a vázba és nem
az objektívbe építik. A vázban lévő érzékelők érzékelik a fényképezőgép elmozdulásait, és úgy tolják el magát a képérzékelőt, hogy a rávetített kép a képérzékelőhöz képest mozdulatlan legyen. Ebben az esetben az objektívekben nincs
képstabilizátor, az ilyen vázra bármilyen alkalmas objektívet feltehetünk, mindig
rendelkezésre áll a vázban lévő képstabilizátor.
A stabilizátor nem akármekkora elmozdulás kompenzálására képes, teljesítőképességének van egy bizonyos határa. A képstabilizátor hatásosságát fényértékben adják meg. Lehet 1, 2, 3, 4 vagy 5 fényértéknyi, sőt a Canon R rendszerben már megjelent a hihetetlenül nagy, 8 fényértéknyi hatásosság. Ez azt jelenti, hogy a reciprok
szabállyal kapott záridőhöz képest ennyi egész értéknyi záridővel lehet hosszabban exponálni szabad kézből úgy, hogy elég jó arányban kapjunk éles képet (legalábbis a
fényképezőgép bemozdulásától mentes képet). Az objektívek főbb jellemzőiről szóló
fejezetben (fentebb) láthattunk Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM kit objektívről
készült képeket, láthattuk az oldalán a képstabilizátor ki- és bekapcsolására szolgáló
kapcsolót. A típusjelzésben a Canonnál az IS jelenti a képstabilizátor meglétét, de minden gyártó más jelölést alkalmaz.
Nézzünk egy példát. Mozdulatlan témát fényképezünk az említett, Canon APS-C
vázon használható kit objektívvel, 55 mm-es gyújtótávolsággal. Ebbe az objektívbe épített képstabilizátor hatásossága 4 Fé. A reciprok szabály miatt kikapcsolt stabilizátorral alkalmazható maximális záridőt az ekvivalens gyújtótávolság (88 mm) reciprokával
kapjuk meg, amely 1/88 s. Ehelyett a biztonság kedvéért számoljunk a legközelebbi rövidebb szabványos értékkel, azaz 1/125 s legyen a megengedhető maximum. Ezt hoszszabbítja meg a képstabilizátor – jelen esetben – 4 fényértékkel, azaz négy egész záridő értékkel lehet hosszabban exponálni szabad kézből. A konkrét példában 1/125 s
helyett  exponálhatunk 1/125 » 1/60 » 1/30 » 1/15 » 1/8 másodpercet, azaz maximum
1/8 másodpercet szabad kézből. A képstabilizátor rendkívül jó és hatásos eszköz. Feltétlenül megéri az árát.
A képstabilizátornak is kell egy pici idő, amíg stabilizálja a képet, ezért exponálás
előtt egy kis ideig tartsuk félig lenyomva az exponálógombot. Főleg akkor, ha nincs fo-
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lyamatos stabilizálás beállítva a menüben (ezt én nem szoktam beállítani, legtöbbször
nincs értelme, csak fogyasztja az áramot).
Ha a vázban és az objektívben is van képstabilizátor, győződjünk meg arról, hogy
a kettőt együtt jobb eredménnyel használhatjuk-e, vagy jobb csak az egyiket használni. Közepes és nagy teleobjektívek esetében hatásosabb az optikai képstabilizátor,
ezért azokba olyan cégek is beépítik az optikai képstabilizátort, amelyek egyébként
képérzékelő-eltolásos stabilizátort alkalmaznak vázaikban.
A képstabilizátorok csak bizonyos kis mértékű elmozdulás korrigálására képesek,
emiatt hatásosságuk a fotóstól is függ. Ha valaki nyugodt kézzel, csak kis bemozdulással képes exponálni, az nagyobb hatásosságot érhet el, elérheti a gyári specifikációt.
Ha valakinek nagyobb martékban remeg a keze, akkor ugyanabban a szituációban például egy fényértéknyivel kevésbé lesz hatásos ugyanaz a képstabilizátor. Mindig igyekezzünk a lehető legnyugodtabb kézzel, helyes géptartással exponálni.
Ha hosszabb záridővel fényképezünk, és már közelítünk a képstabilizátor teljesítőképességének határához, akkor tapasztalhatjuk azt a jelenséget, hogy a kapott  kép
még használható, de már nem tökéletesen éles. Azt is mondhatjuk, hogyha közelítünk
a határhoz, akkor már kisebb arányban kapunk éles képeket. Ilyenkor állvány használata, vagy rövidebb záridő alkalmazása jelenthet megoldást.
Minél nagyobb az objektív gyújtótávolsága, annál inkább nélkülözhetetlen a képstabilizátor megléte, vagy ha nincs stabilizátor, akkor lépten-nyomon állvány használatára kényszerülünk. Ha az adott  fényképezőgép-rendszerben a váz nem tartalmaz
képstabilizátort, és fontolgatjuk egy 70-300 mm-es vagy hasonló gyújtótávolságú objektív megvásárlását, mindenképpen érdemesebb a stabilizátoros változatot választani.
Sőt, véleményem szerint azt érdemesebb megvenni kisebb gyújtótávolság esetében is.
Gondoljunk bele, ha egy 300 mm-es gyújtótávolságú objektívvel szabad kézből,
képstabilizátor nélkül fényképezünk APS-C vázon, akkor 1/500 másodpercnél hoszszabb záridőt nem használhatunk. Ez azt jelenti, hogy csak nagyon jó fényviszonyok
között fogunk tudni fényképezni, borultabb időben már nem, vagy csak magas ISO értéken, amely zajosodással, élességromlással jár. Egy 3 Fé hatásosságú képstabilizátorral a használható záridő megnövekszik 1/60 másodpercre.
A képstabilizátor használatával kapcsolatos gondolatok:
• A képstabilizátor nem kompenzálja a téma bemozdulásából eredő életlenséget,
csak a fényképezőgép elmozdulása miatt bekövetkezőt.
• A képstabilizátor nem lehet teljesen hatékony, ha járművön vagy egyéb módon
történő szállítás miatt  rázkódik, mert a működését nem ilyen rázkódáshoz tervezték.
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• Ha szándékosan elhúzással, vízszintesen követjük a mozgó témát, akkor azt sok
képstabilizátor automatikusan érzékeli, és a vízszintes elmozdulást ilyenkor nem
kompenzálja, csak a függőleges irányú elmozdulást. Mindenki láthatott már így
készült fotót. Ilyenkor például a fényképezőgép mozgásával követett autó éles a
képen, de a háttér bemozdult, „elhúzott”.
• Miután a képstabilizátor a téma elmozdulását nem kompenzálja, mozgó téma
esetén (ha a mozgó témát élesen akarjuk képünkön viszontlátni) úgy kell exponálni, mintha képstabilizátor nem is lenne.
• Ha állványt használunk, akkor általában ajánlatos kikapcsolni a képstabilizátort, mert akkor élesebb képeket kapunk.

20.3.7. MIT TEHETÜNK, HA NINCS ÁLLVÁNYUNK?
Milyen lehetőségeink vannak, ha nincs állványunk, vagy otthon felejtettük azt?
Hogyan tudjuk pótolni az állványt? Általában mindig akkor adódik az állványhasználatot igénylő jó fotótéma, amikor nincs nálunk állvány. Nézzük meg milyen kompromisszumos lehetőségeink vannak.
Hogyan tudjuk megállapítani, hogy szükséges lenne állványt használnunk?

Ezt két szempontot figyelembe véve tudjuk megállapítani:
• A reciprok szabály és a használni kívánt objektív ekvivalens gyújtótávolsága
alapján meghatározzuk a használható leghosszabb záridőt.
• Ha van képstabilizátorunk, akkor annak hatásosságától függően 2, 3, vagy esetleg még több fényértélnyivel növelhetjük a reciprok szabállyal kapott záridőt.
Ha a fentiek alapján kapott záridőnél a fénymérés szerint rövidebb záridő szükséges a helyes expozícióhoz, akkor kézből is elkészíthetjük a felvételt. Nyugodt kézzel exponálva, és megismételve azt. Legalább két vagy három felvételt készítsünk, ha lehetséges.
Nézzünk egy példát. Legyen 50 mm az objektív gyújtótávolsága, a képstabilizátor
hatásossága 3 Fé, legyen 1,6 crop faktorú Canon APS-C vázunk. A fénymérés szerint
1/4 másodperc záridőre lenne szükség. Az a kérdés, hogy szabad kézből el tudjuk-e készíteni a felvételt, vagy állványt kell használnunk? Az objektív ekvivalens gyújtótávolsága 50 mm×1,6=80 mm. A reciprok szabály alapján ennek reciproka, azaz 1/80 s a leghosszabb szabad kézből exponálható záridő, de ezt a biztonság kedvéért kerekítsük fel
az ennél rövidebb szabványos záridőre, azaz 1/125 másodpercre. Képstabilizátorunk 3
fényértéknyi hatásossága azt jelenti, hogy ennél három szabványos értékkel hosszabb
időt exponálhatunk állvány nélkül, azaz 1/125 » 1/60 » 1/30 » 1/15 másodpercet. A
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fénymérés szerint adódó 1/4 másodperc hosszabb ennél, ezért állvány használata szükséges.
Nézzük, mit tehetünk, ha kellene állvány, de nincs.
Stabilizáljuk a fényképezőgép helyzetét

A legjobb megoldás az lenne, ha tudnánk találni valamilyen felületet, amelyre letéve a fényképezőgépet bemozdulásmentes képet tudnánk készíteni. Ilyen lehet egy
pad vízszintes ülőfelülete, egy szék, egy szikla, vagy bármilyen vízszintes felület. Ha a
felület durva, például beton, akkor valamit a fényképezőgép alá tehetünk, hogy a durva felület ne karcolja (például egy újságot, könyvet). Használjuk a fényképezőgép 2
vagy 10 másodperces időzítőjét.
Álló képformátum esetén kereshetünk valami lapos, függőleges felületet, amelyhez hozzá tudjuk támasztani fényképezőgépünk alját. Ilyen lehet egy négyzetes keresztmetszetű, betonból készült lámpaoszlop, vagy bármilyen függőleges sík felület. A
felületnek nekitámasztjuk a fényképezőgép alját, és szintén időzítővel exponálunk.
Ezzel a módszerrel szerencsés esetben akár több másodpercet is bemozdulás nélkül exponálhatunk.
Használjunk magasabb ISO értéket

Növeljük meg az érzékenységet, mert nagyobb érzékenység beállításával rövidebb
záridő adódik. Ehhez tudnunk kell, hogy fényképezőgépünk milyen ISO értéknél készít
számunkra még elfogadhatóan alacsony képzajjal rendelkező képet. Eddig az értékig
növelhetünk. Ha ez elég, akkor elkészíthetjük a felvételt. Ha nem, akkor még nézni kell
valami lehetőséget, amivel esetleg áthidalhatjuk a különbözetet.
Használjunk nagyobb látószögű objektívet

Használjunk nagyobb látószögű objektívet. A nagyobb látószögű objektívnek kisebb a gyújtótávolsága, ezért a reciprok szabály alapján hosszabb alkalmazható záridőt kapunk.
A fenti példánál maradva ha ugyanolyan fényerejű 18 mm-es objektívet használnánk az 50 mm-es objektív helyett, akkor a helyzet a következő lenne: ekvivalens gyújtótávolság 29 mm, ennek reciproka a maximális használható záridő, azaz kerekítve
1/30 s. A képstabilizátor 3 Fé hatásosságú, azaz 1/30 » 1/15 » 1/8 » 1/4 s. Ennyit exponálhatunk szabad kézből. De pont erre van szükségünk a fénymérés szerint. Tehát így
már elkészíthetjük óvatosan, nyugodt kézzel exponálva a (lehetőleg több) felvételt.
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Stabilizáljuk saját magunkat

Ha csak kicsivel hosszabb a szabad kézből exponálhatónál a szükséges záridő, akkor egyszerűen dőljünk neki valaminek, egy villanyoszlopnak vagy falnak, vagy támasszuk hozzá valamihez, például egy bármilyen villanyoszlophoz, ajtókerethez a
fényképezőgépet, vagy használjunk zsinórállványt, ha van. Ha leguggolunk, és könyökünket a térdünkre támasztjuk, máris stabilabb helyzetben vagyunk.
Használjunk önkioldót

Az életlen képeket az esetek egy részében az okozza, hogy az exponálógomb lenyomásakor bemozdítjuk a fényképezőgépet. Szabad kézből történő fényképezéskor
ennek megelőzésére használjunk 2 vagy 10 másodperces önkioldót, így amikor a zár
kinyílik, már csak egy helyben fogjuk a fényképezőgépet, így a bemozdulás valószínűsége kisebb.
Készítsünk sorozatfelvételt

Készítsünk sorozatfelvételt, mert így nagyobb a valószínűsége annak, hogy éles
képet (is) kapunk, illetve mozgó téma esetén a megfelelő mozgásfázis pillanatát kaphatjuk el.
A fenti módszereket értelemszerűen kombinálhatjuk is. Például emelhetjük az ISO
érzékenységet, és ha ez kevés, válthatunk rövidebb gyújtótávolságú objektívre.
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20.4. BEMOZDULT TÉMA
Mozgó téma esetén fordulhat elő, hogy az exponálás alatt a téma olyan mértékben
mozdul el, hogy annak hatása láthatóvá válik a képen. Minél gyorsabban mozog a téma és minél hosszabb a záridő, annál nagyobb az esély arra, hogy ez bekövetkezik. A
bemozdult téma azonban nem mindig hiba, sok esetben a mozgás érzékeltetése céljából szándékos a téma bemozdult ábrázolása.

20.4.1. A TÉMA BEMOZDULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE
Ebben az esetben el szeretnénk kerülni, hogy a téma mozgása látható legyen a képen, mintegy „befagyasztani” szeretnénk a mozgást. Mint már korábban volt szó róla,
annak érdekében, hogy a mozgó téma ne mozduljon be az exponálás alatt, rövid záridőt kell alkalmazni. Minél rövidebb a záridő, annál gyorsabb mozgás befagyasztására
lesz lehetőségünk.
Például sporteseményeken találkozhatunk gyors mozgással. Mindenki láthatta a
televíziós közvetítések alkalmával, hogy a fotósok nagy, ágyúcső méretű objektívekkel
felszerelkezve várják az alkalmas pillanatot. Ez nem véletlen. Gyors mozgás esetén
akár 1/2000 s vagy 1/4000 s záridőre is szükség lehet a mozgás befagyasztására, amelynek alkalmazásakor – a viszonossági törvény miatt – tág rekesznyílást kell alkalmazni,
amely nagy fényerejű objektív használatát teszi szükségessé. A témához általában
nem tudnak kellően közel menni, ezért teleobjektívvel kell fotózniuk. Gondoljunk például egy focimeccsre, ahol a játékosok gyorsan futnak, a labda nagy sebességgel repül,
és a fotósoknak távolról kell fényképezniük. Ráadásul bármikor jöhet egy borulás, egy
zivatar, amikor rosszabb fényviszonyok között kell dolgozniuk.

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

20.88. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: David Hofmann

533

ÉLES KÉPEK KÉSZÍTÉSE

534

A téma bemozdulását tehát rövid záridővel akadályozhatjuk meg, minél gyorsabb
a mozgás, annál rövidebb záridő szükséges. A mozgás iránya se mindegy, minél inkább
merőleges az optika tengelyére (azaz „keresztben” mozog előttünk valami), annál rövidebb záridőre van szükség, és ha egyenesen felénk mozog, vagy tőlünk távolodik a téma, akkor némileg hosszabb záridő engedhető meg. Ferde mozgás esetén pedig az
előbbi két eset közötti.

20.89. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Ilya Shishikhin, f=75 mm, f/4, 1/3200 s, ISO 100

Ilyen szituáció, és egyszerű, kis érzékelős fényképezőgép esetén – egyéb lehetőség
híján – a sport témamódot hívhatjuk segítségül. Sok esetben tele állásban kell(ene)
fényképeznünk, azonban ebben a gépkategóriában az objektív fényereje a nagy látószögű álláshoz képest akár két fényértékkel is csökkenhet. A rövidebb záridő elérésének érdekében emelhetjük az ISO érzékenységet, azonban ebben a kategóriában – főleg nagy felbontású, kis méretű fényképezőgépeknél – az ISO emelése a túlságosan
megnövekedett zaj, vagy a zajcsökkentés által keletkező összemosott kép miatt korlátozott. Mindezek korlátozzák az alkalmazható legrövidebb záridő értékét. Magyarul
sok esetben nem lesz lehetőségünk kellően rövid záridő alkalmazására, ezek a fényképezőgépek erre nem igazán alkalmasak. Van olyan kis méretű érzékelős fényképezőgép
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is, amely még ISO 1600 esetén is elfogadható, bár már zajos, rosszabb minőségű képet
készít.
Komolyabb fix objektíves, és cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében általában rendelkezésre áll Tv üzemmód (Nikon, Sony, Panasonic esetén S módnak nevezik), válasszuk azt, és állítsunk be kellően rövid záridőt. Közben figyeljük, hogy az
adott fényviszonyok között az objektívünk fényereje elegendő-e a fotózáshoz. Ha alulexponált (túl sötét) képet kapnánk a maximális rekesznyíláson is, azt sok fényképezőgép jelzi, ha nem, akkor készítsünk próbafelvételt, és nézzük meg a hisztogramot. Ha
szükséges, emeljük az ISO érzékenységet.
A képstabilizátornak itt  nem vesszük hasznát, mert az csak a fényképezőgép bemozdulásának hatását küszöböli ki bizonyos határok között, a téma bemozdulását
nem.
Nagyon jó hasznát vesszük mozgó téma esetén is a hátsó nyomógombbal történő
élességállításnak. Ha van lehetőségünk, akkor lehetőleg ezt alkalmazzuk.
Ha közeli mozgó témát fényképezünk, akkor a vaku is jó eszköz lehet a nem túl
gyors mozgás befagyasztására.

20.4.2. SZÁNDÉKOSAN BEMOZDULT TÉMA
Bizonyos témák esetében a téma szándékosan bemozdult formában történő ábrázolása a mozgás érzékeltetésének egyik eszköze. Az ilyen képen csak maga a téma a
bemozdult, a környezete nem. A felvétel elkészítéséhez szándékosan olyan hosszú záridőt alkalmazunk, amelynél a téma bemozdult lesz.
Tipikusan ilyen téma a tánc ábrázolása. Bizonyára mindenki látott már ilyen képet. Ezeken a képeken a téma többnyire csak kissé mozdul be, a felvétel sok esetben
kézből is elkészíthető, de állványra is szükség lehet.
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20.90. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Ahmad Odeh, f=200 mm, f/7,1, 1 s, ISO 400

Az lényeges szempont, hogy olyan mértékűnek kell lennie a bemozdulásnak, hogy
látszódjon annak szándékossága. Ha ez nem kellően látszik, akkor a nézőben egy elrontott felvétel benyomását kelti.
Másik jellegzetes eset a mozgó víz selymessé tétele.
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20.91. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Mike Lewis

Ilyen felvételt 0,5-10 s záridővel kell elkészíteni. Minél hosszabb a záridő, annál
selymesebb lesz a víz. Természetesen állványt kell használni. A problémát az jelenti,
hogy szabadban, a legalacsonyabb ISO érzékenység mellett, szűk rekesznyílást alkalmazva is túl rövid záridő adódik, azaz nem tudunk kellően hosszú záridőt alkalmazni.
A kellő záridő elérése céljából az objektív elé kell tenni egy olyan sötét szűrőt, amely a
fény egy részét visszatartja (úgynevezett  ND szűrőt, a szűrőkről másik könyvemben
írok). Legtöbbször ez elengedhetetlen a több másodperces záridő éléréséhez. Szűrő hiányában talán az lehet a megoldás, ha korán reggel megyünk fotózni, amikor a kevés
fény miatt szabadban még akár 5 másodperces záridőt is elérhetünk.
A felvételt a legalacsonyabb ISO értékkel, manuális üzemmód alkalmazásával készítjük el. A gépet állványra tesszük, élességet állítunk hátsó nyomógombbal vagy manuálisan, szűk rekesznyílást állítunk be, felhelyezzük a sötét szűrőt, majd exponálunk.
A szűrő felhelyezése előtt kell élességet állítani, mert utána már nem tudunk. Próbafelvétel és hisztogram segítségével meggyőződhetünk a helyes expozícióról. Ha kell, korrigáljunk.
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Kis kompakt géppel manuális mód híján problémáink lesznek, mert valahogyan be
kellene tudnunk állítani a szükséges hosszú záridőt, amely sok esetben legfeljebb 1
másodperc. Manuális élességállítás híján szintén problémába ütközhetünk. Egyszerű
kis kompakt géppel ilyen képet csinálni nem könnyű, nem igazán ilyen képek készítésére való.
A víz selymessé tétele esetleg HDR technikával is lehetséges, de ez macerásabb,
mint a szűrő használata. A HDR-ről másik könyvemben írok. A HDR technika alkalmas arra, hogy több felvételt egy képpé egyesítsünk. Ebben az esetben úgy járunk el,
hogy manuális expozícióval, manuális élességállítással, alacsony ISO mellett  állvány
használatával sok felvételt készítünk. Azért kell így készíteni, hogy minden egyes felvételen ugyanoda legyen állítva az élesség, és minden felvétel esetében a rekeszérték,
a záridő, és az ISO érzékenység azonos legyen. A felvételek abban különböznek egymástól, hogy a víz helyzete mindegyiken kicsit más lesz. Ha ezeket a képeket szoftver
segítségével egyesítjük, elmosódott vizet kapunk. Sajnos csak akkor lesz szép a víz, ha
sok felvételt készítünk, néhány felvétel nem elég.
Ha egy gyorsan mozgó autót hosszabb, akár már 1/30 s záridővel lefényképezünk,
az alapos eséllyel bemozdult lesz a képen. Ha azonban a fényképezőgépet vízszintesen
úgy mozgatjuk, hogy a keresőben az autó ugyanazon a helyen legyen látható, és közben exponálunk, akkor elérhetjük, hogy a képen az autó többé-kevésbé éles lesz, és a
környezete lesz életlen, egészen pontosan elhúzott lesz a fényképezőgép mozgása miatt. Ezzel is a mozgást tudjuk érzékeltetni. Ahhoz, hogy az elmozdulás iránya csak vízszintes legyen, és függőlegesen ne tudjon elmozdulni fényképezőgépünk, használjunk
állványt. Ezt pásztázásos, svenkeléses (panning) technikának is nevezzük.
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20.92. ábra. Forrás unsplash.com, szerző: toine G, f=105 mm, f/4, 1/25 s, ISO 280

Az újabb képstabilizátorok már figyelembe veszik a fényképezőgép szándékos vízszintes mozgatását, és nem akarják korrigálni azt, ezért nem szükséges kikapcsolnunk,
ha ilyen képet készítünk szabad kézből. Állvány használatakor a képstabilizátort általában kikapcsoljuk.
Ilyen képeket csak akkor egyszerű készíteni, ha mi magunk be tudjuk állítani a
záridőt. Ha olyan kompakt gépünk van, amelynél ez nem lehetséges, akkor sincs minden veszve.
• Állítsuk be a legalacsonyabb ISO érzékenységet, hátha elérhetünk segítségével
1/30 vagy kicsit hosszabb záridőt.
• Inkább felhős időben vagy árnyékos helyen próbálkozzunk.
• Megvárjuk, amíg délután-estefelé kellően kevés fény lesz.
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20.93. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Dimon Bir, 1/30 s

Ilyen képek készítéséhez gyakorlatot kell szerezni, egyből nem fog sikerülni. Több
rontott kép után várhatóan lesz jól sikerült is.
Ha éjszaka, szűk rekesznyílást és alacsony ISO értéket választva szándékosan
hosszú záridővel fényképezünk, akkor a mozgó autók lámpái dekoratív csíkokat húznak a képre.
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20.94. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Alex Bruski, 24 mm, f/7,1, 30 s, ISO 200

A fényképezőgépet állványra kell tenni, alacsony ISO értéket kell beállítani, f/8-f/
16 körüli értékre kell rekeszelni, és próbafelvétellel állapítsuk meg a szükséges záridőt.
Az a jó, ha hosszú záridő adódik, a fenti kép 30 s-mal készült. Az autók első lámpái fehér, a hátsók piros csíkot húznak. Olyan hosszú záridőt válasszunk, ami alatt több autó is végigmegy az út látható részén.
A tűzijáték – alkotóelemeinek mozgása révén – önmagát rajzolja a képre, a szétrepülő elemek színes csíkokat húznak. Hagyományos módon tűzijátékot állványra helyezett  fényképezőgéppel, alacsony ISO beállításával, hosszú, akár 2-10 s záridővel,
szűk rekesznyílással fényképezünk. A tűzijáték világosságát a rekesznyílással és az ISO
érzékenységgel tudjuk szabályozni. Vigyázzunk, ne exponáljuk túl, mert akkor részlettelen fehér lesz, ami nem szép. A fényképezőgépet a tűzijáték várható helyére irányítjuk, az élességet egy előző rakéta fényére állítjuk manuálisan vagy automatikusan,
az élesség beállítása után mindenképpen kapcsoljunk át manuális élességállításra,
hogy a fényképezőgép ne akarjon exponáláskor a sötét „semmire” élességet állítani. A
hátsó gombbal történő élességállítás nagyon előnyös ebben a szituációban is. Ezután
exponálunk, és várjuk a rakétát. Távvezérlő és Bulb záridő előnyös, mert így a kívánt
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időpontban abba tudjuk hagyni az exponálást. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor egy
sötét kartonlappal egyszerűen letakarhatjuk az objektívet amikor úgy gondoljuk, hogy
már képre kerültek a kívánt tűzijáték elemek, és továbbiakat már nem szeretnénk.

20.95. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Sebastien Gabriel, f=24
mm, f/16, 3,2 s, ISO 100
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És egy távolabbi felvétel:

20.96. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Stephen H., 50 mm, f/8, 4 s, ISO 200

Esetleg jó érzékkel, a megfelelő pillanatban, rövid záridővel, magas ISO értékkel
elkészített  felvétel is megfelelő lehet. Az alábbi kép 1/50 s záridővel, ISO 6400 érzékenységgel, szabad kézből készült.
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20.97. ábra. Forrás: unsplash.com, szerző: Kristian Lovstad,
f=35 mm, f/7,1, 1/50 s, ISO 6400
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Egyszerű, kis méretű, automata kompakt géppel nem túl egyszerű a helyzetünk.
Ha van tűzijáték témamód, akkor azzal bátran kísérletezzünk, ennek hiányában megpróbálhatjuk az éjszakai kép módot. Exponálás előtt próbáljunk egy távoli, megvilágított  valamire élességet állítani, és ezután exponáljunk. Esetleg megpróbálkozhatunk
normál módban, magasabb ISO értékkel, szabad kézből pillanatkép készítésével. Már
ISO 800-zal vagy 1600-zal is boldogulhatunk. Túl rövid záridőt nem alkalmazhatunk,
mert a látvány kirajzolásához időre van szükség. Mint láttuk, az 1/50 s vagy kissé hoszszabb megfelelő lehet. A képstabilizátor ilyenkor is jó szolgálatot tesz, ha hosszabb
záridőt szeretnénk.
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21. EGYÉB BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
Néhány nagyon hasznos lehetőségről szólok röviden. Ezek, vagy legalábbis egy részük, a legtöbb fényképezőgép esetében rendelkezésre állnak, mégis kevesen használják.

21.1. SOROZATFELVÉTEL
Ha sorozatfelvételt készítünk, akkor a fényképezőgép automatikusan több felvételt készít egymás után.

21.1.1. FOLYAMATOS FELVÉTEL
A fényképezőgépek alapbeállítása az egyképes felvételi mód, ekkor a fényképezőgép az exponálógomb teljes lenyomásakor egy képet készít. Az egyképes felvételi mód
ikonja az alábbi:

Készíthetünk azonban egymás után több felvételt azonos beállítással egészen addig, ameddig nyomva tartjuk az exponálógombot. Ezt nevezzük folyamatos felvételkészítésnek vagy sorozatfelvételnek. Vagy a menüben állíthatjuk be, vagy külön dedikált
gombot találhatunk a fényképezőgép hátoldalán.

21.1. ábra.

Ennél a fényképezőgépnél a balra gomb többszöri megnyomásával érhetjük el a
folyamatos felvétel lehetőségét. A folyamatos felvétel ikonja az alábbi:
Miért jó a folyamatos felvételkészítés? Több előnye is van:
• Mozgó téma esetén nagyobb eséllyel lesz egy olyan kép, ahol a személy előnyös
pozícióban látható. Mindenki találkozott már azzal a problémával, hogy a fotó-
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alany pont a felvételkészítés pillanatában nyitotta ki a száját vagy csukta be a
szemét. Ha sorozatfelvételt készítünk, nagyobb eséllyel kapunk jó képet.
• A bemozdulásos életlenség szempontjából is nagyobb az éles kép készítésének
valószínűsége, ha sorozatfelvételt készítünk.

21.1.2. AUTOMATIKUS EXPOZÍCIÓSOROZAT
Ez a lehetőség is sokszor rendelkezésre áll, de ha nem, akkor is egyszerűen megvalósíthatjuk, ha a fényképezőgépen az expozíciót manuálisan beállíthatjuk. Az automatikus expozíciósorozat rövidítése: AEB.
A lényege az, hogy a fényképezőgép egymás után három felvételt készít, egyet helyesen exponálva, egyet egy bizonyos fényértéknyivel alulexponálva, és egyet ugyanannyi fényértékkel túlexponálva.
A menüből tudjuk kiválasztani.

21.2. ábra. Forrás: Canon

Ha kiválasztjuk a menüpontot, akkor beállíthatjuk az alul- illetve túlexpozíció
mértékét (lépésközét).

21.3. ábra. Forrás: Canon

Ennél a fényképezőgépnél AEB esetén +/- 2 Fé-et tudunk maximálisan beállítani
1/3 Fé lépésközzel. Az ábrán +/- 1 Fé van beállítva, ekkor egy fényképet helyes expozícióval készít, egyet 1 Fé-kel alulexponálva, és egyet 1 Fé-kel túlexponálva.
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Az alulexponált képet azért készítjük, hogy a világosabb részek, például a felhők
ne legyenek túlexponálva (kiégve), a túlexponált képet pedig azért, hogy a sötét részek
világosabbak legyenek, így rögzíteni tudjuk a sötét részek részleteit is.
A fényképezőgépek másképpen viselkednek attól függően, hogy rekeszprioritás
(Av vagy A) illetve záridő prioritás (Tv vagy S) üzemmód került-e beállításra. Tv vagy S
módban mindhárom felvételt a beállított záridővel készíti el, és a rekeszértéket változtatja, amelyből következik, hogy a három kép mélységélessége eltérő lesz. Av vagy A
módban pedig mindhárom képet a kiválasztott  rekeszértékkel készíti el, és a záridő
változik a beállításnak megfelelően. Gépünk használati útmutatójából tájékozódjunk
gépünk pontos működési módját illetően.
Ez utóbbi esetben (Av vagy A mód) a három képet arra alkalmas szoftver segítségével egyesíthetjük számítógép segítségével az utófeldolgozás során. Az AEB segítségével nagy árnyalatterjedelmű téma esetén is jó képet kaphatunk. Ezt egy felvétellel
nem tudnánk elérni.
Arra is lehetőségünk van, hogy a három képet nem egyesítjük, csak kiválasztjuk
közülük a legjobban exponáltat.
Ezt a módot úgy tudjuk kikapcsolni, ha a lépésközt nullára állítjuk.
A fentiekből következik, hogy ez a módszer mozdulatlan téma esetén használható,
és ajánlatos állványt is használni.

21.1.3. VAKU EXPOZÍCIÓSOROZAT
Hasonlít az előzőhöz, annyi különbséggel, hogy ez olyan esetben használható,
amikor a vaku szolgáltatja a főfényt (a legerősebb megvilágítást). Rövidítése: FEB. Hasonlóan kell beállítani, mint az előzőt. A három felvétel közül nagyobb eséllyel választhatunk nekünk tetsző felvételt.

21.1.4. EGYÉB SOROZAT LEHETŐSÉGEK
A fentieken kívül fényképezőgépünk képességétől függően még az alábbi sorozatmódok is rendelkezésre állhatnak:
• Fókusz sorozat, több kép különböző helyre állított élességgel.
• Fehéregyensúly sorozat, három kép különböző fehéregyensúly beállítással.
• Mélységélesség sorozat, három kép különböző rekeszértékkel.
• ISO sorozat, három kép különböző ISO értékkel.
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21.2. KÉPSTÍLUSOK
Egy tájkép akkor tetszetős, ha éles, részletgazdag, és élénk színű. Egy közeli portrét akkor érzünk természetesnek, ha lágyabb rajzolatú, és a bőr színe természetesnek
hat. Témától függően nem azonos beállítással kapjuk a legjobb eredményt, ezért van
szükség képstílusokra. Használatukkal jobb eredményt kapunk, mégis kevesen használják ki az ebben rejlő lehetőségeket.
Kreatív üzemmódok választásakor állnak rendelkezésünkre a különféle képstílusok, amelyek segítségével hatásosan tudjuk befolyásolni a JPEG kép karakterét. A képstílusoknak a RAW formátumban tárolt adatokra nincs hatása. Egyszerű fényképezőgépek esetén kevesebb beállítási lehetőségünk van, komolyabb fényképezőgépek
esetében pedig sokkal több lehetőség áll rendelkezésünkre. RAW formátum számítógépen történő kidolgozásával természetesen jobb eredményt kapunk, azonban aki nem
szeretne utómunkálattal bajlódni, a képstílusokkal is jó eredményt kaphat.

21.2.1. KÉPSTÍLUS KIVÁLASZTÁSA
Először nézzünk meg példaképpen egy tükörreflexes fényképezőgép képstílus lehetőségeit.
Vagy külön dedikált gomb segítségével, vagy a menübe belépve érhetjük el a képstílusokat:

21.4. ábra. Forrás: Canon
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Ha aktiváljuk, az alábbihoz hasonlót látunk a hátoldali kijelzőn:

21.5. ábra. Forrás: Canon

Egyrészt itt tudunk kiválasztani (aktivizálni) egy képstílust, másrészt lehetőségünk
van annak paramétereinek megváltoztatására. Ezek a paraméterek általában az élesség, a kontraszt, a színtelítettség, a színtónus (a bőr tónusa). Ennél a fényképezőgépnél
hétféle előre definiált képstílust találhatunk, ezeket A, S, P, L, N, F és M betű jelöli.
Ezeken kívül rendelkezésre áll három darab felhasználó által definiált képstílus, amelyeknek a jele 1, 2, 3. Ha kiválasztunk egyet és megnyomjuk a SET gombot, akkor az
adott képstílus aktivizálódik.
Az előre definiált képstílusok a fenti ábra szerinti esetben az alábbiak:
• A – Automatikus:  Automatikusan a témának megfelelő színtónus beállítást
adja. Különösen a kék égbolt, a zöld tájak, valamint az alkonyati, kültéri és természetfotók színei lesznek élénkek. Alap üzemmódokban ezt a beállítást alkalmazza a fényképezőgép. Az automatikus beállításnak természetesen megvannak
a korlátai, nem mindig a kívánt eredményt kapjuk.
• S – Normál: A kép élénk színekben, éles körvonalakkal jelenik meg. Ez egy általános képstílus, amely a legtöbb helyzetben alkalmazható.
• P – Portré: Szép bőrtónus elérésére alkalmas. Lágyabb karakterű képet eredményez. Közeli portrékhoz használható.
• L – Tájkép:  Élénk kék és zöld színek jeleníthetők meg, és nagyon éles képek
rögzíthetők. Látványos tájképeket készíthetünk segítségével.
• N – Semleges, természetes: Közepes fényerejű és telítettségű, természetes hatású színekkel rendelkező és finom árnyalatú képek készítésére alkalmas. Visszafogottság jellemzi a képélesség és a színárnyalatok tekintetében egyaránt. Akkor
vesszük leginkább hasznát, ha magunk szeretnénk kidolgozni JPEG képeinket.
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• F – Élethű: Ha a témát 5200 K színhőmérsékletű napfényben fényképezzük le, a
színeket a készülék úgy állítja be, hogy megfeleljen a téma színméréssel megállapított színének. Közepes fényerejű és telítettségű, finom árnyalatú képek rögzítéséhez alkalmas. Akkor vesszük leginkább hasznát, ha magunk szeretnénk kidolgozni JPEG képeinket.
• M – Egyszínű: Fekete-fehér, illetve egyéb egyszínű (monokróm) képekhez.
A fentiekből következik, hogy melyiket mikor érdemes választani:
• Közeli portré esetén a Portré képstílust válasszuk.
• Tájkép esetén a Tájkép képstílust válasszuk.
• Ha számítógépen saját magunk szeretnénk kidolgozni JPEG képeinket, akkor
válasszuk a Semleges vagy az Élethű képstílust.
• Egyszínű kép esetén az Egyszínű képstílust válasszuk. Azonban gondoljunk arra,
hogy utólag, számítógépen is egyszerűen készíthetünk színes felvételünkből
egyszínű képet, tetszésünk szerinti eredménnyel.
• Minden egyéb esetben válasszuk a Normál képstílust. Az Automatikus képstílus
alkalmazását kevésbé javaslom.
Nézzük meg egy egyszerű fényképezőgép választási lehetőségeit:
• Standard – Normál: Általánosan használható képstílus.
• Natural – Természetes: Lágyabb képeket eredményez, kevésbé telített színekkel.
• Vivid – Élénk: Élesebb képeket kapunk élénkebb színekkel.
• B/W – Fekete-fehér: Fekete-fehér képek készítése.
• Sepia – Szépia: Szépia színű képeket kapunk.
• Cool – Hidegebb árnyalat: Hidegebb színárnyalatú (kékebb) képek.
• Warm – Melegebb árnyalat: Melegebb színárnyalatú (vörösebb) képek.
Ezek közül csak egyet választhatunk, nem lehetséges például melegebb árnyalatú
(WARM) lágyabb (NATURAL) képet készíteni, legfeljebb számítógépes utómunka segítségével.

21.2.2. KÉPSTÍLUS TESTRESZABÁSA
Folytassuk a fenti példa szerinti tükörreflexes fényképezőgép egyéb beállítási lehetőségeit. Ha nem felelnek meg az ízlésünknek a képstílusokhoz tartozó paraméterek
gyártó által megadott alapértelmezett értékei, akkor megváltoztathatjuk azokat.
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Normál, Portré, Tájkép, Semleges és Élethű képstílus esetén az alábbi ábrán
látható „Részletbeáll.” lehetőséget választva (INFO gomb megnyomásával) tudjuk
megváltoztatni a paramétereket.

21.6. ábra. Forrás: Canon

A képélesség, a kontraszt, a telítettség, és a színtónus paramétert tudjuk megváltoztatni.
Az alul látható „Alapbeáll.” választásával az értékek visszaállnak az alapértelmezett értékekre. Az élesség 0 és 7 között állítható be, a másik három érték -4...+4 között
állítható. Az egyes paraméterek az alábbiakat jelentik:
Képélesség: Az élesítés mértékét állítja be. Ezen már el is csodálkozhatunk, mert
azonnal felmerülhet a kérdés: Az élességet nem az objektív felbontóképessége határozza meg? Bizony nem, illetve nemcsak az. Erről már korábban is írtam. Röviden ismételjük át.
Az élesség nem egyenlő a felbontóképességgel (bár nem is független tőle), hanem
egy szubjektív érzet, amelyet nehéz számszerűsíteni.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

553

Egy nagyobb felbontóképességű objektív képét nem feltétlenül látjuk élesebbnek
egy kisebb felbontóképességű objektív képéhez képest, ugyanis az élességérzetben
fontos szerepet játszik az, hogy az adott objektív milyen kontrasztos képet vetít.
Az ugyanolyan felbontású, de kontrasztosabb képet élesebbnek érzékeljük. Ha a
hirtelen átmeneteknél (úgy is mondjuk, hogy az „élek mentén”) szoftver segítségével
megnöveljük a helyi kontrasztot, a képet élesebbnek látjuk, holott az objektív felbontóképessége nem változott. Ezen alapulnak a szoftveres élesítési eljárások.
A fényképezőgépben is ez történik. Ha az eljárást túlzásba visszük, akkor kellemetlen mellékhatásokkal kell számolnunk. Minél nagyobb értéket választunk, annál
nagyobb mértékű lesz a kép élesítése.
Kontraszt: A keletkező JPEG kép kontrasztját állíthatjuk be segítségével. Azt is
mondhatjuk, hogy a kép élességének és a színek élénkségének módosítása, mert ezekre hatással van a kontraszt változtatása. Mínusz felé változtatva csökken a kontraszt,
plusz irányban növekszik.
Telítettség:  A kép színtelítettségének beállítása. A telítettebb szín erőteljesebb,
élénkebb, a kevésbé telített szín tompább, pasztellszerűbb. Az alábbi ábrán látható két
színes négyzet csak színtelítettségben különbözik egymástól, a bal oldali telítettebb, a
jobb oldali kevésbé telített.

21.7. ábra.

Mínusz felé változtatva csökken a telítettség, plusz irányban növekszik.
Színtónus:  A bőr színtónusának beállításáról van szó. Ha vörösebbé szeretnénk
tenni a fotóalanyok bőrtónusát, akkor negatív értékeket állítsunk be, minél kisebb értéket állítunk be, annál vörösebb lesz a bőr színe. Ha csökkenteni szeretnénk a vörös
árnyalatot a fotóalanyok bőrének színében, állítsunk be pozitív értékeket, minél nagyobb értéket állítunk be, annál sárgább lesz a bőr színe.
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Fekete-fehér képek stílusának beállítása:
A képélesség és a kontraszt beállítása a fentiek szerint történik. Telítettség és színtónus beállítására itt értelemszerűen nincs lehetőség, helyettük az alábbiakat állíthatjuk be:
Szűrőeffektus:  A hagyományos fekete-fehér negatív filmre történő fényképezés
esetén maga a film meghatározta azt, hogy milyen színes árnyalat milyen világossággal vagy sötétséggel jelenjen majd meg a fekete-fehér pozitív fényképen. Ezt bizonyos
esetekben célszerű volt módosítani. A módosítást az objektív elé helyezett különböző
színű színszűrőkkel érték el. Ezeket a szűrőket lehet ezzel a beállítással szimulálni. Az
alábbi szűrők közül lehet választani:

21.8. ábra. Forrás: Canon

Az alábbi táblázatban láthatjuk az egyes szűrőknek a képre gyakorolt hatását:

21.9. ábra. Forrás: Canon

A kontraszt paraméter növelése a szűrő hatását is erősíti.
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Színezés: A színezés alkalmazásával egyszínű kép készíthető az adott színben. Az
alábbi színek közül választhatunk:

21.10. ábra. Forrás: Canon

A fentebb példaképp említett egyszerű fényképezőgép esetén nincs lehetőség semmilyen paraméter beállítására, csak kiválaszthatunk egyet az előre definiált néhány
képstílus közül.
A két szélsőség között sok olyan fényképezőgép van, amelynél több-kevesebb paramétert állítani tudunk, nézzük meg fényképezőgépünk útmutatóját.

21.2.3. ÚJ KÉPSTÍLUS REGISZTRÁLÁSA
Ismét térjünk vissza tükörreflexes fényképezőgépünkhöz, és nézzük meg, hogyan
tudunk létrehozni saját egyedi képstílusokat (1, 2, 3 jelű saját stílus). Ennek lényege az,
hogy kiválasztjuk az 1, 2, vagy 3 jelű egyedi stílust, amelyhez regisztrálni szeretnénk
egy új stílust. Utána ki kell választani az egyik előre definiált stílust, és annak paramétereit – akár módosítva – regisztrálhatjuk a kiválasztott egyedi stílushoz.
A fentebb említett egyszerű fényképezőgép esetén nincs lehetőség egyedi képstílus létrehozására.
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22. KÉPHIBÁK KORREKCIÓJA
Az objektív leképezési hibáival már korábban foglalkoztunk. Most nézzük meg,
hogy mit tehetünk ellenük. Végül még néhány egyéb képhibáról is szó lesz.

22.1. OBJEKTÍV- ÉS FÉNYKÉPEZŐGÉP PROFILOK
Az újabb kiadású tükörreflexes vagy MILC fényképezőgépek általában lehetőséget
biztosítanak a színhiba, a peremsötétedés, és a torzítás (vagy legalább ezek valamelyikének) csökkentésére a JPEG kép előállítása során, úgynevezett objektív profilok segítségével.
Az objektív profilok adatokat tartalmaznak az adott  objektív tekintetében a
színhiba, a peremsötétedés, és a torzítás szükséges korrekciójával kapcsolatban, amelyeket felhasználva a fényképezőgép a JPEG kép előállítása során csökkenteni tudja
ezeknek a leképezési hibáknak a képre gyakorolt hatását. A kép olyan lesz, mintha azt
színhiba, peremsötétedés és torzítás tekintetében sokkal jobb objektívvel készítettük
volna el.
Ennek az a jelentősége, hogy a JPEG kép utómunkálatai során ezekkel a leképezési
hibákkal már nem kell foglalkoznunk, esetleg már egyáltalán nem is lesz szükség utómunkálatra.
Néhány fajta objektív profil adatait eleve rögzítik a fényképezőgép vázban, azonban a váz gyártója által készített egyéb (újabb) objektívek profilja a gyártó által készített programmal feltölthető a fényképezőgépbe, illetve a használni nem kívánt objektív
profilok törölhetők. Az objektív profilok használatát általában engedélyezni kell a menüben.
Bizonyos váztípusok akkor is képesek bizonyos típusú leképezési hibák mérséklésére, ha a használt objektív profilja nem áll rendelkezésre, azonban a profil használatával jobb eredményt kapunk.
Egyszerűbb fényképezőgépek esetében két lehetőség van. Az egyik az, hogy a
fényképezőgép semmilyen leképezési hiba korrekciót nem alkalmaz, a másik lehetőség
pedig az, hogy automatikusan alkalmazza azt. Esetleg az is előfordulhat, hogy egyszerűbb, olcsóbb objektívet gyártanak az egyszerű fényképezőgépbe, és a leképezési hibákat szoftveresen korrigálják.
A profilok alkalmazásának másik fontos területe a nyers fájlok kidolgozása. A
Rawtherapee és más programokban is használhatunk objektív profilokat a már említett  leképezési hibák korrigálására, valamint fényképezőgép képstílus profilokat is
használhatunk. Ezek használata megkönnyíti munkánkat.
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22.1.1. HOGYAN JUTHATUNK PROFIL FÁJLOKHOZ?
Nyers fájlok számítógépes kidolgozása során természetesen foglalkoznunk kell a
leképezési hibák korrigálásával is, ez például RawTherapee program segítségével történhet, amelyben szintén objektív profilokat használhatunk. A RawTherapee használatakor lehetőségünk van arra, hogy kiválasszuk az általunk kívánt, alkalmazandó profil
fájlt.
Hogyan juthatunk (objektív) profilokhoz, amelyeket a RawTherapee-ban, vagy
esetleg más hasonló programban a nyers kép kidolgozása során felhasználhatunk?
Nézzük meg ezt.
Adobe DNG Converter program

A RawTherapee alkalmazni képes az Adobe objektív profilokat (Adobe Lens Profile), az Adobe fényképezőgép normál színprofilokat, valamint az Adobe fényképezőgép
képstílus színprofilokat (portré, tájkép, élénk, stb.) amelyeket az ingyenes Adobe DNG
Converter programból nyerhetünk ki.
Azonban az ismertetett módszerrel legfeljebb az Adobe DNG Converter 12.4 verziójából nyerhetjük ki az Adobe profilokat, a későbbi verziókból nem. Amikor e sorokat
írom, a 12.4 verzió még elérhető az interneten, de az Adobe oldalán nem. A Windows
operációs rendszerhez való telepítőt kell letölteni (DNGConverter_12_4.exe, kb. 471
MB). Innen például letölthető:
https://www.megaleechers.com/adobe-dng-converter/
Vagy innen:
https://www.filehorse.com/download-adobe-dng-converter/54693/download/
Ezzel a programmal RAW formátumú fájlokat Adobe DNG formátumra konvertálhatunk. Ha valaki erre a célra is szeretné alkalmazni, akkor akár telepítheti is Windows-os számítógépére. Linux alatt nem érdemes kísérletezni a telepítéssel. Jobban járunk, ha a szintén szabadon használható digiKam nevű alkalmazással konvertáljuk
RAW fájljainkat DNG formátumúra (én nem szoktam).
A profilok kinyeréséhez nem kell feltelepíteni az alkalmazást. Hogyan nyerhetjük
ki a letöltött Adobe DNG Converter telepítőből a fent említett profilokat?
Tegyük a következőket:
Linux operációs rendszer esetén:

Ne telepítsük a számítógépre a programot, hanem egyszerűen csomagoljuk ki a letöltött telepítő exe fájlt. Ha szükséges, akkor a kicsomagoláshoz telepítsük fel az Engrampa archivumkezelő programot.
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Kicsomagolás után három mappát kapunk: $APPDATA, $PLUGINSDIR, $PROGRAMFILES64. Minket a $APPDATA mappa érdekel. Ebben a mappában az alábbi útvonalon találjuk a háromféle Adobe profil fájlokat:
Adobe Objektív Profilok

Ezek elnevezése angolul „Adobe Lens Profiles”.
A „$APPDATA/Adobe/CameraRaw/Lensprofiles/1.0” mappában vannak gyártónként külön mappában a fájlok. Az 1.0 mappát elmenthetjük magunknak valami biztonságos helyre. Kedvünk szerint 1.0-ról át is nevezhetjük valami másra. Az itt található fájlok az említett  háromféle leképezési hiba korrekciójára szolgálnak. A fájlok
kiterjesztése .lcp.
Adobe fényképezőgép normál színprofilok

Angolul „Adobe Standard Camera Color Profiles” a nevük.
„$APPDATA/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/Adobe Standard” mappában rengeteg fajta fényképezőgép és telefon normál színprofilját találjuk. Ez a normál (alapértelmezett) képstílushoz tartozó színprofil. A fájlok kiterjesztése .dcp. Az „Adobe Standard” mappát mentsük el magunknak biztonságos helyre.
Adobe fényképezőgép képstílus színprofilok

Itt a normáltól eltérő olyan képstílus színprofilokra gondoljunk, mint a portré, tájkép, élénk, stb. színprofil. Ezen az útvonalon találhatjuk:
„$APPDATA/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/Camera” mappában fényképezőgép-típusonként külön mappában vannak az egyes képstílusokhoz tartozó profil fájlok. A Camera könyvtárat mentsük el valami biztonságos helyre. A fájlok kiterjesztése
szintén .dcp.
Windows operációs rendszer esetén:

A legegyszerűbb, ha feltelepítjük a programot, amelyet később el is távolíthatunk,
ha nincs szükségünk rá. A telepítés után a telepítés helyéről kiindulva az alábbi mappákban találhatjuk a profilokat, amelyeket mentsük el a fenti, Linuxról szóló részben
leírtak szerint.
Adobe Objektív Profilok

„Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0” mappában találhatók, gyártónként külön
mappában.
Adobe fényképezőgép normál színprofilok

„Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Adobe Standard” mappában találhatók.
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Adobe fényképezőgép képstílus színprofilok

„Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Camera” mappában találhatók fényképezőgép-típusonként külön mappában.
Nyers fájlok kidolgozásakor a fenti profilok jelentősen megkönnyítik a dolgunkat.
Mindegyik profil fájl esetében a fájlnév hordozza azt az információt, amely alapján kiválaszthatjuk a megfelelő profilt, például az objektív vagy fényképezőgép típusát, a
képstílus nevét, stb.
Lensfun objektív adatbázis

A másik lehetőségünk RawTherapee-ban használható objektív korrekciós adatokhoz jutni az, ha letöltjük a szabadon felhasználható Lensfun adatbázist. Ez színprofilokat nem tartalmaz, csak a fentebb említett háromféle leképezési hiba korrekcióját támogatja.
Bár a fejlesztése jelenleg kissé válságba került, remélhetőleg megoldják a problémákat. Az adatbázis különböző verziói jelenleg erről a linkről tölthetők le:
https://sourceforge.net/projects/lensfun/files/
A RawTherapee használatakor a Lensfun adatbázist az Adobe Lens Profiles-hoz
hasonlóan használhatjuk. A különböző profilok RawTherapee szoftverrel történő alkalmazásáról részletesen itt nem írok, arról a RawTherapee dokumentációjából tájékozódjunk.
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22.2. EGYENLETES KÉPMEZŐ (FLAT FIELD) REFERENCIAKÉP
KÉSZÍTÉSE
A flat field fordítása sík mező, de talán találóbb az egyenletes képmező kifejezés.
Ennek célja a peremsötétedés, és az esetleges képsarkok felé történő enyhe elszíneződés korrigálása a nyers kép kidolgozása során. Természetesen ha rendelkezésre áll objektív profil, amely jó eredményt ad (meg vagyunk vele elégedve), akkor azt használhatjuk. Ha azonban olyan objektívvel fényképezünk, amelyhez nem áll rendelkezésre
profil, akkor elkészíthetjük a flat field képeket, amelyeknek segítségével a RawTherapee-ban eredményesen korrigálhatjuk a peremsötétedést. Ez például régi objektívekkel
történő fotózásnál lehet hasznos. A peremsötétedés mellett egyes objektíveknél előfordulhat a szélek felé történő elszíneződés is. Ezek a problémák egyszerűen korrigálhatók, ha az úgynevezett flat field referencia képfájl rendelkezésre áll. A korrigálás kielégítő eredménnyel csak RAW formátumban történő fényképezés esetén lehetséges, ha
csak JPEG formátumban fényképezünk, elesünk ettől a lehetőségtől. Ez a módszer tehát csak olyan fényképezőgépeknél használható, amelyek alkalmasak RAW formátumban történő fényképezésre.
A módszer azon alapul, hogy például egy változtatható gyújtótávolságú objektív
esetében készítünk bizonyos gyújtótávolság-értékeknél és bizonyos rekeszértékeknél
egy egyenletesen megvilágított  fehér felületről egy-egy nyers formátumú felvételt
(úgynevezett referenciaképet), amelyen látszani fog az adott körülmények közötti peremsötétedés, és az esetleges színeltolódás a szélek felé, és ezt használjuk a korrekcióhoz.
Ebben a részben példaképp a Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS objektív és Canon
EOS 350D fényképezőgép páros referenciaképeit készítjük el. Más, szintén amatőröknek szánt Canon tükörreflexes váz esetén teljesen hasonlóan kell eljárni, egyéb váz
vagy fényképezőgép esetén pedig értelemszerűen kell követni a leírtakat.
A flat field referenciaképeket egy egyenletes felület lefényképezésével készítjük,
• fényképezőgép-típusonként,
• objektívtípusonként,
• gyújtótávolságonként,
• rekeszértékenként
szükséges egy-egy RAW formátumú képfájlt készíteni.
A leírtak azt jelentik, hogyha több különböző típusú fényképezőgéppel rendelkezünk, akkor sajnos mindegyikkel el kell készíteni a visszakorrigálásra használandó referenciaképeket. Ha több objektívvel rendelkezünk, akkor szintén mindegyikkel el kell
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készíteni a referenciaképeket, akkor is, ha több különböző típusú objektív is beállítható egy adott gyújtótávolságra. Ha két különböző típusú objektíven is beállítható az 55
mm gyújtótávolság, akkor mindkét objektívvel el kell készíteni az 55 mm gyújtótávolságú referenciaképeket, és a megfelelőt kell használni a kidolgozás során.
A „gyújtótávolságonként” kitétel nyilván nem azt jelenti, hogy minden egyes beállítható (pl. mm-enként) gyújtótávolság-állásban képet kell készíteni. Ez szükségtelen.
Én minden olyan gyújtótávolság-állásban készítettem képet, amely az objektíven fel
van tüntetve. A „rekeszértékenként” kitétel számomra azt jelentette, hogy szabványos
„egész” rekeszértékekkel készítettem a képeket (f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 és f/22 értékekkel). A 18-55 objektív esetén amely gyújtótávolságnál lehetséges volt, készítettem f/3,5
rekeszértékkel is képet.
A flat field képek elkészítéséhez egy Cokin P szűrőtartóba helyezhető, egyenletesen fehér műanyag lapot használtam. Az eredeti funkciója e lapnak a fehéregyensúly
beállítása, kifejezetten erre a célra gyártják.

22.1. ábra.

Ha van más, egyenletesen fehér, tejüvegszerű műanyag lapunk, azt is használhatjuk. Például tejszerű, félig áttetsző poli (metil-metakrilát) lap is megfelelő lehet. Például fehér opál akril lap.
A lap egyenletessége a legfontosabb követelmény. A lapnak kellően áttetszőnek
kell lennie, de ne legyen átlátszó. A lapot a szűrőtartóba tettem, mégpedig az objektívhez legközelebbi helyre, és a szűrőtartót a Canon 18-55 objektívre helyeztem. A lényeg
az, hogy egy áttetsző, egyenletes fehér felületet helyezzünk el kis távolságra az objektívtől, vagy inkább közvetlenül az objektív szűrőtartójára. Tartó híján akár kézzel is az
objektív elé tarthatjuk a lapot.
A kép készítésére olyan napot kell választani, amikor aránylag egyenletes az égbolt,
például egyenletesen kék vagy szürke. Előnyös, ha egyenletesen borult, felhős az ég, és
nincs napsütés. Ha süt a nap, akkor Napnak háttal álljunk, és ha kell, kezünkkel takar-
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juk el a Nap fényét, hogy hátulról ne világíthassa meg a szűrőtartóban lévő fehér lapot. A következő beállításokat használjuk:
• Állítsunk be fényképezőgépünkön +1 2/3 Fé expozíció korrekciót, másfajta fehér
laphoz más érték lehet megfelelő, ezt próbafelvétellel és hisztogrammal ellenőrizzük.
• Állítsuk gépünket Av (rekesz prioritás) üzemmódba.
• Állítsunk be RAW+JPG vagy RAW lehetőséget a képminőség menüben.
• Állítsunk be alacsony ISO értéket, például ISO 100-at.
• A fehéregyensúly beállítása bármilyen lehet, nem számít.
• Kapcsoljuk ki objektívünkön az automatikus élességállítást és a képstabilizátort.
• Állítsunk be 18 mm gyújtótávolságot.
• Állítsuk az élességet a végtelenre.
• A rekeszt állítsuk f/3,5-re (maximálisra).
• Irányítsuk az égboltra a fényképezőgépet, és készítsük el a felvételt.
• Ellenőrizzük hisztogram segítségével, hogy a kép semmiképpen se legyen túlexponálva. Ha túl van, akkor csökkentsük az expozíció korrekciót, illetve ha szükséges, kissé növelhetjük.
• Készítsük el az összes gyújtótávolság-rekeszérték kombinációval a referenciaképeket.
Azaz az f/3,5 után állítsunk be f/4 rekeszt, és készítsük el a referenciaképet, és sorban minden szükséges rekeszértékkel. Ezután állítsuk be a következő gyújtótávolság
értéket, például 24 mm-t, és szintén minden szükséges rekeszértékkel készítsünk referenciaképet. És így tovább mindaddig, amíg minden szükséges gyújtótávolság-rekeszérték kombináció tekintetében rendelkezünk referenciaképpel. Én az objektíven jelölt
gyújtótávolságokkal (18 mm, 24 mm, 35 mm, 55 mm), valamint minden gyújtótávolság
esetében a szabványos rekeszértékekkel (f/3,5, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16) készítettem felvételeket. Az f/3,5 nem szabványos rekeszérték, de 18 mm-es gyújtótávolságnál azzal is
készítettem egy képet. Az egyes gyújtótávolságoknál természetesen csak azzal szabványos a rekeszértékkel készítettem felvételt, amely beállítható volt. Leírni tovább tart,
mint megcsinálni. Egy objektívvel negyed óra alatt végezhetünk.
Ha van több objektívünk, azokkal is végezzük el a fentieket. Minél jobb minőségűek a referenciaképek, annál jobb lesz a visszakorrigálás során várható eredmény is.
Fix gyújtótávolságú objektív esetén mindössze néhány különböző rekeszértékkel
kell referenciaképet készíteni.
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Azonban ha kis eltérés van az egyes esetek között, akkor nem feltétlenül kell minden esetről referenciaképet készíteni. Például a fenti objektívnél a 35 mm és az 55 mm
gyújtótávolságú esetek majdnem megegyeznek egymással peremsötétedés tekintetében, ezért esetleg az 55 mm-es képek elhagyhatók, és használhatjuk helyettük a 35
mm-es képsorozatot.
Ha elektronikus lencsét használunk, akkor a fájlnév közömbös, mivel a RawTherapee automatikusan megtalálja a helyes referenciaképet, azonban ha olyan régi manuális lencsét használunk, amely nem rögzíti az EXIF adatok között a rekeszértéket és a
gyújtótávolságot, akkor át kell nevezni a referenciaképeket úgy, hogy később is be tudjuk azonosítani a készítés körülményeit.
Például:
ff_canon-750d_canon-18-55-stm_20200721_18mm_f56.CR2
A fájl eredeti kiterjesztését (a fenti példában CR2) ne változtassuk meg.
A kellő következetességgel történő átnevezés megkönnyíti a megfelelő referenciakép megtalálását, ugyanis nem elektronikus objektív használatakor a RawTherapee
nem képes automatikusan megtalálni a megfelelő referenciaképet, azt nekünk kell kiválasztani.
Az elkészült referenciaképeket valamilyen módon célszerű mappákba szervezve
tárolni. Lehet például egy fényképezőgép-típus mappa, amelyben objektívtípusonként
almappákban tárolhatjuk a referenciaképeket.

22.3. A MOARÉ MINTÁZAT
Nézzünk meg egy képérzékelőhöz kapcsolódó képhibát. Néha furcsa vörös és kék
sávokat, mintázatot láthatunk a fényképen, amelyet moaré mintázatnak nevezünk.
Sőt nemcsak fényképen láthatjuk, hanem néha szkennelt fényképen is, és megfigyelhetjük a televízió képernyőjén is, amikor pl. a tv-híradóban a bemondó sűrű csíkozású
ingben van. Ezt mindenki láthatta már. Mi okozhatja ezt, és mit tehetünk ellene?
A moaré mintázat akkor keletkezik, ha az objektív a képérzékelő képpontjaival
összemérhető sűrűségű ismétlődő mintázatot élesen vetít a képérzékelőre. A jelenséghez a Bayer színszűrő megléte, és az a tény járul hozzá, hogy egy képpont színét és fényességét a szomszédos képpontok adatait is felhasználva, interpolációval határozzák
meg. Ha Bayer színszűrő nem lenne, moaré mintázat se lenne, azonban a szűrőre szük ség van.
Az alábbi ábrán az ing sűrű csíkozása okozza a moarét.
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22.2. ábra. Forrás: kulipintyotechnika.lapunk.hu

A kisebb felbontású érzékelők a nagyobb képpontméret miatt  hajlamosabbak a
moaré mintázat létrehozására, mert már nagyobb méretű ismétlődő témarészlet mérete is összemérhető lesz az érzékelő képpontjainak méretével. A nagyobb felbontású érzékelők képpontmérete kisebb, a témának sokkal kisebb részlete lesz összemérhető a
képpontmérettel, ezért a nagyobb felbontású érzékelők kevésbé hajlamosak a moaréra.
Itt említek meg egy másik leképezési problémát, mégpedig a ferdén elhelyezkedő
egyenes élek, vonalak lépcsőzetessé válását.
A moaré és a lépcsőzetesség elkerülésére (csökkentésére) egy szűrőt (anti-aliasing,
azaz AA szűrő) helyeznek a képérzékelő elé. A szűrő tulajdonképpen a kép kismértékű
elmosását, homályosítását végzi. Akár már egy pixelnyi elmosás is elég a jó eredmény
elérésére. Sajnos a szűrő homályosító hatása és az objektív optikai hibái összeadódnak
a képen. Ez a szűrő természetesen csökkenti a kép élességét.
Az utóbbi években már megjelentek olyan fényképezőgépek, amelyekben már
nincs elmosódást okozó AA szűrő, és amelyeknél a moarémentesítést szoftveres úton
oldják meg. Az ilyen fényképezőgépek képe egy kicsivel élesebb. A Canon valamiért a
legutóbbi időkig ragaszkodott az AA szűrő használatához. Mint a fenti képrészleten is
látható, az AA szűrő ellenére is előfordul néha moaré.
A moaré ellen magunk is védekezhetünk. Ha lehetséges, akkor a fotóalany ne legyen sűrűn csíkozott, vagy más pici, ismétlődő vonalakból álló mintás ruhában. Ha elkészítjük a próbafelvételt, nézzük meg, hogy nincs-e rajta moaré mintázat. Ha moaré
mintázatot észlelünk, akkor a képet megismételhetjük úgy, hogy a mintázat mérete
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nagyobb vagy kisebb legyen a képérzékelőn (zoomolással vagy a témához közelebb
vagy távolabb lépéssel). Azt kell elérnünk, hogy a mintázat mérete változzon.

22.4. SZÉTFOLYÁS (BLOOMING)
Alapvetően kétféle működési elvű képérzékelő van elterjedve nagy mennyiségben
(a kisebb mennyiségben elterjedt Sigma Foveon képérzékelővel nem foglalkozom).
Ezek közül a régebbi a CCD, az újabb pedig a CMOS képérzékelő. A szétfolyás a CCD
típusú képérzékelő hibája, csak ennél fordul elő.

22.3. ábra. (ismeretlen szerző)

Az elemi érzékelőcskéknek, amelyek a képpontokat alkotják, van egy bizonyos
„befogadóképességük”. A kisebb méretű képpontnak kisebb, a nagyobb méretűnek nagyobb a befogadóképessége. Ha erős fényű fényforrás, vagy közvetlen napfény kerül a
képre, akkor a képpontok túltelítődnek, olyannyira, hogy a „feleslegben lévő” részecskék átterjednek a szomszédos képpontokra, és az nagy területen okoz túltelítődést,
azaz részlettelen fehér részt a képen.
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22.4. ábra. (ismeretlen szerző)

Ez is hasonló az előzőhöz, az a különbség, hogy ezen a képen a helyi szétfolyáson
felül a képmező közepén egy sávban, egészen a kép széléig megtörténik a szétfolyás.
A szétfolyás okával mélyebben nem foglalkozom, akit pontosabban érdekel a jelenség, utánaolvashat a dolognak.
Minél kisebb a képpontok területe a képérzékelőn, annál hajlamosabb lesz a szétfolyásra, mert a kisebb elemi érzékelő hamarabb telítődik.
Mit tehetünk ennek elkerülésére? A felvétel elkészítésekor nem sokat, esetleg úgy
komponálhatjuk meg a képet, hogy erős fényforrás fénye ne érje el az objektív frontlencséjét. Egy átmenetes ND szűrő is segíthet a helyzeten, mert segítségével az égboltról kevesebb fény érkezik a képérzékelőre. Esetleg a már emlegetett HDR módszer bizonyos esetekben segíthet. A szűrőkről és a HDR módszerről másik könyvemben írok.
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23. A FÉNYKÉPEZŐGÉP FELBONTÁSA
Elérkeztünk hát ehhez a fontos fejezethez is, amely több szempontból hasznos.
Egyrészt azoknak szolgálhat útmutatóul, akik most állnak vásárlás előtt, másrészt pedig azoknak, akik valamiért nincsenek megelégedve fényképezőgépük képminőségével.

23.1. A FÉNYKÉPEZŐGÉP MAXIMÁLIS FELBONTÁSA
A képérzékelőn az egyes elemi érzékelők rendezetten helyezkednek el úgy, mint
ahogy a „kockás” füzetben a kis négyzetek, sorokba és oszlopokba rendezetten.
A „maximális felbontás”-on ebben a fejezetben azt értem, amikor a kép felbontása
megegyezik a képérzékelő fizikai felbontásával, azaz a digitális kép képpontjainak száma megegyezik a képérzékelő hasznosított képpontjainak, azaz elemi érzékelőinek számával. Az adott fényképezőgéppel készíthető maximális felbontású kép esetén egy elemi érzékelőből általában valóban egy képpont jön létre a digitális képen, de ez nem
minden esetben igaz. Bizonyos, főleg Fujifilm gyártmányú fényképezőgépeknél fordul
elő, hogy a digitális kép felbontása a képérzékelő felbontásának kétszerese is lehet. De
itt nem erről lesz szó.
A maximális felbontást megapixelben úgy kapjuk meg, hogy az egy sorban található képpontok számát megszorozzuk az oszlopok számával, és osztjuk 1 millióval. Ha
például egy fényképezőgép maximálisan 6000 sorból és 4000 oszlopból álló képet hoz
létre, akkor a képpontok száma 6000×4000=24000000, tehát a kép felbontása 24 MPes.

23.1. ábra.
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23.2. A FELBONTÁS KÖVETKEZMÉNYEI
Azt nézzük meg, hogy a felbontás elvileg milyen tényezőkre van hatással.
• Nyomat mérete:  Nagyobb felbontású képből elvileg nagyobb méretű nyomat
készíthető, ha a kép jó minőségű, és sok információt tartalmaz.
• Átméretezés: Nagyobb felbontású képből átméretezéssel bizonyos tekintetben
jobb minőségű képet kaphatunk.
• Kivágás lehetősége: Nagyobb felbontású képből elvileg jobban tudunk egy kisebb részt kivágni, és azt hasznosítani.
• Nagy felbontású megjelenítők kiszolgálása:  Nagyobb felbontású képpel
jobban ki tudjuk használni a mai nagy felbontású megjelenítők (monitor, televízió) lehetőségeit. A full HD monitor felbontása alig haladja meg a 2 MP-t, a 4K
felbontású monitoré pedig több, mint 8 MP. A 8K felbontás még nincs nagyon
elterjedve, ennek felbontása a 4K felbontás többszöröse.
• Nagyobb fájlméret, erősebb számítógép: Nagy felbontás esetén a képfájlok
és a nyers fájlok mérete nagyobb, és emiatt erősebb számítógép kell az utómunkálatokhoz.

23.3. FELBONTÁS ÉS KÉPPONTTERÜLET
Itt a képérzékelő egy kis elemi érzékelőjére jutó terület méretéről van szó.

23.2. ábra.

A fenti táblázatban nézzük meg az érzékelők aktív területének méretét, és a fizikai
felbontásukból számolt, egy elemi érzékelőre jutó területét.
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A táblázat „A” oszlopában a képérzékelő „kereskedelmi” mérete látható (tokozás
mérete). Ezt általában minden gyártó specifikálja. Az „egyéb APS-C” a Nikon, Sony,
Pentax gyártmányú fényképezőgépekben alkalmazott  APS-C méretű képérzékelőt jelenti. A Canon APS-C méretű képérzékelője kicsivel kisebb a többi gyártó által alkalmazotthoz képest.
A „B” oszlop tartalmazza a képérzékelő aktív, képpontokat tartalmazó területének
méretét milliméterben.
A „C” oszlopban látható a képérzékelő aktív területe négyzetmilliméterben.
A megapixelben megadott fizikai felbontás oszlopokban az adott méretű és fizikai
felbontású érzékelőnek egy képpontra eső területe van megadva négyzetmikronban
(más néven négyzetmikrométerben; a mikrométer a méter milliomod része). Ezeket az
értékeket úgy kaptam, hogy az érzékelő négyzetmilliméterben megadott aktív területét (C oszlop) elosztottam a fizikai felbontással, azaz a megapixelek számával. Ez nem
teljesen pontos megközelítés, mert a képpontok fényérzékeny felülete általában nem
tölti ki teljesen a rendelkezésére álló helyet, a hasznos felület a számítottnál kisebb,
azonban összehasonlításokat tenni mindenképpen alkalmas.
Nézzük meg a táblázat egy sorát. Azt láthatjuk, hogy minél nagyobb a felbontása
az adott méretű képérzékelőnek, annál kisebb terület jut egy képpontra. Például nézzük az M4/3” érzékelőt. Ha ekkora érzékelőre 10 millió képpontot helyezünk el (10 MP
oszlop), akkor egy képpontra 22,5 négyzetmikrométer terület jut, ha 20 millió képpontot (20 MP oszlop), akkor nyilván a fele, 11,25.
Nézzük meg például a táblázat 10 MP oszlopában, hogy a kis fényképezőgépeknél
igen elterjedt 1/2,5” és 1/2,3” méretű képérzékelők esetében 10 MP fizikai felbontás
mellett  milyen pici terület jut egy elemi érzékelőre: 2,5 négyzetmikrométer és 2,85
négyzetmikrométer. Most nézzük meg, hogy ugyanez mekkora Canon APS-C illetve
full frame váz esetén: 32,9 illetve 86,4 négyzetmikrométer, míg M4/3” (Micro Four
Thirds rendszer) esetében 22,5 négyzetmikrométer. Hatalmas a különbség.
A képpontmérethez és a képérzékelő méretéhez kapcsolódó fogalom a képpontsűrűség.
A képpontsűrűség a képérzékelő vízszintes vagy függőleges oldalának 1 inch
(25,4 mm) hosszán elhelyezkedő képpontok száma. Nagyobb képpontsűrűség kisebb
képpontméretet jelent.
Természetesen vannak olyan érzékelőméretek, amelyek 1 inchnél jóval kisebbek,
de esetükben is kiszámítható a képpontsűrűség. A Canon APS-C érzékelőjének hoszszabb oldala 22,2 mm, egy 24 MP-es érzékelő esetében ezen az oldalon 6000 képpont
helyezkedik el. Ezekből az adatokból a képpontsűrűség kiszámítható, hiszen ha 22,2
mm hosszon 6000 képpont helyezkedik el, akkor 1 mm hosszon 6000/22,2 képpont, 25,4
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mm hosszon pedig ennek 25,4-szerese, azaz (6000/22,2)×25,4=6865 pixel/inch a képpontsűrűség.
Kiszámíthatjuk az képérzékelő egy képpontjára eső négyzet alakú terület oldalhosszúságát is, amennyiben a képérzékelő aktív területének oldalhosszúságát elosztjuk az oldal mentén elhelyezkedő képpontok számával. A fenti példa szerint a Canon
APS-C érzékelőjének hosszabb oldala 22,2 mm, egy 24 MP-es érzékelő esetében ezen
az oldalon 6000 képpont helyezkedik el. Ekkor egy elemi érzékelőre eső terület oldalának hossza 22,2/6000=0,0037 mm, azaz 3,7 mikrométer.
Egy 1/2,3” méretű érzékelős 20 MP-es kis kompakt gép képpontsűrűsége körülbelül 21000 pixel/inch. A képpontok rendkívül picik, ami nem előnyös.

23.4. KÉPPONTTERÜLET ÉS KÉPMINŐSÉG
A fentiekből esetleg azt a következtetést lehet levonni, hogy a nagyobb felbontás
előnyösebb (nagyobb nyomtatási méret, stb.). Ez azonban nem feltétlenül így van,
mert nemcsak a képpontok mennyisége számít, hanem azok minősége is.
Milyen különbséget okoz a gyakorlatban képeinken a képpontok méretének különbsége?
A nagyobb méretű elemi érzékelő több fényt képes gyűjteni, amely nagyobb árnyalatterjedelmet és jobb képminőséget jelent főleg rosszabb fényviszonyok esetén.
Ha kisebbek a képpontok, kisebb az átvihető árnyalatterjedelem. A nagyobb képpontméretű képérzékelők ebből a szempontból előnyösebbek, a legelőnyösebbek a nem
túl nagy felbontású full frame fényképezőgépek.
Korábban láttuk, hogy a kis méretű elemi érzékelő növeli a zajosodásra való hajlamot. Az érzékenység növelése növeli a képzajt, csökkenti az élességet, a részletgazdagságot, és rontja a színeket. Minél nagyobb a képpontsűrűség, annál inkább ezt tapasztalhatjuk.
Azonban figyelembe kell venni gyakorlati szempontokat is:
• Jó fényviszonyok közepette, sok fény esetén, alacsony ISO használatával (például ISO 100-400 tartományban) kicsi a különbség a képpontok zaját illetően, ha a
képpontok oldalhosszúságának különbsége nem éri el a 2x-es értéket, és hasonló
technikai színvonalat képviselnek. Kicsivel fentebb láttuk, hogy a 24 MP-es APSC érzékelő képpontjának oldalhosszúsága 3,7 mikrométer. A szintén APS-C 12
MP-es érzékelő képpontjának oldalhosszúsága 22,2/4272=5,2 mikrométer. A nagyobb képpontméret oldalhosszúsága nem éri el a kisebb kétszeresét. A gyakorlatban is hasonlóan jó zajteljesítményt nyújt jó fényviszonyok között a két fényképezőgép annak ellenére, hogy a kisebb felbontású évekkel korábbi konstrukció
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(2011, illetve 2015), és csak jóindulattal nevezhetjük ezeket hasonló technikai
színvonalat képviselőknek. A nagyobb felbontású képből nagyobb nyomat készíthető. Ha teljesen azonos technikai színvonalat tételezünk fel, akkor rosszabb
fényviszonyok között, magasabb ISO értékeknél (például ISO 800-tól) azonban a
kisebb képpontméretű fényképezőgép észrevehetően rosszabbul teljesít. A nagyobb képpontméretű érzékelők alkalmasabbak rosszabb fényviszonyok között,
magasabb ISO értékekkel történő fényképezéshez.
• Ha az érzékelő mérete megegyezik, csak a felbontás eltérő, akkor a nagyobb felbontás nem feltétlenül jelent nagyobb képzajt magasabb ISO használata esetén
sem. Ez látszólag ellentmond a korábban leírtaknak. Az ellentmondás azonban
csak látszólagos. Ha a nagyobb felbontású érzékelő képéből a hosszabb oldala
mentén található több képpont számával arányosan nagyobb nyomatot készítünk, és közelről nézzük, akkor valóban nagyobb képzajt tapasztalhatunk a kisebb felbontású érzékelő képéből készített, arányosan kisebb nyomathoz képest.
A különböző felbontású képérzékelők képzaját azonban nem így szokták összehasonlítani, hanem úgy, hogy azonos méretű nyomatot készítenek mindkét felbontású érzékelő azonos ISO értékkel (pl. ISO 1600) készült képéből. Ehhez a nagyobb felbontású érzékelő képét a kisebbével azonos felbontásúra kell
átméretezni. Ha így nyomtatjuk ki a kétféle érzékelővel készült képet, akkor körülbelül egyforma képzajt tapasztalhatunk. Az összehasonlításhoz mindig a nagyobb felbontású fényképezőgéppel készült képet méretezzük át a kisebb felbontású fényképezőgéppel készült kép felbontására. Például az APS-C
érzékelőméretű 24 MP-es fényképezőgép 6000×4000 képpontból álló képét át
kell méretezni a szintén APS-C 12 MP-es fényképezőgép képének felbontására,
amely 4272×2848 képpont. Ekkor lesz két azonos, 4272×2848 képpont felbontású
képünk, és ezeket azonos méretben kinyomtatva tudjuk a két fényképezőgép
képzaját összehasonlítani.
• Hogyan tehetünk összehasonlítást egy kisebb érzékelőméretű eszközzel, például
egy mobiltelefonnal? A képérzékelő mérete ebben az esetben nem egyezik meg
a fényképezőgép képérzékelőjével. Valójában sehogyan sem lehet összehasonlítani. Nézzük meg például egy okostelefon 38 MP-es fényképezőgépét, amelynek
13,3×10,67 mm-es érzékelője van. Az érzékelő képpontjának oldalhosszúsága
mindössze 1,4 mikrométer, amely eleve rányomja a bélyegét a képminőségre. Az
objektív felbontóképessége sem lehet olyan jó, amely ilyen pici képpontokhoz
szükséges lenne. A pici képpontok miatt a fényelhajlás is erőteljesebben fejtheti
ki élességet rontó hatását. Mindezek azt eredményezik, hogy ugyan ott van a 38
millió képpont, azonban a kép információtartalma igencsak kevés, legfeljebb 5
MP-nek, vagy még kevesebbnek megfelelő. Van egy csomó információt nem hordozó képpont a kapott 38 MP-es képen, és ha átméreteznénk 5 MP-esre, akkor is
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ugyanannyi információt tartalmazó képet kapnánk. A 38 MP-es képfájl feleslegesen foglal el sok helyet a memóriakártyán. Természetesen legfeljebb akkora
méretű elég jó minőségű nyomatot készíthetünk a telefon 38 MP-es képéből,
mint egy 5 MP-es jó minőségű képből, vagy rossz esetben még akkorát sem. Hasonló a helyzet a kis érzékelős nagy felbontású fényképezőgépekkel is. A velük
készített kép információtartalma közel sem felel meg annak, mint amely a nagy
felbontásából következne, hanem annál kevesebb.
Korábban azt is láthattuk, hogy a képpontméreten kívül egyéb tényezők is számítanak. Láthattuk, hogy a későbbi kiadású Canon EOS 750D kétszeres felbontása ellenére képzaj és árnyalatterjedelem szempontjából jobban teljesít, mint a néhány évvel
korábban megjelent, feleakkora felbontású Canon EOS 1100D. A képérzékelők és a feldolgozó szoftverek is látványosan fejlődtek az elmúlt bő évtizedben, és ezt nem szabad
figyelmen kívül hagyni.

23.5. KÉPPONTTERÜLET ÉS OBJEKTÍV
Az érzékelő kis képpontterülete nagyobb követelményeket támaszt az objektívekkel szemben. Ha jól ki szeretnénk használni fényképezőgépünk nagy felbontását, és
100% nagyításon nézve is elég éles képet szeretnénk látni (jó a pixelszintű élesség), akkor esetleg igen jó felbontóképességű objektívre lehet szükség.
Ha az érzékelő képpontterülete kisebb, akkor részletgazdagabb képet kell vetítenie
az objektívnek az érzékelőre, hogy annak felbontását jobban kihasználhassuk.
Ehhez jobb minőségű objektív szükséges. Itt  elsősorban nagyobb felbontóképességre gondolok. Gondoljunk bele, hogy milyen nagy felbontóképességűnek kellene
lennie a 10-20 MP-es, kis méretű érzékelőt tartalmazó, olcsó kompakt gép objektívjének, hogy ki lehessen használni az érzékelő felbontását. Erről azonban nincs szó. Azon
az áron nem lehet ilyen minőségű objektívet előállítani, és nem is ez a cél. Ilyen kis
géppel szemben nem lehetnek túlzott  elvárásaink, maradnak a levelezőlapnál esetleg
kissé nagyobb papírképek, a televízión történő képnézegetés, az internetes közzététel,
ehhez pedig nem kell olyan nagy felbontóképességű objektív. Pontosabban 4K-s televízióhoz már kellene, azonban ennek teljesítése nem várható el egy kis érzékelős géptől.
Nagyobb érzékelőméret esetén ugyanez a helyzet, a kisebb képpontméret jó kiszolgálásához nagyobb felbontóképességű objektív szükséges.
Ez azonban csak egy elvi lehetőség. Céljaink eléréséhez nem feltétlenül kell olyan
objektívet vásárolni jó drágán, amely jobban kiszolgálja nagy felbontású vázunkat,
mert ha ezt szeretnénk, akkor máris a drága, modern, profi objektívek között találjuk
magunkat.
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Full frame érzékelő
felbontása (MP)

Képpontterület
(négyzetmikorméter)

20

43

36

24

45

19,2

A táblázatban láthatjuk, hogy egy 20 MP-es full frame érzékelő egy képpontra jutó területe 43 négyzetmikrométer, 36 MP esetén 24; 45 MP esetén 19,2. A 36 MP-es váz
esetén arra számíthatunk, hogy csak a fix gyújtótávolságú profi objektívek egy részének (többnyire az újabbaknak) haladja meg a felbontóképessége az ehhez a vázhoz
szükséges mértéket, esetleg egy részük csak egy-két rekeszértéknél, vagy csak nagyon
szűk rekesznél. Változtatható gyújtótávolságú profi objektívek még ennél is kisebb
arányban felelnek meg ennek a magas követelménynek, és szintén az újabbak között
találhatunk leginkább megfelelőt. A 45 MP-es váz esetében még rosszabb a helyzet,
még kevesebb olyan objektív van, amelynek felbontóképessége meghaladja a 45 MP-es
váz maximális kiszolgálásához szükséges mértéket, leginkább a legújabb, legmodernebb objektívek között találhatunk ilyeneket nagyon drágán. A nagyobb képpontméretű 20 MP-es vázat már sokféle objektív is jól kiszolgálhatja.
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Canon APS-C érzékelő
felbontása (MP)

Képpontterület
(négyzetmikrométer)

12

27

15

18

24

13,7

A fenti táblázatban háromféle Canon APS-C érzékelő képpontterületét láthatjuk.
Ha ezeket a képpontterületeket összehasonlítjuk a fenti full-frame érzékelő képpontterületeivel, akkor már láthatjuk, hogy a még kisebb képpontterületű érzékelő még magasabb követelményeket támaszt az objektívvel szemben. Ahhoz, hogy az objektív felbontóképessége meghaladja a 24 MP-es APS-C váz maximális kiszolgálásához
szükséges mértéket, nagyobb felbontóképességgel kell rendelkeznie, mint amely a 45
MP-es full frame váz maximális kiszolgálásához szükséges. Ez azért van, mert a 24
MP-es APS-C váz képpontmérete kisebb a 45 MP-es full frame váz képpontméreténél,
annak körülbelül kétharmada.
Megállapíthatjuk, hogy a nagy felbontás lehető legjobb kihasználása nem járható
út, semmi értelme amatőr célra milliókért objektíveket vásárolni. Nem lehet ez a cél. A
nagy felbontású vázakat nem így lehet jól kihasználni. Amatőrként úgysem csináltatunk hatalmas nyomatokat. A nagy felbontás valódi előnyét úgy tudjuk kihasználni,
hogy kisebb felbontásúra méretezzük a képeket, és akkor jobb minőségű, kevésbé zajos képeket kapunk annál, mintha a képet eleve kisebb felbontású fényképezőgéppel
készítettük volna el. Gondoljunk bele abba, hogy van egy 24 MP-es fényképezőgéppel
készített  képünk, amelynél az oldalsó színhibát jelentősen sikerült az utófeldolgozás
során lecsökkenteni. Ha a képet átméretezzük 12 MP felbontásúra, akkor ezzel akár
teljesen el is tüntethetjük azt a képről.
Gyakorlati tapasztalataim alapján megállapítható, hogy egy 12 MP-es APS-C vázat jól kiszolgálnak az olcsóbb objektívek, sőt akár a régi objektívek közül a jobb minőségűek is.
A fentieket figyelembe véve, ha APS-C vázunkhoz full frame vázhoz tervezett
(akár profi) objektívet szeretnénk vásárolni (pl. használtan), legyünk nagyon óvatosak.
Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a nagyobb képpontméretű full frame érzékelőhöz
tervezett  régebbi objektív a kisebb képpontméretű APS-C érzékelőn nem jól teljesít.
Akár egy APS-C vázhoz tervezett, mai kit objektív is jobb lehet nála. Ajánlatos alaposan megnézni a megvásárolni kívánt objektívvel készült, lehetőleg teljes felbontású
tesztfotókat. Semmiképpen se full frame vázzal készült tesztfotókat nézegessünk, hanem APS-C vázzal készülteket. Ha az adott objektívvel csak kevés APS-C vázzal készült
fotót találunk, akkor mondjunk le az objektív megvásárlásáról, mert nem véletlen,
hogy azt az objektívet mások sem használják APS-C vázon.
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A kis méretű érzékelővel rendelkező, nagy felbontású kompakt vagy bridge fényképezőgépeknél általában az objektív felbontóképessége kívánnivalót hagy maga után.
Azt is mondhatjuk, hogy azoknak a képe azonos felbontás esetén kevesebb információt tartalmaz, mint nagyobb érzékelős társaik esetében. Hiába van ott a sok képpont, a
sok megapixel felbontás, ha az nincs kellő mértékben megtöltve tartalommal.

23.6. FELBONTÁS ÉS KÉPKIVÁGÁS
Ha a szükségesnél nagyobb felbontású, jó minőségű képünk van, az megteremti
annak a lehetőségét, hogy képünkről a felesleges, zavaró részeket utólag, képszerkesztő programmal levághassuk, és ezáltal jobb kép jöhessen létre. Természetesen arra kell
törekedni, hogy a képkivágás már a kép készítésekor jó legyen, felesleges vagy zavaró
részek ne kerüljenek a képre, az utólagos képkivágás csak szükségmegoldás. Ez kísérletezésre is lehetőséget ad, többféle képkivágást kipróbálhatunk, és kiválaszthatjuk a
leghatásosabbat. Ebből a szempontból tehát a nagyobb felbontású fényképezőgép előnyösebb.

23.7. FELBONTÁS ÉS NYOMTATÁSI MÉRET
Elérkeztünk a fényképezés egyik céljához, a papírkép előállításához. Ezen belül
először foglalkozzunk a fényképezőgép felbontásával.
Sokan azt hiszik, hogyha vesznek egy nagyobb felbontású fényképezőgépet, akkor
a megapixelek növekedésének arányában nő a fényképezőgéppel azonos minőségben
készíthető papírkép (más szóval nyomat) mérete. Ez azonban nem így van.
Különböző felbontású képekből azonos minőségben készíthető nyomat mérete
nem a felbontás arányában nő, hanem a képek egyik (például a hosszabb) oldala mentén elhelyezkedő képpontok számával arányosan. Elvileg ezzel, és nem a képpontok
teljes számával arányos az azonos minőségben készíthető nyomatok mérete.
A 12 MP-es Canon EOS 1100D fényképezőgép maximális felbontása 4272×2848 pixel, a 18 MP-es Canon EOS 1300D maximális felbontása pedig 5184×3456 pixel. Mindkét fényképezőgép APS-C méretű érzékelővel rendelkezik. A felbontás másfélszeresére
nőtt, 12 MP-ről 18 MP-re. A kérdés az, hogy a hosszabb képoldalak mentén elhelyezkedő képpontok száma is másfélszeresére nőtt-e. A 12 MP-es érzékelő esetében a kép
hosszabb oldala mentén 4272 képpont helyezkedik el, míg a 18 MP-es érzékelő esetében 5184. A nagyobb felbontású kép hosszabb oldala mentén található képpontok száma 5184/4272=1,21-szeresére nőtt a kisebb felbontású képhez képest, a növekedés mértéke mindössze 21%. Tehát ugyanolyan minőségben nem másfélszeres, hanem csak
21%-kal nagyobb oldalhosszúságú nyomatot lehet készíteni. Mivel a képek azonos ol-
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dalarányúak, ezért ezek a megállapítások természetesen a képek rövidebb oldalára is
igazak. Ne feledjük, hogy a digitális kép képpontjai négyzet alakúak.
Tehát láthattuk, hogy másfélszeres felbontású érzékelő esetében 21%-kal nagyobb
oldalhosszúságú nyomatot készíthetünk azonos minőségben. Nézzük meg ezt az alábbi ábrán is.

23.3. ábra.

Az ábrán azt láthatjuk, hogy a felbontás növekedésével milyen mértékben növekszik az azonos minőségben készíthető nyomatok mérete. Ha a felbontás kétszeresére
növekedett, például 12 MP-ről (4272×2848 képpont) 24 MP-re (6000×4000 képpont), akkor az azonos minőségben készíthető nyomat oldalhosszúsága 6000/4272=1,4× akkorára nőtt.
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23.4. ábra.

A fenti ábrán azt láthatjuk, hogyha a 12 MP-es felbontású képből készíthető nyomathoz képest azonos minőségű, kétszeres oldalhosszúságú nyomatot szeretnénk készíteni, akkor 4×12 MP=48 MP felbontás szükséges. Ez mindig igaz, azonos minőségű,
kétszeres oldalhosszúságú nyomat készítéséhez négyszer akkora felbontás szükséges.
Mivel a kép mindkét oldala kétszeresére növekedett, ezért szükséges 2×2=4-szeres felbontás, háromszoros oldalhosszúság esetén pedig 3×3=9-szeres.
A következőkben nézzük meg a nyomatkészítéssel kapcsolatos PPI és DPI fogalmát. Ezt a két fogalmat rendszeresen tévesen használják.
A DPI a nyomtató jellemzője, abszolút semmi köze a digitális képhez vagy annak
felbontásához. A nyomtatók pici tintafoltok segítségével hozzák létre a képet a papíron. A DPI jelentése Dot Per Inch ((festék)pontok száma inchenként), azaz a nyomat
egy inch (25,4 mm) hosszúságra eső festékpontok száma. Ez nem digitális képpontot
jelent, hanem azt, hogy a nyomtató a nyomtatott kép oldalhosszának minden inch-nyi
hosszán hány festékpontot helyez el. Tehát a tintapontok sűrűségéről van szó, azt is
mondhatjuk, hogy a nyomtató felbontásáról. A tintasugaras nyomtatók felbontása ál-
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talában 300 és 720 DPI közé esik, a lézernyomtatók és speciális fotónyomtatók felbontása meghaladhatja akár a 2400 DPI -t is. A nyomtató nagyobb felbontása jobb minőséget, a részletek finomabb visszaadásának lehetőségét jelenti.
Egyszerűbb nyomtatóknál nem a felbontás számszerű értékét állíthatjuk be, hanem szavakkal meghatározott  különféle előre definiált felbontások között  választhatunk, például „piszkozat”, „normál”, „fénykép”, és hasonlók. Ezek közül a fénykép (fotó) minőség a legnagyobb felbontású.
A nyomaton, azaz a papíron valójában nincsenek képpontok. A digitális kép egy
adott képpontjának megfelelő helyen a nyomaton elvileg a képpont színével megegyező pici terület található. Emiatt az egyszerűség, szemléletesség érdekében esetleg úgy
képzelhetjük el, mintha a nyomaton ott lennének a négyzet alakú képpontok. A valóságban azonban a nyomaton a képpontok nem különülnek el egymástól.
Nézzük a PPI fogalmát.
A PPI (Pixel Per Inch, azaz képpontok száma inchenként). Ezt a fogalmat kétféle
értelemben használjuk:
Egyrészt a digitális kép jellemzője, képpontsűrűséget jelent. Azt adja meg, hogy a
nyomtató a nyomat oldalának minden inchnyi hosszát a digitális kép hány képpontjából állítsa elő. Ezt a digitális kép nyomtatásra történő előkészítése során állíthatjuk be
képszerkesztő programokban, és magában a képfájlban kerül tárolásra. Ezt a beállítást
a nyomtató automatikusan figyelembe veheti, és ennek megfelelően határozhatja meg
a nyomat méretét. Ezt felbontásnak is nevezik, de valójában képpontsűrűségről van
szó.
Másrészt ezzel szokták megadni a monitorok, televíziók képernyőjének képpontsűrűségét, azt, hogy a monitor képernyője oldalának egységnyi hosszúságán hány fizikai
képpontocska helyezkedik el. Egy monitor képernyőjének képpontsűrűsége fix érték.
Először nézzük meg az egyszerűbbet, a monitor képernyőjének képpontsűrűségét.
Legyen egy full HD monitor maximális felbontása 1920×1080 képpont. Legyen a monitor képernyőjének megjelenítésre szolgáló területének hosszabb oldala 508 mm. Mekkora a képpontsűrűség? Először nézzük meg, hogy az 508 mm hány inchnek felel meg:
508 mm/25,4 mm=20 inch. Erre a 20 inchre jut az 1920 képpont. Egy inch hosszúságra
1920 képpont/20 inch=96 képpont/inch, azaz 96 PPI a monitor képpontsűrűsége. Tehát
ez magának a monitornak a fizikai jellemzője, és semmi köze nincs a rajta megjelenített kép jellemzőihez, például felbontásához.
Foglalkozzunk a lényegesebb témával, mégpedig a digitális kép nyomtatás során
használatos képpontsűrűségével.
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A digitális képfájlban eltárolásra kerül „felbontás” néven a nyomtatás során alkalmazandó inchenkénti képpontsűrűség. Szerintem zavaró, hogy ezt is felbontásnak nevezik, mert könnyen megkavarhatja az embereket. Ha a képpontsűrűség kifejezés terjedt volna el, talán egyértelműbb lenne a dolog. Én nyomtatási képpontsűrűségnek
fogom nevezni, de tudjuk azt, hogy inkább a felbontás szót használják helyette. Ne feledjük, hogy ez nem a nyomtató tintapontjainak sűrűsége (DPI érték).

23.5. ábra.

A fenti ábrán látható, hogy a GIMP képszerkesztő programban a kép tulajdonságai között szerepel a felbontás értéke, amely vízszintesen és függőlegesen külön-külön
megadható. Az ábrán 72×72 PPI felbontást láthatunk, az első érték a nyomtatáskor alkalmazandó vízszintes, a második pedig a függőleges képpontsűrűség. Digitális fotókhoz, ha nem akarjuk, hogy a kép torzuljon, akkor vízszintes és függőleges irányban is
azonos értéket kell megadni. Vegyük észre, hogy a PPI képpontsűrűség, és semmi köze
a nyomtató DPI értékéhez. Az ábrán látható kép egy fényképezőgéppel készült JPEG
felvétel, és a képfájlban a fényképezőgép eltárolja a nyomtatási képpontsűrűség értékét, de ez az érték képszerkesztő programban tetszőlegesen módosítható.
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Először szögezzük le azt, hogy a képfájlban beállított „felbontás” értéket (nyomtatási képpontsűrűség) a képnézegető programok semmilyen módon nem veszik figyelembe, a kép képernyőn megjelenő mérete a képnézegető program beállításaitól függ,
illetve a felhasználó beállíthatja, hogy mekkorában, milyen nagyítással szeretné látni a
képet a monitoron.
A nyomtató azonban annál inkább figyelembe veszi, hiszen neki szól a nyomtatási
képpontsűrűség („felbontás”) érték. Hogyan történik ez?
Nézzük az előző, 23.5 ábrán látható képet. Az ábrán a kép tulajdonságainál láthatjuk, hogy a kép felbontása, azaz képpontjainak száma 3456×2304, nyomtatási képpontsűrűsége 72×72 PPI. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a képet úgy kell kinyomtatni a
nyomtatónak, hogy a nyomat minden inchnyi hosszára a digitális fénykép 72 képpontját kell felhasználnia, mind vízszintesen, mind függőlegesen. Ez egyértelműen
meghatározza a nyomat méretét, ugyanis a nyomat hosszabb oldala annyi inch hosszú
lesz, ahányszor a kép hosszabb oldala képpontjainak számában, a 3456-ban megvan a
nyomtatási képpontsűrűség, a 72, a rövidebb pedig ehhez hasonlóan annyi, ahányszor
a 2304-ben megvan a 72. Konkrétan 3456/72=48, 2304/72=32, azaz a nyomat 48×32 inch
oldalhosszúságú lesz, amely milliméterbe átszámolva 1219,2×812,8 mm, azaz több,
mint 1 méter 20 cm lenne a hosszabb oldala a papírképnek. Ugyanezt a méretet láthatjuk a fenti ábrán is a tulajdonságok között  nyomtatási méret megnevezéssel, mert a
GIMP is kiszámította, hogy mekkora nyomat készülne ezekkel az adatokkal.
A PPI értéknek nincs köze a nyomtató DPI értékéhez. Ezt a képet a nyomtató különböző felbontásának (DPI értékének) kiválasztásával (normál, vázlat, fotó minőség)
is kinyomtathatjuk, a nyomat mérete minden esetben ugyanakkora lesz, a nyomat minőségében lesz eltérés. Ha tintasugaras nyomtatót használunk, akkor „vázlat” minőség
kiválasztásakor kapjuk a leggyengébb minőséget, mert a nyomtató akkor helyezi el a
legkevesebb pici festékpontot inchenként, és legjobb „fotó” minőség választása esetén
lesz. Ekkor lesz a pici festékfoltok száma inchenként a legnagyobb, azonban ez egyúttal a festéket is jobban fogyasztja.
Milyen PPI értéket érdemes beállítani nyomtatás előtt? Úgy is feltehetjük a kérdést, hogy mekkora maximális méretben tudjuk kinyomtatni fényképeinket? Látszólag egyszerű kérdések, mégsem olyan egyszerű válaszolni rájuk.
Az itt leírtak arra az esetre vonatkoznak, amikor a digitális kép kiváló minőségű,
éles, részletgazdag, megfelelő információtartalommal rendelkezik. Semmiképpen nem
vonatkozik ez a nagy felbontású telefonnal, vagy kis érzékelőméretű, nagy felbontású
fényképezőgéppel készült képek nyomtatására. A kis érzékelőméretű, nagy, akár 10-2050 MP felbontású eszközök képének információtartalma esetenként jóval kisebb a fel-
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bontásának megfelelőnél. Ilyen eszközök esetén vegyük alapul a használati útmutatóban leírtakat.
Nagy minőségi igény esetén 300 PPI érték beállítását javasolják. Az így kinyomtatott kép a normál olvasási távolságból szemlélve is tökéletesnek látszik, szép, részletgazdag. Ha azonban ehelyett 250 PPI-t állítunk be, akkor még mindig nagyon jó minőségű, az alacsonyabb nyomtatási képpontsűrűség miatt az előzőnél nagyobb nyomatot
kapunk. Közelről nézve is alig lehet megkülönböztetni a 300 PPI-vel készült nyomattól.
A nyomtatási képpontsűrűség beállításánál azt is figyelembe kell venni, hogy a
nagyobb méretű képet távolabbról szoktuk nézni, és szemünk korlátozott felbontóképessége miatt kevesebb nyomtatási képpontsűrűség is elég lehet. Kiállítási kép esetén,
amely nagyobb méretű, és amelyet a látogatók távolabbról néznek, elég lehet a 100
PPI is. Óriásplakát esetén akár 1 mm-es képpontok is megfelelhetnek a hatalmas nézési távolság miatt.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a kép felhasználásának célja döntően befolyásolja a
szükséges nyomtatási képpontsűrűséget.
A fenti ábrán látható esetben a képet készítő, mindössze 8 MP-es tükörreflexes
fényképezőgép az általa előállított JPEG képfájlban 72 PPI nyomtatási képpontsűrűséget állított be. Ha ezt a képet kinyomtatnánk, akkor körülbelül 122×81 cm méretű nyomatot kapnánk. Mekkora nyomatot állítana elő a nyomtató, ha a kiváló minőséget
eredményező 300×300 PPI-t állítanánk be? A nyomat hosszabb oldala
(3456/300)×25,4=292,6 mm, a rövidebb pedig (2304/300)×25,4=195,1 mm lenne. Tehát
egy jó minőségű 8 MP-es képből minden igényt kielégítő, kiváló minőségben A4-es
méretű (210×297 mm) nyomatot készíthetünk. Ha a nyomatot például lakásunk falára
tesszük bekeretezve, akkor ennél kisebb nyomtatási képpontsűrűség is elég, mert
messzebbről nézzük azt. Használhatunk 250 PPI (351×234 mm-es nyomat) értéket, 200
PPI értéket (439×293 mm, kb. A3-as), vagy esetleg lemehetünk 150 PPI-re is (585×390
mm). Az utóbbi esetben igen tekintélyes méretű nyomatot kapunk. Ha alacsonyabb
PPI értéket állítunk be, akkor a nyomtató a digitális képnek kevesebb képpontját használja fel egy inchnyi nyomat előállításához, ezért a nyomat minősége rosszabb lesz.
Ha kisebb méretű nyomatot szeretnénk, akkor nagyobb nyomtatási képpontsűrűséget (PPI) kell beállítani, ha nagyobb méretűt, akkor kisebbet.
Ha ennek a fényképezőgépnek a 3456×2304 képpontos képéből olyan nyomatot
szeretnénk előállítani, amelynek hosszabb oldala 360 mm, akkor mekkora PPI értéket
kell beállítani a képfájlban? Először meg kell állapítani, hogy a 360 mm hány inchnek
felel meg: 360/25,4=14,173 inch. Ha a kép hosszabb oldala képpontjainak számát elosztjuk a kívánt képoldalméret inchekben kifejezett értékével, akkor megkapjuk az egy
inchnyi nyomatra jutó képpontok számát: 3456/14,173=243,84 PPI. Ha ehelyett  egész
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értéket, 243 PPI-t állítunk be, akkor egy hajszálnyival nagyobb, ha 244 PPI-t, akkor egy
picivel kisebb nyomatot kapunk. Az eltérés nagyon kicsi, az utóbbi esetben a nyomat
hosszabb oldala (3456/244)×25,4=359,76 mm lesz.
Minőségi igényeinkkel nemcsak a digitális kép nyomtatási képpontsűrűségének
(PPI) kell összhangban lennie, hanem ennek megfelelően kell kiválasztani a nyomtató
festékpontsűrűségét is (DPI). Kiváló minőséget nagy festékpontsűrűséggel lehet elérni.
A fentieket figyelembe véve tisztázni kell a digitális kép átméretezésének fogalmát
is. Kétféle átméretezésről beszélhetünk:
• A képet képszerkesztő program segítségével átméretezzük nagyobb felbontású
képből kisebb felbontásúvá. Például van egy 6000×4000 képpontból álló, magasabb érzékenységen készült 24 MP-es képünk, amelyet átméretezünk kisebb felbontásúra azért, hogy a kép élesebbnek tűnjön, és kisebb legyen a képzaj. Az
eredményül kapott  kisebb felbontású kép álljon 4255×2837 képpontból (kb. 12
MP). Ebben az esetben kevesebb képpontból álló képet kapunk eredményül. Eddig mindig ilyen átméretezésről beszéltem, amikor megváltozott  a képpontok
száma.
• Ha a képfájlban a nyomtatási képpontsűrűséget (PPI értéket) változtatjuk, akkor a képpontok száma nem változik, csak a nyomat mérete változik a fentebb
leírtak szerint.
Ha egyidejűleg mindkétféle átméretezést alkalmazzuk a képen, akkor mindkettő
hatással lesz a nyomat méretére.
Meg kell különböztetnünk a kép átméretezését a képből történő kivágástól. Kivágáskor a képből képszerkesztő programmal kivágunk egy kisebb részt. Ennek az a célja, hogy lehagyjuk a képről a felesleges, zavaró elemeket. A fenti példánál maradva ha
a 6000×4000 pixel felbontású képből kivágunk egy 4255×2837 képpontból álló részt, akkor szintén egy 12 MP-es képet kapunk. Ebből is kisebb nyomatot készíthetünk az eredeti képhez képest, azonban az így kapott kisebb felbontású kép nem lesz élesebb, és
nem lesz zajmentesebb sem.
A kép átméretezésével a felbontást (a képpontok számát) növelni általában nem
érdemes, ezt a funkciót célszerű csak a felbontás csökkentésére használni. A felbontás
növelése azért problémás, mert „szét kell húzni” a meglévő képpontokat, és a közéjük
beszúrt új képpontok információtartalmáról nincs tudomása a képszerkesztő programnak, azokat valamiféle interpolációval állapítja meg a szomszédos képpontok alapján,
illetve mesterséges intelligencia segítségével. Léteznek erre a célra speciális szoftverek,
amelyek elég jó eredményt adhatnak.
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Ha a JPEG formátumból készült nyomattal szemben magas igényeink vannak, és
szükséges a nyomtatási képpontsűrűség állítása, akkor a PPI érték állítás után ne
JPEG, hanem veszteségmentes TIFF formátumban mentsünk, és ezt a nyomtassuk ki.
A nagyobb érzékelős kompakt vagy bridge gépek igen jó minőségű képek készítését tehetik lehetővé, ha akár M4/3”, akár APS-C, akár full frame érzékelővel készülnek.
A különböző érzékelőméretű fényképezőgéppel készült képekből természetesen nem
lehet azonos minőségben ugyanolyan maximális nagyságú fényképet készíteni, azonban amatőr célra mindhárom fajta igen jól megfelelhet. Az ilyen fényképezőgépekkel
egyetlen probléma lehet, mégpedig az, hogy az objektív cserélhetőségének hiánya behatárolja lehetőségeinket. Ha valakinek ez nem fontos, akkor boldog lehet ilyen géppel
is. Egy másik hátránya az ilyen gépeknek a húzós áruk.
Nézzünk némi konkrétumot is. Minden esetben a géppel készíthető legjobb minőségű JPEG kép esetével foglalkozom. Igazából csak a maximális felbontás esete érdekes számunkra, hiszen csökkenő felbontás esetében nagyjából (oldal)arányosan csökken a készíthető papírkép mérete is (de ez nem mindig van így, mert a nagy
nyomatokhoz kisebb képpontsűrűség is elég).
Egyszerű, kis méretű érzékelővel rendelkező kompakt gépeknél a nyomtatható kép
méretével kapcsolatban általában semmilyen információt sem találunk a használati
útmutatóban. Így van ez a már említett Canon A40, és a Panasonic TZ4 esetében egyaránt. A tapasztalatom azonban azt mutatja, hogy a mindössze 2 MP-es Canon A40 jól
sikerült képeiből nagyon gyönyörű 9×13 cm-es, és jó minőségű 10×15 cm-es (levelezőlap méretű) papírképeket lehet készíttetni. Ez a fényképezőgép maximum 1600×1200
képpont felbontású képet készít, ebből következik, hogy a 10×15 cm-es papírképen a
képpontsűrűség 270 PPI, a 9×13 cm-es képen valamivel nagyobb, 310 PPI. Mivel az érzékelő képpontterülete elég nagy, a fényképezőgép nappali fényben szép, részletgazdag képet készít, ezért lehet szép papírképet készíttetni a jól sikerült képekből.
Kis érzékelőméretű, nagy felbontású kompakt vagy bridge gépek esetén, ha a
gyártó nem szolgál információval, akkor tapasztalati úton kell megállapítani a jó minőségben készíttethető papírképek maximális méretét. A legtöbb esetben legalább levelezőlap méretig számíthatunk elfogadható minőségre, de esetleg akár ennél nagyobb
méretű kép készíttetése is lehetséges lehet, akár A4-es is.
Az alábbi ábrán láthatjuk a 8 MP-es, kis érzékelős (1/2,5”) Panasonic Lumix TZ4
esetét. Ezzel a fényképezőgéppel készített képeket az előzőekben is láthattunk. Képének maximális felbontása 3264×2448 képpont, a gyártó által beállított nyomtatási képpontsűrűség 180×180 PPI. Ebből következtethetünk a gyártó által javasolt nyomtatási
méretre, amely (3264/180)×25,4=460,6 mm, illetve a másik oldalt arányosítva
(2448/3264)×460,6=345,4 mm. A gyártó azt is figyelembe vette, hogy ekkora képet távolabbról nézünk.
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23.6. ábra.

Az alábbi táblázatban a különböző felbontású képekből készíthető maximális méretű nyomatok hozzávetőleges adatait láthatjuk, és feltüntettem az ehhez tartozó PPI
értékeket is. Figyelembe vettem azt is, hogy a nagyobb nyomatot távolabbról nézzük,
ezért kisebb nyomtatási felbontás is elégséges.
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Felbontás

Maximális nyomat mérete

Nyomtatási felbontás (PPI)

2 MP, 1600×1200

15×10 cm

270

3 MP, 2048×1536

17×12 cm

290

5 MP, 2560×1920

25×20 cm

256

6 MP, 2816×2112

35×27 cm

200

8 MP, 3456×2304

48×33 cm

190

12 MP, 4200×2800

60×40 cm

175

24 MP, 6000×4000

75×50 cm

200

Ezek csak irányadó adatok. A 24 MP felbontású kép esetében figyelembe vettem,
hogy nem full frame vázzal fényképezünk, és ilyen nagy felbontás mellett nagy pixelszintű élesség elérése (a felbontás maximális kihasználása) már problémás lehet.
Bizonyos minőséghez tartozó nyomtatási méret megállapításánál figyelembe kell
venni a digitális kép minőségét is. Magasabb érzékenységgel készült képek kevésbé jó
minőségűek lehetnek, nő a képzaj mértéke, kevésbé éles a kép, ezért ugyanolyan minőséget feltételezve kisebb méretű nyomat készíthető belőlük.
A fentiek alapján ki lehet jelenteni, hogy amatőr célra a 8 MP felbontás a legtöbb
esetben elég, sőt még a professzionális munkák jelentős részére is. Egy amatőrnek tulajdonképpen nincs szüksége ennél nagyobb felbontásra. Ez akkor igaz, ha a fényképezőgép jó minőségű képet készít, jól kihasználja a rendelkezésre álló felbontást.
Ha egy szolgáltatóhoz beadjuk digitális képeinket papírkép készíttetés céljából,
akkor a legtöbb esetben az igen jó minőséget adó, hagyományos fotópapíron kapjuk
meg az eredményt. Ez azt jelenti, hogy a fényérzékeny fotópapírt digitális képünk felhasználásával levilágítják, majd a szokásos módon (vegyi úton) előhívják. Főleg nagyobb méretű kép esetében érdeklődjünk, hogy milyen módszerrel készítik el azt (vegyi úton történő előhívással, tintasugaras nyomtatóval, netán lézernyomtatóval).
Ha otthon, tintasugaras nyomtatónkkal nyomtatjuk ki fényképeinket, akkor is kiváló minőségű nyomatokat kaphatunk. Ehhez megfelelő minőségű fotópapírt kell
használnunk. A vastagsága sem mindegy, talán valamivel jobbak a 200 gramm per
négyzetméter „vastagságú” vagy még vastagabb papírok, de nagyon jól megteszi a
180-as is. Ha fényképalbumba szeretnénk tenni a fényképeinket, akkor használhatunk
fényes papírt, ez hasonlít legjobban a hagyományos fotókra. Ha kézbe véve fogjuk nézegetni képeinket, akkor a fényes papír nem előnyös választás, mert minden ujjlenyomat meglátszik rajta. Ha képkeretben falra szeretnénk tenni képeinket, akkor egyértelműen matt  fotópapírt válasszunk, amely éles, élénk színeket, jó kontrasztot
eredményez, és jobban ellenáll a napfénynek is.
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23.8. ALACSONY ÉS MAGAS FELBONTÁS
Ha a mai, modern fényképezőgépeket nézzük, akkor 10 MP és 50 MP közötti felbontással találhatunk nagyobb méretű érzékelővel rendelkező fényképezőgépeket. Miért válasszunk például 10-12 MP felbontást? Ha ezt választjuk, annak milyen hátrányai és előnyei vannak? Foglaljuk össze az előnyöket és a hátrányokat.
Az alacsony felbontás (nagyobb képpontméret) előnyei:
• Kisebb képfájlméretet eredményezhet, amely könnyebben feldolgozható, kisebb
a tárolási helyigény.
• A kisebb felbontás lehetővé teszi a fényképezőgép gyorsabb működését, például
gyorsabb vagy hosszabb képsorozatok készítését, mert kevesebb adatot kell
mozgatni, feldolgozni.
• A kisebb felbontás miatt kevésbé igényel pontos élességállítást.
• Kisebb felbontóképességű objektív is megfelelő lehet.
Az alacsony felbontás hátrányai:
• Nem lehet nagyobb mértékben megvágni a képet.
• Kisebb méretű nyomatot lehet készíteni.
Milyen témák esetében előnyös vagy megfelelő az alacsony felbontás?
• Utazás vagy utcai fotózás esetén.
• Rendezvények fotózásakor.
• Vadak fotózása, sportfotózás esetében (a gyors működés miatt).
A magas felbontás (kisebb képpontméret) előnyei:
• Nagy nyomtatási méret.
• Nagy felbontású, pl. 4K megjelenítők kiszolgálása.
• Átméretezhetők kisebb felbontásúra a képzaj csökkentése érdekében.
• Jelentősebb vágási lehetőségek.
A magas felbontás hátrányai:
• Nagyobb fájlméret, nagyobb tárolási igény, lassabb feldolgozás.
• A nagyobb felbontás miatt a fényképezőgép lassabb működése, lassabb vagy rövidebb sorozatkészítés.
• Ha maximálisan ki szeretnénk használni a nagy felbontást, akkor nagyon drága
objektívek kellenek, stabilabb állvány, és pontosabb élességállítás is szükséges.
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• Szabad kézből rövidebb záridő engedhető meg.
Milyen témák esetében előnyös a magas felbontás?
• Tájképek esetén a nagyobb nyomtatási méret és az elérhető nagyobb részletgazdagság miatt.
• Termékfotózás, makrofotózás esetén, amennyiben azt állványról, ellenőrzött környezetben végzik, ahol sok fény áll rendelkezésre. Lehetővé teszi a jelentősebb
mértékű vágást is.
• Stúdiófotózás, divatfotózás esetén, ahol sok fény áll rendelkezésre, és kiváló minőségű, részletgazda nyomatok létrehozása a cél.
• Építészeti fotózás esetén a nagyobb nyomtatási méret és az elérhető nagyobb
részletgazdagság miatt.

23.9. MEKKORA FELBONTÁS SZÜKSÉGES?
Nem úgy kell fényképezőgépet vásárolni, hogy megvásároljuk egy gyártó csúcsmodelljét. Ez teljesen felesleges pénzkiadás. Olyan fényképezőgépet kell vásárolni,
amely megfelel igényeinknek. De ehhez mekkora felbontás szükséges?
Itt azzal az esettel foglalkozunk, amikor jó képminőséget szeretnénk kapni. Ehhez
nagy érzékelőméretre van szükség, amelyek a méret növekvő sorrendjében a következők: M4/3”, APS-C, és full frame rendszer. Ezek mindegyike különböző felbontású változatban vásárolható meg. A képérzékelők eltérő mérete miatt  más és más felbontás
jelent például nagy felbontást. Lássuk az alábbi táblázatot:
Érzékelőméret

Alacsony
felbontás

Közepes
felbontás

Nagy
felbontás

M4/3”

10 MP-ig

12-18 MP

20 MP-től

APS-C

10 MP-ig

12-20 MP

24 MP-től

Full frame

16 MP-ig

18-24 MP

36 MP-től

Ez a kategorizálás a jelenlegi technikai fejlettséget tükrözi, a képérzékelők fejlődésével akár változhat is a jövőben.
Amatőr hobbifotósoknak általában nincs szükségük 10-12 MP-nél nagyobb felbontásra. Ez full frame váz esetén kifejezetten alacsony felbontást jelent, a másik két rendszer esetében legfeljebb a közepes felbontás alsó határát. Ennek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a hobbifotósok általában nem készítenek nyomatokat, de ha
igen, akkor se nagy méretűeket. A napjainkban általánosan elterjedt full HD kijelző
(monitor, televízió) legfeljebb 2-4 MP felbontást igényel. Az ilyen vázakat jól kiszolgálják az objektívek is.
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Ha valaki komoly hobbifotósként vagy akár hivatásszerűen a fotózás egy bizonyos
területét választja, akkor szüksége lehet nagyobb felbontásra. Az ilyen területeket fentebb felsoroltam, ide tartozik például a tájfotózás, amely nagyobb élességet, nagyobb
részletgazdagságot, ezáltal nagyobb felbontást és ehhez alkalmas objektíveket igényel.
De ez csak akkor igaz, ha nagy méretű nyomat készítése szükséges, egyébként nem. Ez
már a hivatásos fotózás területe.
A szükséges felbontás meghatározásához figyelembe kell venni a használni kívánt
ISO érzékenységet is. Ez attól függ, hogy milyen témákat, milyen körülmények között
szeretnénk fotózni. Ha főleg jó fényviszonyok között fényképezünk, akkor alacsonyabb
érzékenységet használhatunk, ha szabad kézből rosszabb fényviszonyok között (pl. beltérben vaku nélkül) is szeretnénk fényképezni, vagy esti, éjszakai felvételeket szeretnénk szabad kézből készíteni, akkor magasabb érzékenység szükséges.
Ha eddig is fotóztunk, akkor megnézhetjük régebbi felvételeinket, és a képek EXIF
adataiból meg tudjuk állapítani, hogy milyen arányban fotóztunk alacsony (ISO 100400), közepes (ISO 800-1600) vagy ennél magasabb (ISO 3200 vagy efeletti) érzékenységgel. Ha nincsenek korábbi fotóink, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen
témákat szeretnénk fotózni, milyen fényviszonyok közepette, és milyen gyakran lesz
szükségünk közepes vagy magas érzékenységre. Ha várhatóan jellemzően alacsony érzékenységgel fogunk fotózni, akkor nyugodtan választhatjuk a nagy felbontású vázat.
Ha közepes ISO értékekkel is jelentősebb arányban szeretnénk fotózni, akkor válaszszunk közepes felbontásút. Ha sokszor szükségünk lesz ISO 1600-nál magasabb érzékenység használatára, akkor ajánlatos alacsony felbontású vázat választani, ha lehetséges.
Ha vadak fotózásával vagy sportfotózással sokat szeretnénk foglalkozni, akkor
előnyösebb lehet egy gyorsabb működésű, kisebb felbontású váz. Arra figyeljünk, hogy
a kisebb felbontású váz nem feltétlenül gyorsabb működésű. Olyan alacsonyabb felbontású vázat kell választani, amelynek működési sebessége megfelel igényeinknek.
Várhatóan kénytelenek leszünk a drágább típusok közül választani.
Ha már vannak objektívjeink, és azokat használni szeretnénk a megvásárolni kívánt nagyobb felbontású vázon is, akkor tájékozódni kell arról, hogy a régi objektívek
felbontóképessége megfelelő lesz-e az új vázon. Valószínűleg nem lesz az. Ezt főleg akkor kell megfontolni, ha hivatásos fotósok vagyunk. Hobbifotósként ennek kevésbé
van jelentősége.

MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?

589

24. MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?
Ez a kérdés gyakran felmerül. A válasz is látszólag egyszerű: olyat, amilyen van.
Ha a meglévő fényképezőgép vagy mobiltelefon megfelel az igényeknek, akkor nincs
értelme váltani. Ha nem felel meg, vagy esetleg még nincs is digitális fényképezőgépünk akkor el lehet gondolkodni a kérdésen. Minden feladatra egyformán alkalmas
fényképezőgép nem létezik. Mindig a felmerült igényekhez, fotózási szokásokhoz, célokhoz kell alkalmas gépet választani. Lehet a pillanatnyi igényeknek megfelelően választani, vagy lehetünk előrelátóak, és a később jelentkező igényeinket is megpróbálhatjuk figyelembe venni. Az biztos, hogy az előrelátás kifizetődő, mert a váltás mindig
pénzbe kerül, és a többszöri váltás komoly anyagi veszteséget eredményezhet. Alaposan át kell gondolnunk, még mielőtt a cselekvés útjára lépünk. Az is fontos, hogy ne
érzelmi alapon döntsünk, hanem tudatosan vásároljunk. A drágább felszerelés nem jelent automatikusan jobb képeket is. Ezen érdemes nagyon alaposan elgondolkodni,
hogy megkíméljük magunkat a felesleges kiadásoktól.
Ha jelenlegi felszerelésünkkel készített  fényképek minden tekintetben kielégítik
igényeinket, akkor nincs értelme váltani. Erősen el kell gondolkodni azon, hogy valóban szükség van-e váltásra, vagy „csak” meg kell tanulnunk megfelelően használni
meglévő felszerelésünket.
A következő tényezők figyelembe vétele talán segíthet a választásban:
• Mit szeretnénk fényképezni (portrék, tájképek, makró, sport, egyéb)?
• Milyen gyakran szeretnénk fényképezni?
• Milyen körülmények között fogunk leggyakrabban fényképezni? Kültéren vagy
beltérben? Erős fényben vagy gyenge fényben? Száraz időben vagy esőben?
• Milyen minőségi igényeink vannak?
• Milyen célunk van az elkészült képekkel?
• Meg szeretnénk-e tanulni a fényképezést, vagy csak automata módban nyomkodni szeretnénk az exponálógombot?
• Milyen szolgáltatások fontosak számunkra? Nagy zoomátfogás, nagy hátoldali
kijelző, képstabilizálás, mozgó téma követése, gyors élességállítás, betekintő kereső, videó minősége, csendes működés stb.
• Milyen méretű és tömegű felszerelést vagyunk hajlandók magunkkal cipelni?
• Mennyire fontos a könnyű hordozhatóság?
• Mekkora költségvetésből gazdálkodhatunk?
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• A telefonnal készült képek kielégítik igényeinket?
• Cserélhető objektíves fényképezőgépre van szükségünk, mert ki szeretnénk
használni rugalmasságát?
Milyen képérzékelő-méretekkel találkozunk a jelenlegi kínálatban? A fontosabbakat összefoglaltam az alábbi táblázatban, a kisebbektől a legnagyobbig:
Érzékelő
megnevezése

Méret (mm)

Terület
(négyzetmilliméter)

1/2,3”

6,16×4,6

28,34

1”

13,2×8,8

116,16

Micro 4/3”

17,3×13

224,90

Canon APS-C

22,3×14,9

332,27

Egyéb APS-C

23,6×15,6

368,16

36×24

864

Full frame

Az alábbi ábrán láthatjuk a különböző méretű érzékelők méretének egymáshoz
képesti arányait. Az ábrán nem a valódi méretük látható, hanem az, hogy egymáshoz
képest mekkorák. Az ábrán látható legnagyobb, full frame méretű érzékelő mérete a
valóságban 24×36 mm.

24.1. ábra. Érzékelőméretek egymáshoz képest

Az ábrán a kétféle APS-C méretet „átlagoltam”, és 23×15 mm-esnek tekintettem.
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A képminőségre a képérzékelőn kívül egyéb tényezőknek is hatása van, az objektív
minőségének, a fényképezőgép hardver elemeinek és a JPEG képet előállító szoftvernek is. Ezek együtt egy átviteli láncot alkotnak.
Egy átviteli lánc csak annyira lehet jó, amennyire a leggyengébb eleme jó. Az átviteli lánc hibái összeadódnak.

24.1. KOMPAKT FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Az ebben a részben ismertetett  fényképezőgépek közös tulajdonsága, hogy fixen
beépített, nem cserélhető objektívvel rendelkeznek. Sokféle ilyen fényképezőgéppel találkozhatunk, kis és nagyobb képérzékelővel, kevesebb vagy több beállítási lehetőséggel, kisebb és hatalmas zoomátfogással egyaránt. A hatalmas zoomátfogású fényképezőgépek mindig kis méretű, jellemzően 1/2,3”-os képérzékelővel készülnek.
Nézzük először a kis érzékelővel rendelkező kis kompakt fényképezőgépeket. Ilyen
lehet például 1/2,3” érzékelővel rendelkező 10-20 MP felbontású fényképezőgép.
Ma már az ilyen fényképezőgépek is sok funkcióval rendelkeznek, az arcfelismeréstől a mosolyfelismerésig, és akár GPS-szel is rendelkezhetnek, amelynek segítségével eltárolhatják a képhez a készítés pontos koordinátáit is.
Milyen előnyei vannak az ilyen kicsi fényképezőgépeknek?
• A kis méret és a kis tömeg. Könnyen magunkkal vihetjük, akár zsebre is lehet
tenni.
• Nincs szükség egyéb tartozékokra, legtöbbször ilyeneket nem is lehet használni.
Gondoljunk például az állványra vagy a külső vakura. Sokan nem is igénylik
ilyenek használatát.
• Nem lehet objektívet cserélni, ezért nem kell több objektívet magunkkal vinni.
• Nagy mélységélesség. Ez előnyt jelent például tájképek, városképek, csoportképek, makrofelvételek készítésénél, azonban minden olyan esetben hátrányos,
amikor kis mélységélességgel szeretnénk egy témát leválasztani a háttérről.
• Az ára mindenképpen előnyös.
Milyen hátrányai vannak a kis kompaktoknak?
• A képminőség az egyik fő hátrány, amelyet a nagy felbontású, kis képpontméretű képérzékelő eleve behatárol.
• Leginkább jó fényviszonyok között remélhetünk elég jó képminőséget.
• A mélységélesség nagy, ezért kis mélységélességű, krémesen elmosott  hátterű
portrék készítésére kevéssé alkalmasak.
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• Ha nagy a zoomátfogás, akkor a képminőség esetleg még inkább romolhat.
• Az ultra nagy látószögű tartomány elérése általában lehetetlen.
• Alapérzékenységen is zajcsökkentésre kényszerül, ha emeljük az érzékenységet,
akkor zajosodást vagy részletvesztést tapasztalhatunk. Jó esetben legfeljebb ISO
800 érzékenységig számíthatunk elég jó képminőségre, vagy lehet, hogy addig
sem.
• Előfordulhat, hogy kis dinamikájú, „bágyadt” képeket kapunk.
• Képük csak kisebb méretű papírképek készítésére, vagy e-mailben történő küldésre, monitoron történő megtekintésre, internetes megjelenítésre alkalmasak,
kompromisszumokkal.
• Nem lehet egyéb tartozékokat használni, amely lemondással jár.
• Általában kevesebb beállítási lehetőség van, nem vehetjük teljesen a saját kezünkbe az irányítást. Legfőképp a rekesz (ha van egyáltalán) és a záridő szabályozása lehetetlen, és sok ilyen fényképezőgép ragaszkodik az automatikus élességállításhoz. Ha esetleg van is manuális élességállítás, az nagyon nehézkesen
kezelhető. Az automatikus élességállítás lassú.
• Kevéssé alkalmasak rossz fényviszonyok között, például éjszaka jó képek készítésére.
• Jellemzőjük a lassú felvételkészítés. Ezek a fényképezőgépek kevéssé alkalmasak
sport- és akciófotózásra, mozgó téma követő élességállítására.
Minél kisebb a képérzékelő, illetve minél kisebb egy képpont, annál inkább érvényesek a képérzékelő miatti fenti korlátok. Minél nagyobb a képérzékelő, és ezáltal a
képpontok mérete is, annál kevésbé igazak.
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Nézzük meg az alábbi képet, amely elég jó fényviszonyok között, kis érzékelőméretű (1/2,5”), azonban mindössze 8 MP felbontású fényképezőgéppel készült. Ebben a
kategóriában a kisebb felbontás jótékony hatású a képminőségre.

24.2. ábra. Panasonic Lumix TZ4 , f/3,3, 1/200 s, ISO 100

Jó fényviszonyok között a fényképezőgép szoftvere meglehetősen jól kezeli a képzajt. Egy 100%-os részletet nézve is elég szép a kép, részletek is vannak. A mélységélesség még maximális rekesznyíláson is túl nagy, ezért a közel lévő háttér nem lett eléggé
elmosódott.
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A következő kép rossz fényviszonyok között, ugyanazzal a fényképezőgéppel, szabad kézből készült. A templomban minden világítás ki volt kapcsolva, a valóságban
alig lehetett látni valamit, közel sem volt olyan világos, mint amit a képen látni lehet.

24.4. ábra. Panasonic Lumix TZ4 , f/3,3, 1/13 s, ISO 800

A sötét alaposan rányomja bélyegét a képminőségre. Ez a gép sem készít jó minőségű képet ilyen körülmények között. A gép ISO 800 érzékenységet alkalmazott, amely
már eleve eléggé rontotta a minőséget. A rossz fényviszonyok között történő fényképezés nem a kis fényképezőgépek erőssége.
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Itt egy részlet a fenti képből:

24.5. ábra.

Láthatjuk a képminőség romlását a jó fényviszonyok között készült képhez képest
annak ellenére, hogy ez a fényképezőgép mindössze 8 MP felbontású. Nagyobb felbontás esetén még rosszabb képminőséget tapasztalhatunk rossz fényviszonyok esetén.
Hogyan kaphatunk ezzel a kis fényképezőgéppel jobb eredményt rossz fényviszonyok között, például ebben a templomban?
• A fényképezőgépet tegyük állványra.
• Állítsuk be a lehető legkisebb ISO érzékenységet.
• Kapcsoljuk ki a vakut és a képstabilizátort.
• Figyelünk arra, hogy a záridő legyen például az 0,5-2 s tartományban, a lényeg,
hogy ne legyen túl hosszú, mert akkor amiatt kapunk rossz minőségű képet.
• Használjuk az önkioldó 10 másodperce időzítőjét.
Ez a módszer csak mozdulatlan téma esetén használható. Induljunk ki a fenti képből, amely maximális, f/3,3 rekesznyílással, ISO 800 érzékenységgel, 1/13 s záridővel
készült. Ha ISO 100 érzékenységet állítottunk volna be, akkor a szükséges záridő körülbelül 0,6 másodperc lett volna.
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24.6. ábra.

A fenti ábrán látható 100%-os kivágású képrészlet ugyanazzal a fényképezőgéppel
készült, a beállítható maximális 1 s záridővel, f/3,3 rekesszel (nagy látószögű állásban),
állványról, vaku nélkül, ISO 100 érzékenységgel, kikapcsolt képstabilizátorral. Láthatjuk, hogy a képminőség nagyságrenddel jobb lett. Ezért érdemes amikor csak lehet
alacsonyabb érzékenységet használni, elsősorban kis érzékelőméretű fényképezőgépek
esetében, de más esetben is.
Számos bridge kategóriás fényképezőgép létezik, amely 1/2,3” méretű képérzékelővel készült, és 10 MP, vagy akár jóval nagyobb felbontású. A vásárló a kategória nevéből (bridge = híd) kiindulva azt hiszi, hogy vesz egy olyan fényképezőgépet, amely
képminőség tekintetében átmenetet képez a komolyabb fényképezőgépek felé. Aztán
jön a feketeleves. Az ilyen fényképezőgépnek nagyobb átfogású zoomobjektívje lehet,
és jóval több szolgáltatást, beállítási lehetőséget kínálhatnak az ugyanolyan érzékelős
egyszerű kompakt gépekhez képest, de képminőség tekintetében nemigen lesznek job-
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bak annál. Csodák nincsenek, az érzékelő kis képpontmérete behatárolja a lehetőségeket.
Mire jók az ilyen kis fényképezőgépek? Elsősorban jó fényviszonyok között történő fényképezésre kültéren, és kisebb beltérben, például egy lakásban vakuval történő
fotózáshoz. Közelképek készítéséhez is jók lehetnek. Csak ebben a kategóriában találkozhatunk hatalmas, akár 60×-os vagy még nagyobb zoomátfogással. Meg kell barátkoznunk a nagyobb mélységélességgel, amely tájképek, városképek, környezeti portré
esetében előnyös, de arcképek készítéséhez általában nem. Jó hasznát vehetjük utazásaink, kirándulásaink során, emlékképek készítéséhez, levelezőlap méretű, vagy annál
akár kissé nagyobb papírképekhez, televízión történő képnézegetéshez, interneten történő közzétételhez. Rosszabb fényviszonyok között a képminőség jelentős romlása nélkül csak korlátozottan emelhetjük az érzékenységet, ez szükségessé teheti állvány
használatát. Mozgó témák megfagyasztására is csak jó fényviszonyok között alkalmasak. Külső vaku használata a legtöbb esetben nem megvalósítható.
Ha általános célokra szeretnénk használni a családi kompakt vagy bridge fényképezőgépet, akkor előnyös, ha legalább tízszeres zoommal rendelkezik, amely széles látószögtől indul. Ez utóbbit mindenféle kompakt vagy bridzs kategóriájú fényképezőgépnél fontosnak tartom, és (ma már) nem vennék olyan gépet, amely csak 35 mm
ekvivalens gyújtótávolsággal rendelkezik. Az elég széles látószög alatt legalább 28 mm,
de még inkább 24 mm ekvivalens gyújtótávolságot értek. Azonban oda kell figyelni
arra, hogy jó minőségű is legyen az objektív.
Nem cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében az 1”, az 1,5”, vagy még
ezeknél is nagyobb, akár full frame érzékelővel rendelkező fényképezőgépeket nevezzük csúcskompaktoknak. Azoknak ajánlott, akik nem szeretnek vacakolni az objektív cseréjével, nem szeretnének magukkal cipelni több objektívet, és jó minőségű képeket szeretnének készíteni utazásaik során, és egyéb szituációkban is. Ezek a
fényképezőgépek utazáshoz, nyaraláshoz, portrékhoz, tájképekhez, városképekhez,
családi fotókhoz, összejövetelek fényképezésére, közelképek készítésére, és hasonló
egyéb amatőr fotózásra jól alkalmasak. Nem olcsók, jelenleg száznyolcvanezer forinttól akár több mint félmillió forintig terjed az áruk. Az 1,5”-os képérzékelő területe
jóval nagyobb az 1”-osnál, tehát azzal járunk jobban, mert mérete kissé meghaladja az
M4/3” érzékelő méretét is. Csúcskompaktok esetében a fő korlátozó tényező a beépített objektív lehet. A nagyobb zoomátfogású objektívek rosszabb képminőséget adnak,
ezért a csúcskompaktokba kis zoomátfogású objektíveket építenek, azonban ez jelentősen korlátozza a fényképezőgép használhatóságát is. Le kell mondanunk az erősebb
tele tartományról, és az ultra nagy látószögű tartományról is. Például az ekvivalens
gyújtótávolság-tartomány 24-75 mm, az átfogás mindössze 3×-os.
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A 24-75 mm ekvivalens gyújtótávolság-tartomány nagy látószögű része elég jól
használható, azonban a tele végállás éppen csak eléri a közeli arcképhez alkalmas határt. A kis zoomátfogás nagy hátránya miatt én nem választanék ilyen fényképezőgépet.
A 2/3”, 1/1,7”, vagy 1/1,8” képérzékelő-mérettel rendelkező kompakt vagy bridge
fényképezőgépek sok ember igényét ki tudják elégíteni, főleg ha a képérzékelő felbontása nem nagyon haladja meg a 10 MP-t. Az ilyen képérzékelővel rendelkező fényképezőgépek kisebbek, és jó fényviszonyok között  jó minőségű képeket készíthetnek.
Képminőségük egyértelműen jobb a kis érzékelőméretű kompakt és bridzs fényképezőgépek képminőségénél, ezért családi fényképezőgépnek egyszerűbb igények esetén
alkalmasak lehetnek. Általuk sok szép képpel gazdagabbak lehetünk. Ne várjunk azonban csúcsminőséget, de nem mindenki akar nagy méretű papírképeket készíttetni,
vagy kiállításokra nevezni. A fényképezőgép használhatósága szintén jóval korlátozottabb egy cserélhető objektíves rendszerhez képest.
Nézzünk meg egy-egy jellemző fényképezőgép-típust. Ezek kiragadott  példák,
nem azt jelenti, hogy feltétlenül az itt ismertetett gépek a legjobbak, annál is inkább,
mert semmilyen tapasztalatom nincs velük. Tehát ez nem ajánlás.

24.7. ábra. Panasonic Lumix DC-FZ82

Az ábrán látható Panasonic Lumix DC-FZ82 típusú fényképezőgép 1/2,3” méretű
érzékelővel rendelkezik, felbontása 18 MP. Zoomátfogása 60×-os, az objektív ekvivalens gyújtótávolsága 20-1200 mm, fényereje f/2,8-5,9. A zoomtartomány a meglehetősen széles látószögtől a hatalmas tele tartományig terjed, és természetesen képstabilizátort is tartalmaz. Elektronikus kereső is rendelkezésre áll. Ez nem kicsi
fényképezőgép, a tömege is több, mint 600 g. Ára valamivel 100000 Ft felett van. Ha jó
fényviszonyok között fotózunk, és nincsenek nagy igényeink a képminőség tekinteté-
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ben, sok örömünket lelhetjük az ilyen, és ehhez hasonló fényképezőgéppel történő fotózásban.

24.8. ábra. Panasonic Lumix DC-TZ200

A fenti ábrán látható Panasonic Lumix DC-TZ200 fényképezőgépet utazóknak
szánta a gyártó, de általános, mindennapi fotózásra is alkalmas. Képérzékelője 1” méretű, felbontása 20 MP. Az 1”-os képérzékelő jelentősen jobb képminőséget eredményez az 1/2,3” méretű érzékelőhöz képest. Zoomátfogása 15×-ös, ekvivalens gyújtótávolság tartománya 24-360 mm. Az objektív fényereje tele állásban eléggé lecsökken,
értéke f/3,3-6,4. Képstabilizátor is rendelkezésre áll, és elektronikus keresőt is tartalmaz. A fényképezőgép nem nagy méretű, tömege 340 g. Ára körülbelül 240000 Ft.

24.9. ábra. Panasonic Lumix DC-LX100 II

A még nagyobb méretű képérzékelő a következő lépcsőfokot jelenti a jobb képminőség felé. A képen látható Panasonic Lumix DC-LX100 II fényképezőgép Micro Four
Thirds (M4/3”) méretű, 17 MP felbontású képérzékelőt tartalmaz. A nagyobb, de mér-
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sékelt felbontású érzékelőtől még jobb képminőség várható, kissé még jobb háttérelmosás mellett. Az objektív zoomátfogása nagyon kicsi, mindössze 3,1×-es, az ekvivalens gyújtótávolság tartomány 24-75 mm. Az objektív fényereje elég nagy, f/1,7-2,8. A
nagy képérzékelő és a jó minőségű objektív jó hatással van a képminőségre. A fényképezőgép nemcsak automata üzemmódokkal rendelkezik, hanem saját kezünkbe vehetjük az irányítást. Már rosszabb fényviszonyok mellett  is jobban teljesít. Elektronikus
kereső is rendelkezésre áll. A fényképezőgép azoknak ajánlható, akik nem igénylik a
cserélhető objektívet, megelégszenek a kis zoomátfogással a jobb képminőség érdekében. A fényképezőgép nem nagy méretű, tömege 400 g. Ára körülbelül 300000 Ft.

24.10. ábra. Canon Powershot G1 X III

A Canon Powershot G1 X III fényképezőgépnek már APS-C méretű, 24 MP felbontású érzékelője van. Az objektív zoomátfogása ennek is mindössze 3×-os, ekvivalens
gyújtótávolsága 24-72 mm. Képstabilizátor, elektronikus kereső van. Sok beállítási lehetőséget kapunk, nemcsak automata módban lehet vele fényképezni, kreatív módok
is rendelkezésre állnak. Az objektív fényereje nem túl nagy (f/2,8-5,6), ezért szép háttérelmosású portrék készítését kevésbé teszi lehetővé. A fényképezőgép tömege 400 g.
Ára 410000 Ft.
Az ismertetett négy modell három, egymástól különböző kategóriát képvisel. Felmerül a kérdés, hogy melyik kategóriából érdemes választani. Ez nyilvánvalóan függ
az igényektől is. Természetesen az lenne a legjobb, ha hatalmas zoomátfogás lenne kiváló képminőség, kis méret, kis tömeg, és kedvező ár mellett, de ez sajnos nem megvalósítható. Ha fontos a nagy zoomátfogás, és meg tudunk barátkozni a gyengébb képminőséggel, akkor választhatunk kis érzékelős, nagy zoomátfogású fényképezőgépet.
Ha kevésbé fontos a nagy zoomátfogás, és főleg utazáshoz, nyaraláshoz, kirándulásra
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keresünk fényképezőgépet, akkor ne kis érzékelőméretű fényképezőgépet válasszunk,
hanem a 15×-ös zoomátfogású Panasonic Lumix DC-TZ200 fényképezőgéphez hasonló, 1” érzékelőméretű típust. Ez nem olcsó, cserében viszont jóval jobb minőségű fényképeket kapunk, és a fényképezőgép kicsi és könnyű.
A példaként ismertetett Micro 4/3”-os és APS-C érzékelős kompakt gépek (és más
hasonlók) esetében viszont alaposan érdemes elgondolkodnunk azon, hogy esetleg
cserélhető objektíves fényképezőgépet vásároljunk helyettük. Ezeknél a fényképezőgépeknél a jó képminőség elérése céljából kis zoomátfogású objektív került beépítésre, és
ha jó képminőség mellett nagyobb zoomátfogást szeretnénk, akkor cserélhető objektívű fényképezőgépet kell vásárolnunk, nincs más lehetőségünk. Ha az objektívet cserélni lehet, akkor több, kis zoomátfogású objektív alkalmazásával, vagy akár fix gyújtótávolságú objektívekkel a jó minőség megtartása mellett sokkal nagyobb mozgásterünk
lesz. A másik elgondolkodtató dolog a fényképezőgépek magas ára. Sokkal előnyösebbnek látszik a sokkal több lehetőséget biztosító cserélhető objektíves fényképezőgép vásárlása, akár anyagi szempontból is. Elsősorban a belépő szintű tükörreflexes típusok ára kedvező. De ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.

24.2. CSERÉLHETŐ OBJEKTÍVES FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Itt két csoportot különböztethetünk meg, egyrészt a tükörreflexes fényképezőgépeket, valamint a tükör nélküli (MILC) fényképezőgépeket.
Az objektívek cserélhetőségének két előnye van, egyrészt a rendelkezésünkre álló
objektívek közül az adott célra leginkább alkalmas objektívet használhatjuk, másrészt
lehetővé válik kiegészítők használata is, ilyen például a szűrő, a közgyűrű. Bizonyos
esetekben akár régi objektívekkel is fotózhatunk.
A cserélhető objektíves fényképezőgépek M4/3”, APS-C vagy full frame érzékelővel készülnek, ezért nagyon jó az elérhető képminőség.
Ha a képminőség igazán fontos, és rosszabb fényviszonyok között is szeretnénk fotózni, akkor full frame, APS-C, M4/3” méretű érzékelővel rendelkező fényképezőgépet
kell választani. A felsorolás sorrendjében csökken a képérzékelő mérete, és ezáltal a
rossz fényviszonyok között várható képminőség is, de azért ne feledkezzünk meg a fejlődésről sem, gyakran az újabb fejlesztésű nagyobb felbontású érzékelő jobb a régebbi,
kisebb felbontású érzékelőhöz képest. Legyünk óvatosak!
Rosszabb fényviszonyok között a M4/3”, APS-C és full frame érzékelők között körülbelül egy-egy fényértéknyi különbség van. Ez például azt jelenti, hogy M4/3” érzékelő esetén már ISO 1600 érzékenységen megközelítőleg olyan zajszintet kapunk, mint
APS-C érzékelő esetén ISO 3200-nál. A különbség magas érzékenységen jelentkezik, jó
fényviszonyok esetén, alacsony érzékenységen mindhárom érzékelőméret esetében
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alacsony a zajszint. Nagy érzékenységet pedig az amatőrök többsége alig használ.
Emiatt kerültek az egyéb szempontok előtérbe.
Ne feledjük, hogy az APS-C a full frame-hez képest inkább csak másabb, mint
jobb vagy rosszabb. Az M4/3” nagy mélységélességet igényló témánál előnyben van,
kis mélységélesség esetén pedig a hátrányát nagy fényerejű objektívek gyártásával
igyekeznek a gyártók enyhíteni, azonban ezek nem olcsók.
Ne dőljünk be az olyan elterjedt mítoszoknak, hogy minden profi fotós full frame
vázat használ, vagy minden komoly fotós előbb-utóbb teljes képkockára vált. Ezek
egyszerűen nem igazak. A választás ebben az esetben is az optimális kompromisszum
megtalálását jelenti. Az APS-C váz sok esetben előnyösebb a full frame vázhoz képest,
de vannak olyan területek, ahol a full frame váz teljesít jobban.
A full frame váz és az objektívek drágábbak, nehezebbek, terjedelmesebbek a kisebb érzékelőméretű rendszerhez képest. A nehezebb, nagyobb felszerelést sokkal kényelmetlenebb magunkkal vinni, mint a kisebbet és könnyebbet. Ez a gyakorlatban
fontos szempont.
A nagyobb érzékelő képéből általában nagyobb nyomat készíthető azonos minőségben, azonban olyan nagy méretnél kezd érvényesülni a nagyobb érzékelő előnye,
amekkora nyomatot az amatőrök nem szoktak készíttetni.
A nagyobb képérzékelő előnyösebb az ultra nagy látószögű objektívek szempontjából, azonban ha megnézzük ezeknek a fix gyújtótávolságú objektíveknek az árát, akkor már kevésbé lesznek érdekesek az amatőrök számára.
A kisebb képérzékelő a tele tartományban előnyösebb. Egy 200 mm-es objektív látószöge APS-C vázon olyan, mint egy 300 mm körüli objektív látószöge full frame vázon, M4/3"-os rendszerben pedig 400 mm az ekvivalens gyújtótávolsága.
Ennek az ellentéte is igaz, a nagy mélységélesség elérése szempontjából előnyösebb a kisebb méretű érzékelő. Tájképek, városképek, közelképek, makroképek készítésére előnyösebb.
Ugyanolyan ekvivalens gyújtótávolságnál, ugyanolyan képkivágásnál és ugyanolyan rekeszértéknél a full frame váz kisebb mélységélességet ad. Ez olyan témáknál
fontos, amikor a háttérelmosás lényeges eleme a kompozíciónak. Azonban azt is látnunk kell, hogy már APS-C vázzal is elérhető szép háttérelmosás, és esetleg nagy fényerejű objektívvel az M4/3" is elfogadható lehet.
Ha korlátozott  összegből kell felszerelést vásárolnunk, akkor inkább vásároljunk
olcsóbb, akár belépő szintű vázat, és objektívre legalább a kétszeresét költsük a váz
árának. A belépő szintű váz nem képminőségben lesz gyengébb a fejlettebb vázhoz képest, hanem kevesebb szolgáltatást kapunk. A képminőségre nem a váznak, hanem az
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objektívnek lesz nagy hatása. A belépő szintű vázakban is rendelkezésre áll minden
fontos fotózással kapcsolatos szolgáltatás. Sohasem éreztem hátrányát annak, hogy
belépő szintű vázakkal fotóztam, illetve jelenleg is ilyeneket használok.
Először ismerkedjünk meg a váz bázistávolságának fogalmával.

24.11. ábra.

A fenti ábra bal oldalán szemből láthatjuk az objektív csatlakozásának kör alakú
sík felületét. A jobb oldali ábrán ugyanezt oldalnézetben láthatjuk. A váz bázistávolsága (Flange Focal Distance, FFD), az ábrán „B”-vel jelölt távolság, az objektív csatlakozásának sík, kör alakú felületétől a képérzékelő síkjáig mért távolság.
Egy adott bázistávolságú rendszerhez közvetlenül csak az ahhoz gyártott objektívek használhatók. Ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságra helyezkedik el az objektív a képérzékelőtől.
Amennyiben cserélhető objektíves fényképezőgépet szeretnénk vásárolni, különösen körültekintően kell eljárnunk, és alaposan meg kell fontolnunk döntésünket. Ezek
megvásárlásával ugyanis nem egy fényképezőgépet vásárolunk, hanem egy fényképezőgép-rendszer mellett egyúttal el is köteleződünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy az
adott váz milyen méretű képérzékelőt tartalmaz, milyen objektívválaszték áll rendelkezésre, azok milyen minőségűek, milyen áron vásárolhatók meg, mekkora a felszerelés
mérete és tömege. Ha nem válik be választásunk, akkor a váltás sok pénzünkbe kerülhet.
Az alábbi kép 24 MP-es Canon EOS 750D APS-C vázzal készült.
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24.12. ábra. Canon EOS 750D, Canon EF 50mm f/1,8 STM objektív

Az alábbi 100% nagyítású részleten láthatjuk, hogy a nagy felbontás miatt a fagyizónál kitett táblákat is el lehet olvasni (pedig nem is erre lett állítva az élesség).
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A cserélhető objektíves fényképezőgépek előnyei:
• A nagy érzékelő miatt jó a képminőség, és a magasabb érzékenység is jól használható.
• Az objektív cserélhetősége hatalmas lehetőséget nyit meg, mindig a megfelelő
objektívet használhatjuk, amely nagy előny. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Gondoljunk például a háttérelmosásra. A szép háttérelmosás nagyon fontos, hiszen gyönyörűvé teheti a képet, a rossz pedig akár tönkre is teheti. Ha az objektív nem cserélhető, akkor ki vagyunk szolgáltatva, hiszen csak a beépített objektívet használhatjuk. Az objektív cserélhetősége egyéb tartozékok használatát is
lehetővé teszi, például szűrők, közgyűrű vagy fordító gyűrű használatát.

24.2.1. TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Ezek közös jellemzője az úgynevezett tükörreflex kereső, amelynél az objektív által
létrehozott képet egy, az objektív mögött 45 fokos szögben álló tükör egy mattüvegre
vetíti, és a betekintő keresőben a mattüvegre vetített  képet látjuk. A valóságban ez
nem egészen így van, mert ha egyszerű mattüveget alkalmaznának, akkor túl sötét
lenne a keresőkép. Így is elég sötét.
Ha megnézzük a full frame tükörreflexes vázat, akkor azt láthatjuk, hogy a nagy
érzékelőméret miatt nagy tükröt kell alkalmazni az objektív mögött. Ez már önmagában meghatározza azt, hogy az ilyen fényképezőgépeknek nem lehet kicsi a bázistávolságuk, például Canon váz esetén ez 44 mm, szemben a tükör nélküli vázakkal, ahol
akár 18 mm is lehet. Ez azt jelenti, hogy a tükörreflexes vázak vastagabbak, robusztusabbak a tükör nélküli vázakhoz képest. Az APS-C tükörreflexes vázakban jóval kisebb
méretű tükör szükséges, a gyártók azonban úgy építik meg ezeket a vázakat, hogy
használhatók legyenek hozzájuk a full frame vázhoz tervezett objektívjeik is. Ebből az
következik, hogy a bázistávolságnak ugyanolyannak kell lennie, mint a full frame váz
esetén, ezért az APS-C tükörreflexes vázak sem lehetnek számottevően vékonyabbak.
Hogy melyik gyártó tükörreflexes fényképezőgépét válasszuk, nem egyszerű kérdés. Amikor én magam megvásároltam az első tükörreflexes fényképezőgépemet, azért
választottam Canont, mert a munkatársaimnak is Canon felszerelésük volt, tehát nem
volt tudatos választás. Az más kérdés, hogy szerencsés vagyok, mert utólag sem bántam meg. Szeretek régi objektívekkel is fotózni, és ebből a szempontból a Canon (vagy
Pentax) jó választás a kisebb bázistávolság miatt. Nikon DSLR esetén ez sokkal problémásabb, mert annak a legnagyobb a bázistávolsága. Ezt kezdetben még nem tudtam,
úgyhogy ebből a szempontból véletlenül választottam jól. A Nikon DSLR fényképezőgépek előnyeként említik a jobb képérzékelőt. A Nikon a Sony képérzékelőit használja,
a Canon saját maga fejleszti és gyártja. Olvastam olyan profi fotósról, aki azért választott  Nikon vázat, mert jobban kézre álltak számára a kezelőszervek. Azt tudni kell,
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hogy teljesen másképp helyezkednek el a kezelőszervek, és teljesen másként épül fel a
menürendszer is a két nagy gyártónál. Olyannyira más a kezelésük, hogy amikor egyszer a kezembe került egy Nikon váz, alig találtam meg, hogy hol kell bekapcsolni.
Mintha mindent szándékosan másképp oldott volna meg a két gyártó, hogy még véletlenül se hasonlóan kelljen kezelni a gépeket. A Canon előnyeként szokták említeni az
objektívek minőségét, és a kisebb meghibásodási arányt a vázak tekintetében is. Azonban személyes tapasztalattal ezekről nem rendelkezem, erről mindenki próbáljon tájékozódni, mielőtt döntene. Mindkét gyártónak vannak jobb és kevésbé jó objektívjei is.
Az esetleges meghibásodás szerencse kérdése is. Mindkét gyártónak nagy objektívválasztéka van, amelyek egy része jó áron elérhető, főleg kéz alatt.
Canon, Nikon, Pentax vagy Sony full frame vagy APS-C tükörreflexes fényképezőgépvázak közül választhatunk, a legnépszerűbbek a Canon és a Nikon termékei.
Jelenleg kétféle belépő szintű APS-C vázat kínál a Canon, az EOS 4000D és az EOS
2000D típust. Az előbbi önmagában (kit objektív nélkül) körülbelül 100000 Ft-ért, az
utóbbi körülbelül 130000 Ft-ért vásárolható meg. Ez tipikusan az az eset, amikor nem
az olcsóbbat, hanem a drágábbat javaslom megvásárolni, ugyanis a 4000D már egy kicsit túlságosan leegyszerűsített  változat. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy mik
azok a lényeges eltérések, amelyekre gondolok (ezeken kívül is van még néhány eltérés):
Tulajdonság

2000D

4000D

24 MP

18 MP

Fém

Műanyag

Nagyobb, jobb minőségű

Kisebb

Vörös szem csökkentő lámpa

Van

Nincs

Kereső dioptria korrekció

Van

Nincs

Beépített hangszóró

Van

Nincs

Vezetékes távvezérlő csatlakozás

Van

Nincs

WiFi és NFC

Csak WiFi

Van

Nincs

Felbontás
Objektív bajonett csatlakozó
Hátoldali képernyő

WiFi / NFC
Külön bekapcsoló kar

Nem elsősorban a nagyobb felbontás indokolja azt, hogy inkább a 2000D-t javaslom, hanem inkább a többi tényező. Az objektívet rögzítő bajonett jobb, ha fémből van,
és ezáltal erősebb. A 4000D esetében a fényképezőgép kikapcsolása az üzemmódtárcsa
megfelelő helyzetbe fordításával történik, és félő, hogy a sok tekergetéstől az üzemmódtárcsa lesz a gép legkönnyebben meghibásodó alkatrésze. A későbbiekben a többi,
a fenti táblázatban szereplő plusz szolgáltatás is jól jöhet (pl. dioptria korrekció). Tehát
ha kicsivel nagyobb összegért olyan vázat tudunk venni, amelyben számunkra valóban
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fontos többletszolgáltatások vannak, akkor azt érdemesebb megvenni. A számunkra
kevésbé vagy egyáltalán nem fontos szolgáltatásért ritkán éri meg pénzt adni.
A Canon EOS 4000D váz Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 DC III objektívvel kitben
is megvásárolható akár már 105000 Ft-ért, azonban én ezt kevéssé javaslom, legfeljebb
akkor, ha anyagi okokból csak ezt tudjuk megvásárolni. De talán akkor is jobb várni
kicsit, és nem elhamarkodni a vásárlást. Ugyanis a 4000D kitnek a váz problémáin felül az is problémája, hogy az objektív nem tartalmaz képstabilizátort, és ez nagyban
csökkenti alkalmazhatóságát.
A Canon EOS 2000D kit Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II objektívet tartalmaz,
amely képstabilizátoros. A képstabilizátortól eltekintve ez az objektív megegyezik a
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 DC III objektívvel. Ez a kit Canon táskával és 16 GB-os
SD kártyával jelenleg körülbelül 155000 Ft-ért vásárolható meg. Ez nagyon jó ár, ezen
az áron tulajdonosai lehetünk egy remek képminőséget nyújtó komplett tükörreflexes
fényképezőgépnek, amellyel el is kezdhetünk fotózni.
Ezekről azért írtam, hogy ehhez hasonlóan alaposan fontoljuk meg választásunkat
vásárlás előtt. Mindenképpen megéri alaposan átgondolni a helyzetet.

24.14. ábra. Canon EOS 2000D és
Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II kit

A Canon, a Nikon, és a Pentax esetében is elmondható, hogy összességében nagy
objektívválaszték áll rendelkezésre, de bármilyen gyártó iránt is kötelezzük el magunkat, járjunk el körültekintően. Aki szeretne régi objektívekkel is fényképezni, annak a
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Nikon tükörreflexes váz kevéssé ajánlható, mert alig alkalmas erre a célra. Ennek miértjéről a régi objektívekről szóló fejezetben írok részletesen egy másik könyvemben.
Legalkalmasabbak azonban a régi objektívekhez a tükör nélküli vázak.
Más gyártók modelljei közül is hasonlóan választhatunk. Mindig meg kell fogalmazni elvárásainkat – esetleg a jövőre is gondolva –, és olyan modellt kell választani,
amely megfelel elvárásainknak. Figyelemmel kell lenni az ár/érték arányra, az objektívválasztékra, méretre, tömegre. Nem feltétlenül a legolcsóbbat kell megvásárolni.
Napjainkban (és az utóbbi évtizedben) a legjobb áron és a legjobb ár/érték aránynyal egyértelműen APS-C tükörreflexes fényképezőgéppel kezdhetünk el jó képminőséggel fotózni. Ez annak tudható be, hogy nagyon sokan állnak át tükör nélküli felszerelésre, és emiatt  eladják a tükrös vázat, a hozzá tartozó objektíveket és az egyéb
kiegészítőket. Néha nagyon jó áron juthatunk hozzá kiváló minőségű használt felszereléshez. Azonban mindenki a saját felelősségére döntsön használt felszerelés megvásárlásáról.
Itt ne agyonhasznált felszerelésre gondoljunk. A Canon 1100D APS-C vázam eredeti tulajdonosa egy nagyon távoli városban lakott, így személyesen megnézni nem
volt alkalmam. Az expószámot (azt, hogy hány képet készítettek a vázzal) kérésemre
egy speciális szoftver segítségével kiolvasta. Ő előzőleg 10000-re becsülte, úgy gondolta, hogy ennél nem lehet több. A valóságban még az 1900-at sem érte el. A váz ára
40000 Ft volt, az üzletekben akkor 100-110 ezer forintért árulták. A váz és tartozékai
tökéletes állapotban voltak, mintha akkor csomagoltam volna ki a gyári új csomagolásából. És természetesen tökéletesen is működött, és működik a mai napig is.
Tükörreflexes fényképezőgépek esetében azért fontos az expószám, mert a tükörmechanikának és a zárnak van egy várható (de nem garantált) élettartama. Ez a belépő szintű kategóriákban kevesebb (pl. 50000) szokott lenni, a profi kategóriákban akár
200000 vagy több is. Ha az expószám a várható élettartam értékét közelíti, akkor alaposan el kell gondolkodnunk a vásárláson, mert ha elromlik, akkor várhatóan nem lesz
értelme javíttatni a magas javítási költség miatt. A Canon 1100D esetében 50000 a várható élettartam, és véleményem szerint 15000-20000 az a határ, amelynél még érdemes lehet megvásárolni, de minél kevesebb, annál jobb. Azt nem lehet előre látni, hogy
mikor fog elromlani a mechanika. Ha nincs szerencsénk, akár 5000 expónál is bekövetkezhet, de szerencsés esetben akár 100000 expóig is elmehet a váz. Ha új készüléket
vásárolunk, akkor a garancia időtartamáig „biztosítva” vagyunk ilyen meghibásodás
esetére, azonban utána már nem, és a garancia legtöbbször csak egy év szokott lenni.
A zár várható élettartamának problémája a tükör nélküli gépeknél ugyanígy fennáll.
Tehát jó áron tulajdonosai lehetünk akár keveset használt, hibátlan váznak és objektíveknek is. Én magam például mindhárom DSLR vázamat így vásároltam, és mindegyik keveset használt és hibátlan volt. Objektívet is vásároltam már több esetben is
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így. Az kétségtelen, hogy nem árt az óvatosság, és nem árt valaki olyan hozzáértő segítségét kérni, akinek tapasztalata van a megvásárolni kívánt fényképezőgép rendszerrel. Nem biztos, hogy a legolcsóbban hirdetett  terméket kell megvásárolni, hanem a
legjobb ár/érték arányút, és az is fontos, hogy megbízható eladótól vásároljunk. A vázon szabad szemmel is látszik, hogy le van-e nagyon strapálva, a vázzal készült felvételek száma általában speciális programmal kiolvasható, de ha másképp nem megy, a
szakszerviz ki tudja olvasni. Próbáljunk újabb modellt keresni, és vásárlás előtt alaposan tájékozódjunk a termékről, olvassunk teszteket, nézzünk tesztképeket. Természetesen mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy új vagy használt terméket vásárol, és
mindenki csak saját felelősségére tegye ezt. Én nem bíztatok használt termék vásárlására, de az kétségtelen, hogy így lehet a legkedvezőbb áron elkezdeni a cserélhető objektíves vázzal történő, jó minőségű fotózást. Új felszerelés vásárlása esetén is APS-C
tükörreflexes vázzal, és a hozzá való objektívekkel járunk a legjobban. Már több alkalommal vásároltam az interneten kereskedőtől jó áron objektívet, és nem volt semmi
probléma a termékkel. A kereskedő esetleg némi biztonságot jelenthet a magánszemélyekkel szemben.
A tükörreflexes fényképezőgépek előnyei:
• A fáziskülönbség érzékelésén alapuló automatikus élességállítás sebessége egészen az utóbbi időkig nagy előnye volt a DSLR fényképezőgépeknek.
• A követő automatikus élességállítás sebességével szintén csak az utóbbi időkben
veszik fel a versenyt tükör nélküli gépek.
• Az akkumulátor egy feltöltésével sok kép készíthető.
A tükörreflexes fényképezőgépek hátrányai:
• Nagy tömeg és méret. A vázak tömege 500-800 g, és bizonyos objektívek is nehezek és terjedelmesek, azonban vannak közöttük könnyűek is.
• A tükörreflexes fényképezőgépek bonyolult mechanikai felépítésűek. A bonyolult tükörmechanika, az optikai kereső igen pontos beállítást igényel, a meghibásodás esélye is nagyobb, és a javítás igen költséges lehet.
• Az optikai kereső használatával történő fáziskülönbség érzékelésen alapuló automatikus élességállítás ugyan gyors, de problémákat is magában hordoz, bizonyos esetekben nem pontosan állít élesre.
• A tükörmozgatás szükségessége korlátozza képsorozat esetén a másodpercenként készíthető képek számát.
• Az optikai keresőben nem látható az elkészült kép.
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Miért használjunk napjainkban tükörreflexes fényképezőgépet?
Erre nehéz is, meg nem is nehéz válaszolni. Napjainkban egyértelműen hódítanak
a tükör nélküli fényképezőgépek, és a két nagy gyártó is áttérni látszik a tükör nélküli
rendszerre. A fejlődés útja a tükör nélküli rendszer. Miért érdemes ennek ellenére tükrös géppel fényképezni? Lássunk néhány szempontot.
Ha valaki elégedett a jelenlegi tükrös felszerelésével, akkor semmi sem indokolja a
váltást. A tükörreflexes fényképezőgéppel nagyszerű képeket készíthetünk. Ne higygyük azt, hogy valamiféle „elavult” technikával fotóznánk. Ne higgyük azt se, hogyha
tükör nélküli rendszerre váltanánk, akkor jobb képeket készítenénk.
A tükörreflex kereső véleményem szerint nem kínál annyi szolgáltatást, mint az
elektronikus kereső, azonban jó sok évtizeden keresztül jól megfelelt. A legtöbb témához ugyanúgy megfelel napjainkban is. A pontos élességállítást pedig segítheti az élő
nézet mód. A hátoldali kijelzővel szemben előnye, hogy tűző napon is jól látható, viszont olyan tükör nélküli gépet véleményem szerint nem érdemes megvásárolni,
amelynek nincs elektronikus keresője.
Jelenleg talán tükörreflexes fényképezőgéppel lehet legolcsóbban elkezdeni a jó
minőségű fotózást.
Ha már rendelkezünk tükörreflexes felszereléssel, akkor csak anyagi veszteséggel
térhetünk át tükör nélküli rendszerre. Számomra tökéletesen megfelel a tükörreflexes
felszerelés. Elvileg a kisebb, könnyebb M4/3"-os rendszerre váltásnak lenne értelme,
azonban számomra az ultra nagy látószög, és a jobb háttérelmosás fontos, és igen drága lenne a hasonlóan jó M4/3"-os felszerelés. Semmiképpen sem éri meg váltanom.
Napjainkban mindenféle nyomás nehezedik ránk, amely arra irányul, hogy mindenképpen vásárlásra bírjon bennünket. Ez nincs másként ezen a területen sem. Miután nemrégiben a két nagy gyártó is belépett a tükör nélküli fényképezőgépek gyártói
közé, még a fotózással foglalkozó folyóiratok is azt sugallják, hogy a tükörreflexes
fényképezőgépek jelentik a múltat, és a tükör nélküliek a jövőt. Ez így is van. Megemlítenek a DSLR fényképezőgépekkel kapcsolatos bizonyos problémákat, a tükör nélküli
rendszerek problémáiról nincs szó, azonban nem szabad azt hinni, hogy annak nem
lesznek (nincsenek) problémái. Lehetséges, hogy ha jön majd egy újabb rendszer, akkor előtérbe kerülnek a jelenlegi tükör nélküli rendszerek problémái, azt a látszatot
keltve, hogy a még újabb rendszerek a tökéletesek. Én máris megemlítek példaképpen
egy, a mai tükör nélküli fényképezőgépekkel kapcsolatos problémát. Erről „Red dot
flare” néven találhatunk információt az interneten. Ez néha tükörreflexes fényképezőgépnél is előfordul, de a kis bázistávolságú tükör nélküli vázaknál fokozottabban jelentkezik. A lényeg az, hogy ne hallgassunk az ilyen sugallatokra, és csak akkor váltsunk, ha az valóban szükséges, ne hagyjuk, hogy érzelmeink magukkal ragadjanak, és
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esetleg felesleges pénzköltésre sarkalljanak. Mindig nagyon komolyan, racionálisan átgondolva döntsünk egy esetleges váltásról, nemcsak fényképezőgép, hanem bármi más
esetében is.

24.2.2. TÜKÖR NÉLKÜLI FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Ebben a részben azokkal a cserélhető objektíves fényképezőgépekkel foglalkozunk,
amelyek nem tartalmaznak tükröt, azaz nem tükörreflex keresőjük van. Ezek a MILC
fényképezőgépek. A kompakt gépekhez hasonlóan működnek, azzal a különbséggel,
hogy az objektívjük cserélhető.
Ha tükör nélküli rendszerben gondolkodunk, bizony mélyebben a pénztárcánkba
kell nyúlnunk. Ennek valószínűleg üzletpolitikai oka van, mert a tükörreflexes váznál
egyszerűbb felépítésű, kevés mozgó alkatrészt tartalmazó, egyszerűbben gyártható készülék nem indokolja a jóval magasabb árat. Ezzel összhangban az objektívek sem tekinthetők kifejezetten olcsóknak (hogy enyhén fogalmazzak). Egy APS-C méretű érzékelős tükörreflexes váz hasonló objektívekkel jóval olcsóbban elérhető.
Azt javaslom, hogy olyan rendszereknél, amelynél a vázba szokás a képstabilizátort építeni (pl. M4/3”), csak olyan vázat vegyünk, amely tartalmazza azt. A stabilizátor nagy előny, és a vázba épített stabilizátor bármely objektívnél rendelkezésre áll.
Ezek a tükör nélküli fényképezőgépek a legalkalmasabbak a napjainkban elterjedt,
régi manuális objektívekkel történő fotózáshoz. Megfelelő adapterrel szinte bármilyen
manuális rendszer objektívjét használhatjuk.
Elsősorban a Sony full frame vagy APS-C tükör nélküli fényképezőgépei kedveltek, de már a többi gyártó (Canon, Nikon) is felzárkózott hozzájuk.
Miért olyan népszerűek napjainkban?

A kérdést úgy is fel lehetne tenni, hogy miért kevésbé népszerűek a tükörreflexesek? Megpróbálok erre rávilágítani.
Az egyik előnye a tükör nélküli rendszereknek a tükör hiánya, illetve minden, ami
ebből következik.
A tükör hiánya miatt vékonyabb, kisebb, könnyebb lehet a váz, és kisebb érzékelőméret esetén az objektívek is. A kisebb, könnyebb felszerelés praktikusabb. Bizonyos
esetekben ez így is van, találhatunk kis méretű vázakat és objektíveket. Ez sokaknak
fontos szempont. De az is igaz, hogy nem minden esetben lesz sokkal kisebb a felszerelés. Valójában nem feltétlenül a mindenáron kisebb felszerelés a cél, azonban az
egyéb előnyök miatt sok esetben mégis megéri a tükör nélküli rendszert választani. Kis
méretű az Olympus PEN, a Panasonic GX sorozat, illetve a Fujifilm is gyárt kicsi vázat.
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Ezek jó minőségű, kis méretű, mégis nagy tudású fényképezőgépek, napjainkban még
a belépő szintű vázak is sok szolgáltatást, és kiváló videó felvételi lehetőséget kínálnak.
Elég sok esetben nincs elektronikus kereső a tükör nélküli gépen, ez szerintem nagyon komoly hátrány. Kereső nélküli vázat én nem vásárolnék. Ilyen esetben csak a
hátoldali kijelző áll rendelkezésünkre, amely a stabil géptartás és a tűző napon történő
láthatóság szempontjából sem túl jó. Sok típus esetén viszont rendelkezésre áll elektronikus kereső, amely nagyon előnyös. Tudom, hogy vannak, akik idegenkednek tőle,
de ez az igazság. Ha sötétben fényképezünk, akkor a tükörreflex keresőben szinte semmit se látunk, a hátoldali kijelzőn azonban ilyenkor is látunk képet, még ha szemcséset is. Az elektronikus kereső a legtöbb esetben körülbelül azt a képet mutatja, amely
rögzítve lesz, így nem fordulhat elő, hogy a véletlenül úgy maradt expozíció-kompenzáció miatt elrontott legyen a kép. Az elektronikus kereső olyan pontosságú manuális
élességállítást tesz lehetővé, amelyet tükörreflex keresővel nem lehetséges elérni.
Az elektronikus kereső hátrányaként szokták felróni, hogy késleltetése van, azaz
egy picivel később látjuk a keresőben azt, ami a valóságban történik. Ma már igen kicsi a késleltetés. Gyorsan változó téma esetében megtehetjük azt, hogy az egyik szemünkkel a „valóságot” nézzük, és az alapján exponálunk. Ez a hátrány eltörpül az előnyökhöz képest.
Nagy előnye az újabb modellekben megjelenő fókusz kijelzés. Láthatjuk a keresőben vagy a hátoldali képernyőn, hogy mely képrészletek lesznek fókuszban.
A tükörfelcsapás hiánya miatt  a tükör nélküli rendszerek működése csendesebb.
Az újabb vázakban elektronikus zár is van, és ha erre kapcsolunk, akkor a váz működése teljesen csendes, ezért olyan helyen is fotózhatunk vele, ahol a zajkeltés nem megengedett. Elektronikus zárral akár 1/32000 s záridő is elérhető, és mivel nincs mozgó
alkatrész, ezért hangtalan és mentes a vibrációtól is. Ez azt jelenti, hogy kevésbé stabil
állvány is megfelelő lehet, mert ilyenkor nem keletkezik lökésimpulzus. Különösen igaz
ez akkor, ha előre beállítjuk az élességet és távvezérlővel vagy időzítővel exponálunk,
mert így egyedül a rekesz záródása jár mechanikus mozgással.
Az elektronikus zár extrém gyors sorozatfelvételt is lehetővé tesz. A drága tükörreflexes fényképezőgépeknél körülbelül másodpercenként 12 felvétel a maximum, a tükör nélküli vázak elektronikus zárja másodpercenként akár 30 vagy még több felvétel
készítését is lehetővé teszi.
A tükör nélküli rendszereknél elmarad a fázisérzékelős élességállítás, és helyét a
kontraszt alapú, illetve fejlettebb, képérzékelőt használó módszerek veszik át (pl. Hibrid, vagy Dual Pixel). Összességében ez szintén előnyös. Ma még a MILC-ek élességállítása ugyan nem éri el a DSLR vázak fázisérzékelős élességállításának sebességét, de
megközelíti azt, és az élességállítás nagyon pontos. A fázisérzékelős élességállítás elmaradása egyúttal annak hátrányának elmaradását is jelenti. Konkrétan az elé/mögé
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(front/back) fókuszálásra gondolok, amelyről írtam korábban, és amely megkeserítheti
a fotós dolgát. Mivel a tükör nélküli gép a képérzékelő síkján érzékeli az élesség meglétét, ezért nem lép fel ez a fajta fókuszálási hiba.
A felsorolt előnyöknek egy része élő nézet módban a tükörreflexes fényképezőgépeknél is rendelkezésre állhatnak, azonban nem lesznek ugyanolyan képességei, mint
egy a tükör nélküli fényképezőgépnek. Egyik nagy hiányosság az elektronikus kereső,
teljesen elektronikus zár sem áll rendelkezésre, és a videókészítési képességei sem lesznek olyan fejlettek.
Az egy feltöltéssel készíthető képek száma a hátoldali képernyő vagy az elektronikus kereső fogyasztása miatt akár jóval kevesebb is lehet, mint a tükörreflexes váz optikai keresőjével, akár csak annak harmada. Emiatt  gyakrabban kell cserélni, illetve
tölteni az akkumulátort. Élő nézet módban a DSLR vázak is sokkal rosszabbul teljesítenek.
A követő autofókusz képességének tekintetében az utóbbi időkig a tükör nélküli
vázak nagy hátrányban voltak a DSLR fényképezőgépekkel szemben, a újabb modellek
már jobban teljesítenek.
A leírtakat bizonyára sokan vitatni fogják, a fentiek azonban csak az én véleményemet tükrözik. Én magam tükörreflexes vázakkal fotózom, anyagilag akkor ezek voltak számomra elérhetők. Korábban fotóztam nem túl jó minőségű elektronikus keresős
fényképezőgéppel is, amelynek akkor is láttam az előnyeit. Ez akkor is így van, ha magam is megtapasztaltam, hogy a keresőben még láttam a madarat amikor lenyomtam
az exponálógombot, a felvételen azonban sehol sem volt. Akkor még jóval nagyobb
volt az elektronikus kereső késleltetése, mint napjainkban. Az esetből okulva nyitva
tartottam mindkét szememet, hogy a valóságban is lássam, hogy ott van-e még a fotótéma. Abszolút igazság ebben a témakörben se létezik, itt is az számít, hogy kinek mi a
fontosabb szempont.
Nikon 1 rendszer

Az 1”-os méretű érzékelővel rendelkező Nikon 1 rendszerrel véleményem szerint
nem érdemes foglalkozni, nem volt sikeres rendszer, a gyártó be is fejezte a fejlesztését. A sikertelenség egyik oka a szegényes objektívválaszték volt. A másik ok a kis méretű érzékelő. Ha már cserélhető objektíves fényképezőgépet vásárol az ember, akkor
már inkább jobb képminőségű, nagyobb képérzékelővel rendelkező rendszert érdemes
választani. Legalább M4/3” vagy még inkább APS-C méretűt. A legtöbb vásárló így is
tett. A gépek nem voltak elég kiforrottak, főleg kezdetben. Számos olyan funkció hiányzott, amely más gyártóknál alapfunkciónak számított, és főleg automata módokban voltak használhatók. Csak az utolsó modellekben voltak elérhetők a kreatív módok, de ez már a rendszer hattyúdala volt.
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Micro 4/3” rendszer

A Micro 4/3”-os rendszer gyártói az Olympus és a Panasonic. Kiegészítőik, objektívjeik csereszabatosak egymással, ezért igen sok, igen jó minőségű objektív közül válogathatunk. Az M4/3” rendszer nagyon sok fotós igényét jól kielégíti, nagyon jól megválasztott  kompromisszumnak tekinthető. Elérhetők kisebb és könnyebb vázak is,
elsősorban az Olympus kínálatában. A crop faktor értéke 2.
Az M4/3” rendszer számos témához jól használható, például tájképekhez, városképekhez, közelképekhez, madárfotózáshoz, és egyéb mindennapi fotózáshoz.
Az M4/3” méretű érzékelő kis mérete miatt kevésbé alkalmas nagy háttérelmosású
portrézáshoz. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lenne alkalmas, de ugyanolyan
körülmények között  kevésbé lesz krémes a háttér, mint APS-C váz esetén. Azonban
nagy fényerejű objektívek is rendelkezésre állnak, amellyel szép háttérelmosást érhetünk el.
Rossz fényviszonyok között is vannak korlátai a kis méretű érzékelőnek, aki főleg
kevés fényben szeretne fotózni, annak nagyobb méretű képérzékelő választása előnyösebb. Képzaj tekintetében az M4/3” méretű érzékelő természetesen elvileg hátrányban
van az ugyanolyan technológiával készített  nagyobb érzékelőkkel szemben, azonban
ISO 1600-ig minden bizonnyal elég jól teljesítenek a mai modellek, az amatőr fotóst
pedig az kevésbé érdekli, hogy ennél magasabb értékeknél fényképezőgépe hogyan
teljesít. A kínálatban leginkább 16 és 20 MP felbontású típusokat találhatunk, mindenki kedvére választhat, ezek bőven elégséges felbontások.
Jól gondoljuk át, hogy mely modellt válasszuk. Olyat válasszunk, amely valóban
könnyebb és kisebb az APS-C tükörreflexes felszerelésnél. Az Olympus Pen sorozat valóban kicsi, de azt sokan már túl kicsinek találják. Meg kell találni a nekünk legjobban
megfelelő méretet és tömeget, és kisebb helyen elférő, könnyebb felszerelésünk lehet
(az APS-C DSLR-hez képest).
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Nézzünk egy-két konkrét vázat:

24.15. ábra. Olympus E-PL10 + EZ-M1442EZ objektív kit

A belépő szintű vázat és a 14-42 mm f/3,5-5,6 objektívet (28-84 mm ekvivalens) tartalmazó kit ára 260 ezer forint. A váz és az objektív is kicsi, és nem nehéz. A váz mérete
117×68×39 mm, tömege 380 g. A meglehetősen sokat tudó váz 16 MP felbontású, 3
tengelyes képstabilizátort is tartalmaz, 4K videót is készíthetünk, az LCD is lehajtható,
kreatív módok is rendelkezésre állnak. Betekintő keresőt azonban nem tartalmaz,
amely véleményem szerint jelentős hátrány. Az objektív mindössze 22,5 mm hosszú,
azaz lapos, úgynevezett „pancake” (palacsinta) kivitelű, tömege mindössze 93 g.
Nézzünk egy Panasonic modellt is.

24.16. ábra. Panasonic Lumix DC G90M kit
12-60 mm, f/3,5-5,6 objektívvel

Ez az Olympushoz képest nagyobb méretű kit, ára 350 ezer forint. A váz felbontása 20 MP, van elektronikus kereső is, valamint 5 tengelyes képstabilizátort is tartalmaz. Kreatív módok, és 4K videókészítés is rendelkezésre állnak. A váz (objektív nél-
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kül) nem pici, mérete 130×94×77 mm, tömege 533 g. Összehasonlításul a Canon 750D
APS-C tükörreflexes váz mérete 132×101×78 mm, tömege 555 g. A különbség nagyon
kicsi, nem mondható, hogy az M4/3” váz sokkal kisebb és könnyebb lenne. Az objektív
ekvivalens gyújtótávolsága 24-120 mm, az objektív is tartalmaz képstabilizátort, az objektív átmérője 66 mm, hossza 71 mm, tömege 210 g.
APS-C rendszer

Az APS-C képérzékelő felülete több, mint 10× nagyobb felületű az 1/2,3” érzékelőnél, és 1,5-1,6× nagyobb az M4/3” érzékelőnél, emiatt a kapott képminőség is jobb. De
véleményem szerint nem ez jelenti a döntő különbséget az M4/3” rendszerhez képest.
Általános, leggyakoribb fotótémáknál, elég jó fényviszonyok között nincs nagy különbség a kétféle rendszer között. Az átlagos amatőr televízió képernyőn vagy monitoron
nézegeti képeit, és nem készíttet olyan nagy méretű papírképeket, amelynél már látszódna a minőségbeli különbség. Ha rosszak a fényviszonyok, akkor már jobban észre
lehet venni az APS-C előnyét, valamivel jobb háttérelmosás érhető el, nagyobb papírképeket készíttethetünk (de ezt bizonyára kevesen fogják megtenni).
Nézzünk konkrétan egy népszerű, középkategóriás típust:

24.17. ábra. Sony Alpha ILCE-6000 kit 16-50 mm,
f/3,5-5,6 objektívvel

24 MP-es, elektronikus keresővel rendelkező APS-C váz. A váz nem tartalmaz képstabilizátort, ehelyett az objektívekben találjuk meg, például a képen látható 24-75 mm
ekvivalens gyújtótávolságú kit objektív is stabilizátoros. A váz mérete 120×67×45 mm,
tömege 344 g. A kit ára 175000 forint.
Full frame tükörreflexes fényképezőgépről már sok mindent leírtam. Konkrét tükör nélküli példaként ide tehetném például a Sony Alpha A7000 típust.
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Napjainkban szerencsés esetben már egy belépő szintű fényképezőgép is sok szolgáltatást kínálhat, alaposan tájékozódjunk ezekről, mielőtt vásárlásra szánjuk magunkat, hogy minden fontos szolgáltatás rendelkezésre álljon.
A legfontosabb, hogy a megvásárolni szándékozott  fényképezőgéppel, illetve objektívvel készített, lehetőleg manipulálatlan (teszt)képeket nézegessünk, teszteket, véleményeket olvassunk, minél alaposabban tájékozódjunk.

24.3. MOBILTELEFON VAGY FÉNYKÉPEZŐGÉP?
Sokak igényét kielégíti az okostelefonnal történő fényképezés. A telefonok hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és egyre jobb fényképeket készítenek. Azonban van
néhány alapvető különbség a telefon és a fényképezőgép képalkotása között.
A telefonok kis méretű érzékelővel rendelkeznek. A legtöbb telefon objektívjének
ekvivalens gyújtótávolsága körülbelül 28 mm, a drágább típusok esetleg rendelkezhetnek széles látószögű objektívvel is, akár 15 mm-es ekvivalens gyújtótávolsággal, és
esetleg 50 mm körüli ekvivalens gyújtótávolságú objektívvel is.
Rekeszt általában nem tartalmaznak, mindig egyforma a rekesznyílás.
A fényképezőgépek az optika törvényeit alkalmazva készítik a felvételeket, a telefonok pedig szoftveresen, a mesterséges intelligencia alkalmazásával módosítják úgy a
képeket, hogy azok elnyerjék a szemlélő tetszését. Például így készítik a portrék hátterének elmosását is, esetleg hatásos éjszakai felvételeket. Az előtér azonban nem lesz
elmosott, ellentétben a fényképezőgéppel. A megfelelően megválasztott fényképezőgépek esetén a háttérelmosást nem szoftver állítja elő, hanem az optika törvényei szerint
az adott körülmények között a háttér elmosódott lesz, mindenféle szoftveres beavatkozás nélkül is. Teljesen krémes, elmosódott  hátteret a telefonnal nem lehet készíteni,
míg fényképezőgéppel igen. A fényképezőgéppel el tudjuk érni, hogy a modell szemének síkja legyen teljesen éles, és a néhány centiméterrel távolabbi haja már kezdjen finoman átmenni életlenbe. Ezt telefonnal nem tudjuk megvalósítani.
A következő különbség a tele tartomány problematikája. A telefon esetében egyáltalán nincs, vagy csak korlátozott mértékű optikai zoom áll rendelkezésre. Ha széthúzással megnagyítjuk fotózás előtt a képet, akkor a telefon csak arra képes, hogy a teljes képből kivágja a beállított  részt, és a mesterséges intelligencia segítségével
megpróbálja pótolni a hiányzó részleteket. Ez azonban sohasem lesz olyan részletgazdag, mint a fényképezőgéppel és jó teleobjektívvel készített kép. A telefonok nem igazán alkalmasak távolról történő fényképezésre. A fényképezőgéppel tisztább képeket
lehet készíteni.

MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?

620

A teleobjektívek összenyomják a mélységet, úgy tűnik a képen, mintha a háttér jóval közelebb lenne a témához (modellhez) a valóságosnál. Ilyen képeket nem lehet telefonnal készíteni.
Mozgó témák követő élességállítására a telefonok kevéssé alkalmasak, míg a tükörreflexes fényképezőgép megoldja, akár egy repülő madár esetén is.
A telefon lassabban, nehézkesebben kezelhető a fényképezőgéphez képest. Vannak
olyan témák, ahol ez egyáltalán nem hátrány, más esetben pedig elszalasztjuk miatta
a képet.
A fentiek ellenére azt mondom, hogy akinek megfelel a telefonnal készült kép minősége, nem vágyik arra, hogy megtanuljon fényképezni, nyugodtan fotózzon tovább
telefonjával, és lelje örömét a szép képekben.

24.4. MILYEN OBJEKTÍVET VÁSÁROLJUNK?
Erre nincs egyértelmű válasz, itt is kompromisszumokat kell kötni. A választásunkat fotózási szokásaink, fotótémáink is befolyásolják. Nem hálás dolog konkrétan
ajánlani objektívet, mert ami nekem jó kompromisszum, az nem biztos, hogy másnak
is az. Lehet, hogy neki más szempontok fontosabbak, mint nekem. Objektívet mindenkinek magának kell választania akkor is, ha közben mások véleményét, tapasztalatait
is figyelembe veszi. Aki profi minőségre vágyik, annak profi minőségű objektíveket kell
vásárolnia, csodák nincsenek. Másik lehetőségként meg lehet próbálni olcsóbb objektívekkel kompromisszumos megoldásra törekedni, mert az olcsóbb, jó ár/érték arányú
objektívekkel is nagyszerű képeket készíthetünk. Azt mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy az utolsó néhány évben megjelent objektív sok esetben jobb optikai minőséget képvisel, mint egy 10-15 évvel ezelőtt megjelent. Azonban ez alól is vannak kivételek, a régebbiek között is vannak kiváló darabok, de az is előfordulhat, hogy egy 15
évvel ezelőtti profi minőségű objektívhez képest akár a mai kit objektív is jobban teljesít, főleg APS-C vázon. Az objektív minőségét mindig egyedileg kell megnézni, kiértékelni, és nem olyan általánosítás alapján vásárolni, hogy „ez ugyan régebbi, de L-es,
profi objektív, biztosan jobb a kit objektívnél”, mert nem biztos, hogy jobb.
Vásárlás előtt  alaposan tájékozódjunk a kiszemelt objektív tekintetében az interneten. Olvassunk teszteket, nézzünk vele készült képeket, lehetőleg sokat, olvassuk el
mások tapasztalatait. Gondoljuk át az adott  objektív hasznosságát, mennyire tudjuk
azt használni fotózásaink során.
A Canon EF 24-105mm f/4L IS USM objektív 2005-ben jelent meg. Ez a profi minőségű („L”-es) objektív nem túl nagy felbontású full frame vázon igen jó minőségű, jól
használható, igen kedvelt objektív. Jó tulajdonságai azonban elsősorban full frame vázon mutatkoznak meg. APS-C vázon 39-168 mm ekvivalens gyújtótávolságú, amely ke-
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vésbé univerzálisan használható, nagy, drága és nehéz, ezért ilyen vázakon nem terjedt
el a használata.
Az opticallimits.com tesztelte ezt a full frame-hez tervezett  profi objektívet, és a
2013-ban megjelent, csak APS-C vázhoz alkalmas Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS
STM kit objektívet, mindkettőt 18 MP-es Canon EOS 50D APS-C vázon. Azonos módszerrel teszteltek, ezért a kapott eredmények összehasonlíthatók. Nézzük, hogy milyen
eredményt kaptak felbontóképesség és színhiba tekintetében.
Az itt látottak bizonyára sokaknak fognak meglepetést okozni, pedig ez az igazság.
A bal oldali diagram a profi, a jobb oldali a kit objektív mérési eredményeit mutatja. A
diagramok feletti kis táblázatban számszerűsítve is láthatjuk a felbontóképesség mért
értékeit. A felbontóképesség 2280 LW/PH felett kiváló, 1960 és 2280 között nagyon jó,
1640 és 1960 között jó. A profi objektívet 24, 40, 70, és 105 mm gyújtótávolságnál, a kit
objektívet 18, 24, 35, 55 mm gyújtótávolságnál tesztelték, azonban én csak a két legjobban összehasonlítható gyújtótávolság teszteredményeit emeltem át ide. Ezek a 24
és 40 mm-nél, illetve a 24 és 35 mm-nél kapott  felbontóképesség eredmények. A kék
oszlopok képközépen, a bíbor színű oszlopok a képmező szélénél (de nem a képsarkokban), a sárga oszlopok (csak a kit objektívnél) pedig a képsarkoknál mutatják a felbontóképességet. Nézzük 24 mm-nél:

24.18. ábra.
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40 mm-nél, illetve 35 mm-nél a felbontóképesség-értékek:

24.19. ábra.

Hasonlítsuk őket páronként össze. A kép szélénél mindkét gyújtótávolságnál a kit
objektív csak kicsivel jobb a profi objektívnél. 24 mm gyújtótávolságnál a kép közepénél a kit objektív már a kiváló felső határát feszegeti (f/5,6-nál), de 35 mm-nél is egyértelműen jobb a kép közepén a kit objektív felbontóképessége.
Nézzük meg a képmező széleinél tapasztalható színhibát:

24.20. ábra.
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A kit objektív esetében sehol nem éri el a színhiba mértéke az f/4-f/8 tartományban az 1 képpontnyi szélességet, míg a profi objektív esetén helyenként majdnem eléri
az 1,5 képpont szélességet is.
Peremsötétedés tekintetében APS-C vázon nyilván a full frame-re tervezett  profi
objektív teljesít jobban, azonban a peremsötétedés nem mindig hiba, és ráadásul
könnyen korrigálható.
Azoknál a gyújtótávolság-értékeknél, amelyek diagramjai itt nem láthatók, a fentiekhez hasonlóan egyértelműen a kit objektív a jobb.
A profi objektív 670 g, a kit objektív 205 g tömegű.
Most már láthatjuk, hogy miért nem ajánlom APS-C vázhoz a Canon EF 24105mm f/4L IS USM objektív használatát, és miért intek óvatosságra mindenkit, aki
APS-C vázhoz régebbi profi objektívet szeretne vásárolni. APS-C vázon bizony jobb nála a Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM kit objektív. Semmi sem indokolja ennek a
profi objektívnek APS-C vázon történő használatát, inkább felesleges pénzköltés, mint
valóban hasznos dolog. Azt is láthatjuk, hogy miért mondom azt, hogy nem rosszak a
kit objektívek.
Legyünk óvatosak! APS-C vázon egy mai kit objektív képminősége jobb lehet,
mint egy régebbi profi objektívé. A fix gyújtótávolságú objektívek között is vannak kevésbé jól teljesítők.
Egy objektív képminősége sohasem annyival jobb, mint amennyivel drágább. Egy
kicsivel jobb objektívért gyakran nagyságrenddel több pénzt kell kifizetnünk.
Ennek illusztrálására nézzük meg ismét a Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM
kit objektívet, és a prémium minőségű Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM objektívet.
Mindkettő csak APS-C vázon használható. Az előbbihez új állapotban körülbelül 30000
Ft-ért lehetett hozzájutni, ha vázzal együtt (kitben) vásároltuk, az utóbbi ára megjelenésekor 300000 Ft felett volt. A kit objektív tömege 205 g, a másiké 645 g. A kit objektív a zoomolással változó, f/3,5-f/5,6 közötti fényerőt kínál, míg a prémium minőségű
objektív fényereje a teljes gyújtótávolság-tartományban f/2,8, ez utóbbi egyértelműen
jobb. Mechanikai kivitele a prémium minőségű objektívnek valamivel jobb, és gyorsabb automatikus élességállítással rendelkezik.
A dxomark.com oldalon rengeteg váz képérzékelőjének méréssel kapott tesztjét, és
rengeteg objektív tesztjének mérési eredményét láthatjuk. Nézzük meg a két objektív
Canon EOS 750D vázon kapott  összesített  optikai teszteredményét a dxomark.com
mérései alapján.
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24.22. ábra. Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM
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Nézzük meg az egymással összehasonlítható jellemzőket (félkövér számmal láthatjuk a jobb értéket):
Jellemző

Kit

Prémium

Összesített pontszám (DXOMARK Score)

14

16

Élesség (Sharpness)

9 P-Mpix

10 P-Mpix

Torzítás (Distortion)

0,3%

0,4%

Peremsötétedés (Vignetting)

-0,9 Fé

-1,2 Fé

Színhiba (Chr. aberration)

13 µm

6 µm

Az optikai tulajdonságok összesített pontszáma tekintetében a kit objektív mindössze 2 ponttal marad le a prémium objektívtől. A prémium objektívvel kicsivel élesebb
képet kapunk (10 P-Mpix, ill. 9 P-Mpix, ezek mértékegységén ne akadjunk fenn, lépjük
át, vagy tájékozódjunk a dxomark.com oldalon). A kit objektív torzítása kicsivel kisebb,
és a peremsötétedése is jobb. A prémium objektív színhibája kisebb, fele a kit objektív
színhibájának. Végül ne feledjük, hogy a prémium objektív fix f/2,8 fényerejű. A nagyobb fényerő lehetővé teszi a fotózást gyengébb fényviszonyok között.
Van azonban egy fontos dolog. A Canon 750D és más újabb vázak esetében van lehetőség a JPEG képek fényképezőgépben történő kidolgozása során a torzítás, a peremsötétedés, és a színhiba (bizonyos fajtájának) korrigálására. Ha ezeket a korrekciókat engedélyezzük, akkor a kit objektívvel készült JPEG kép olyan lesz, mintha azt
sokkal kisebb színhibával, peremsötétedéssel, és torzítással rendelkező objektívvel készítettük volna el.
A kit objektív minimális beállítható élességállítási távolsága (közelpontja) 25 cm, a
prémium objektívé 35 cm, tehát a kit objektívvel közelebbről tudunk fényképezni. A
kit objektív maximális nagyítása 55mm gyújtótávolságnál 0,36×-os, a másik objektív
esetében pedig mindössze 0,17×-es, ez azt jelenti, hogy a kit objektívvel több, mint kétszeres méretben tudunk lefényképezni kicsi tárgyakat.
Ezek után érdemes elgondolkodni azon, hogy érdemes-e megvásárolni a prémium
objektívet. Valódi előnyként a nagyobb fényerő, a kissé élesebb kép, a gyorsabb élességállítás, és a kissé jobb mechanikai felépítés marad. Azonban vannak negatívumok
is, mégpedig a háromszoros tömeg, a nagyobb közelpont, a kisebb nagyítás. Kérdeztem egy ismerősömtől, aki annak idején a kb. 800 g tömegű Canon 40D vázzal használta (illetve inkább nem használta) ezt a prémium objektívet, hogy miért csak ritkán
használja. A válasz az volt, hogy nem képzelem, hogy ő másfél kilóval a nyakában fog
sétálgatni a városban. Nyomós érv. Összehasonlításként: egy három vagy négy számjegyből álló típusjelzésű Canon váz (pl. 750D, 1100D) tömege kb. 500 g, a kit objektívvel együtt 700 g.
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Válaszolok is az imént feltett kérdésre, szerintem egyáltalán nem éri meg a prémium objektív az árát. Legalábbis számomra nem. Ára használtan is legalább 120000 Ft.
Jobban járunk, ha inkább vásárolunk helyette – a kit objektív mellé – egy-két fix gyújtótávolságú objektívet. Azonban vannak olyan emberek is, akik úgy gondolják, hogy
megéri megvásárolni a nagyobb fényerő és a kissé jobb felbontóképesség miatt. Én
magam inkább vettem egy nagyobb fényerejű Canon EF 50mm f/1,8 STM objektívet
újonnan 34000 Ft-ért, és egy Canon EF-S 24mm f/2,8 STM objektívet használtan 35000
Ft-ért. Ezek kicsik, könnyűek, olcsóbbak, és jobb képminőséget adnak a prémium
zoomnál. A kettő együtt 69000 Ft-ba került, és a tömegük együtt 285 g.
Nézzük is meg szintén a dxomark.com mérési eredményei alapján, hogy élesség
tekintetében mit várhatunk a Canon 17-55mm prémium objektívtől 50 mm gyújtótávolságon, és az olcsó, Canon EF 50mm f/1,8 STM fix gyújtótávolságú objektívtől, szintén Canon EOS 750D fényképezőgép esetén.
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24.23. ábra.

Az alsó vízszintes skálán láthatjuk, hogy az élesség annál jobb, minél sötétebb zöld
a szín. A függőleges skálán bal oldalon a rekeszértékeket láthatjuk. Alul a két darab
„50” az 50 mm-es gyújtótávolságot jelzi a kétféle objektív esetén. A bal oldali színes
oszlopban láthatjuk a prémium zoom objektív, a jobb oldalon a fix gyújtótávolságú objektív mért élességét. Az 50 mm-es objektív már f/2 rekeszértéknél hasonlóan éles,
mint szintén 50 mm gyújtótávolságon a prémium zoom objektív f/2,8 rekesznél. Az 50
mm-es objektív f/2,8 rekesznél elég sötétzöld színű, ugyanennél a rekeszértéknél a prémium objektív vörösbe hajló narancssárga. A prémium zoom objektív csak f/5,6 rekesznél zöldül be egy kicsit, de ott is elmarad az élessége az olcsó 50 mm-es objektívtől. Ennél a nagy felbontású váznál f/8 rekesznél már érezhető a fényelhajlás
minőségrontó hatása, mindkét objektívnél ezt láthatjuk az ábrán. Ez független az objektív minőségétől.
Nem részletezem, de a Canon EF-S 24mm f/2,8 STM objektív is határozottan élesebb képet eredményez az f/2,8-f/5,6 tartományban, mint a prémium zoom szintén 24
mm-nél.
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Más gyártók esetében is tapasztalhatunk hasonlókat. Bizonyára sokan meglepődnek az itt  látottakon, mert nem ez terjedt el a köztudatban. Azért írtam erről, hogy
mindenkit óvatosságra intsek. Mielőtt  vásárlásra szánjuk magunkat alaposan tájékozódjunk, és alaposan gondoljuk át, hogy valóban megéri-e befektetni a kiszemelt objektívbe, és ne érzelmi alapon döntsünk. Olyan objektívet vásároljunk, amely valóban
hasznos kiegészítője lesz meglévő felszerelésünknek.

24.24. ábra. Canon 1100D, Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM, f=55 mm, f/8,0, 1/200 s, belső vaku
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24.25. ábra. A kit objektívvel készített fenti kép részlete

Egyértelműen le kell írnom, hogy roppant drága, nagy, nehéz, és természetesen kiváló minőségű, akár 40-50 MP-es full frame érzékelőt is kiszolgálni képes, csúcsminőségű, fix vagy változtatható gyújtótávolságú profi objektívekre egy amatőr fotósnak
semmi szüksége sincs. Egy amatőr számára fontos a megfizethetőség, annál is inkább
mert nem termeli ki jól fizető profi munkákkal a drága felszerelés árát, fontos a kisebb
tömeg és a kisebb méret is. Nem jelent lényeges hátrányt, ha az objektív fényereje
nem f/1,2 vagy nem f/1,4, ezért az amatőrök számára összességében sokkal jobb választás az f/1,8 vagy f/2 változat. Nagy mélységélességet igénylő témák esetében úgyis
zárni kell a rekeszt, ezért nem jelent hátrányt egy kisebb fényerejű objektív. Az amatőrök többsége nem nagy hátrányként éli meg, ha egy objektív nem belső élességállítású, vagy némileg magasabb a színhiba, illetve tág rekesznyílás esetén tapasztalható
némi peremsötétedés, vagy nem időjárásálló az objektív és a váz. Többféle leképezési
hiba jól korrigálható az utófeldolgozás során.
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Előnyös, hogy a full frame-nél kisebb érzékelőjű rendszereknél a teleobjektívek látószöge lecsökken, mégpedig annál inkább, minél kisebb az érzékelő mérete. Ez előnyös lehet madarak fotózásakor, de akár portrézáskor is.
Hátrányos, hogy minél kisebb az érzékelő mérete, annál nehezebb elérni az extra
nagy látószöget. Kisebb gyújtótávolságú objektívet nehezebb jó minőségben elkészíteni.
Létezik Canon EF 11-24mm f/4L USM objektív, a Canon jelenlegi kínálatában ennek a legnagyobb a látószöge full frame vázon használva (a halszem objektíveket kizárva). Nézzük meg, hogy ennek 11 mm-es gyújtótávolsághoz tartozó látószögét milyen gyújtótávolságú objektívvel érhetnénk el a különböző érzékelőméretű
rendszerekben. Más szóval a táblázatban azt látjuk, hogy az egyes rendszerekben milyen fizikai gyújtótávolságú objektívnek van 11 mm ekvivalens gyújtótávolsága.
Rendszer

Gyújtótávolság
(mm)

Full frame

11

Canon APS-C

6,875

Nikon, Sony Pentax APS-C

7,333

M4/3”

5,5

Ilyen kis gyújtótávolságú rektilineáris (nem halszem) objektíveket nem lehet vásárolni. Például M4/3” rendszerhez csak 7 mm-es (14 mm ekvivalens) objektív létezik.
Nézzük meg a kis mélységélesség problémáját. Full frame vázon van egy 80 mm-es
f/2 fényerejű portréobjektívünk, amelyet f/2 rekeszértéken használunk portrézásra.
Nézzük meg, hogy a különböző érzékelőméretű rendszerekben milyen gyújtótávolságú
és milyen fényerejű objektívet kell használnunk, hogy azonos körülményeket feltételezve ugyanolyan látószöget és ugyanolyan mélységélességet kapjunk.
Rendszer

Gyújtótávolság
(mm)

Fényerő

Full frame

80

f/2

Canon APS-C

50

f/1,25

Nikon, Sony Pentax APS-C

53

f/1,33

M4/3”

40

f/1

A táblázatból láthatjuk, hogy kisebb érzékelőméret esetén azonos mélységélesség
elérése szinte lehetetlen az extrém nagy fényerő szükségessége miatt. Ugyan létezik
f/1,2 fényerejű Canon 50 mm-es objektív, ára azonban nem az amatőr pénztárcájához
szabott. Az f/1,4 fényerejű 50 mm-es Canon objektív már elérhető áron beszerezhető,
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és csak kissé nagyobb a mélységélessége a szükséges f/1,25-höz képest. (Én azonban
nem nagyon szimpatizálok vele.)
Full frame váz esetén meg kell barátkoznunk az esetleges erősebb peremsötétedéssel, ennek korrekciójának szükségességével, illetve azzal, hogy a kép szélei felé esetleg
jobban csökken az objektív felbontóképessége, mint kisebb érzékelő esetén.
Ha kiválasztunk magunknak egy bizonyos érzékelőmérettel rendelkező fényképezőgép-rendszert, akkor ne feledjük, hogy ez nemcsak a felszerelés méretét és tömegét
határozza meg, hanem az előzőekben leírtak szerint az optikailag elérhető lehetőségeket is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tényezők tekintetében előnyös lehet az adott méretű képérzékelő, más tekintetben pedig kompromisszumra kényszerülhetünk.
Az objektívbe épített  képstabilizátor olyan vázak esetén előny, amelyekbe nincs
beépített képstabilizátor, ezek leginkább a Canon és Nikon DSLR vázak. Ha a váz beépített képstabilizátort tartalmaz, az bármilyen képstabilizátor nélküli objektív esetén
is kifejti hatását, akár régi, manuális objektívek esetén is. Ez bizony jelentős előny. A
Canon és Nikon DSLR vázak nem tartalmaznak képstabilizátort, ezért bizonyos objektívekbe a gyártó stabilizátort épít. Ilyen esetben jobbak a stabilizátoros objektívek, ha
lehetséges, érdemes olyat vásárolni, főleg hosszabb gyújtótávolság esetén.
Fix vagy változtatható gyújtótávolságú objektíveket használjunk? Gyakran vitatéma ez a kérdés a fotósok között. Vannak akik az egyiket, vannak, akik a másikat preferálják. Én senkivel nem szándékozok vitába szállni, és döntőbíró se szeretnék lenni, annál is inkább, mert ezen a területen is valamilyen módon kompromisszumot kell kötni
az előnyök és a hátrányok között. Az tény, hogy a legnagyobb fényerejű, legjobb minőségű objektívek általában fix gyújtótávolságúak. A Canon például legfeljebb f/2,8 fényerőig kínál változtatható gyújtótávolságú objektíveket. Régebben könnyű volt azt
mondani, hogy a fix gyújtótávolságú objektívek sokkal jobbak. Mára ez megváltozott,
a zoomolható objektívek nagy fejlődésen mentek keresztül. A mai jó minőségű zoomobjektívek már sokkal kisebb mértékben maradnak el képminőség tekintetében a jó
minőségű fix gyújtótávolságú objektívektől, mint korábban.
Általánosságban elmondható, hogy a jó minőségű fix gyújtótávolságú objektívek
jobb képminőségűek, azonban nem minden fix gyújtótávolságú objektív kiváló képminőségű. Legyünk óvatosak.
Könnyebb jó optikai teljesítménnyel rendelkező objektívet készíteni fix gyújtótávolsággal, mint olyat, amelyik a teljes gyújtótávolság-tartományban egyformán jól teljesít. Különösen igaz ez a nagy látószögű objektívek esetében. A normál és tele tartományban kisebb a képminőség közötti különbség a változtatható és a fix
gyújtótávolságú objektívek között.
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Változtatható gyújtótávolságú objektív esetén a zoomátfogás mértéke se mindegy.
Kisebb zoomátfogású objektívet könnyebb jó minőségben elkészíteni, ezért a legtöbb
esetben a nagy átfogású, utazóknak ajánlott zoom objektívek képminősége gyengébb.
Legtöbbször a fix gyújtótávolságú objektív választásának legfőbb oka a nagyobb
fényerő, a szép háttérelmosás, és csak másodlagos ok a jobb élesség.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nagy és mekkora tömegű objektívet kell
magunkkal vinnünk. Ha több darabot is viszünk, akkor pláne nem mindegy. Senki sem
szeret hatalmas súlyokat, terjedelmes csomagot magával cipelni üdülés, kirándulás,
utazás során.
Sokan azt hiszik, hogy a tükör nélküli fényképezőgépekhez gyártott objektívek kisebbek, könnyebbek a hasonló tükörreflexes vázakhoz alkalmas objektíveknél. Ez
azonban általánosságban nem igaz, csak néhány nagy látószögű (de nem ultra nagy)
objektív kisebb valamennyivel. A képérzékelő mérete határozza meg alapvetően az objektívek méretét, tömegét. A tükör nélküli vázak ugyan valamennyivel kisebbek lehetnek, de a vázak esetében is elmondható, hogy lényegesen kisebb, könnyebb vázat kisebb érzékelővel lehet készíteni.
Minél nagyobb méretű képérzékelőhöz készítik az objektívet annál nagyobb lencsékre van szükség, mert annál nagyobb átmérőjű képet kell az objektívnek az érzékelőre vetítenie. Minél nagyobb fényerejű az objektív, szintén annál nagyobb lencsetagokra van szükség. A nagyobb lencsék nagyobb méretet és nagyobb tömeget is
eredményeznek, és az árat is jelentősen megemelik.
Mi a helyzet a fix gyújtótávolságú objektívekkel? Egyenként nézve általában kisebbek és könnyebbek mint a zoom objektívek, azonban egy fix gyújtótávolságú objektív nem helyettesít egy zoom objektívet, és ha mindegyik zoom helyett  csak kéthárom fix gyújtótávolságú objektívet viszünk magunkkal, akkor máris meghaladhatjuk a könnyebb zoom objektívek tömegét és helyszükségletét.
Az idők során, még a filmes időkben kialakultak a fix gyújtótávolságú objektívek
„szokásos” gyújtótávolságai, és ma is leginkább ilyenekkel találkozunk. Nem választhatunk tehát „bármilyen” fix gyújtótávolságú objektívet.
Kisfilmen vagy full frame vázon a szokásos gyújtótávolságok a következők: 24
mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm körüli, 80 mm körüli, 100 mm körüli, 135 mm, 200 mm, 300
mm. Napjainkban természetesen a tele- és a nagy látószögű tartományban is megjelentek újabb, más gyújtótávolságú objektívek, a felsoroltaknál nagyobb látószögűek, és
nagyobb telék is.
Fix gyújtótávolságú objektív használata esetén lassúságot, nehézkességet eredményez az a tény, hogyha változtatni szeretnénk a látószöget, akkor objektívet kell cserél-
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nünk. Fix gyújtótávolságú objektíveknek leginkább akkor vesszük nagy hasznát, ha
nem kell gyorsan változó körülményekhez alkalmazkodnunk. Sok egyéb mellett ilyen
az, ha egy modellt műteremben fotózunk. Ha azonban gyorsan kell alkalmazkodnunk
a változó körülményekhez, akkor a változtatható gyújtótávolságú objektívek pótolhatatlanok. Sok esetben nem megengedhető, hogy objektívet cseréljünk. Egyszerűen
nincs idő rá, mert a csere alatt a nagy pillanat elszáll, és kép nélkül maradunk. Lekéssük a döntő pillanatot. Zoomolható objektív esetén gyorsan beállítottuk volna a gyújtótávolságot, és már exponálhattunk volna is. A változtatható gyújtótávolságú objektíveknek hatalmas előnye ez a rugalmasság.
Fotózzunk tudatosan. Helytelen az a gyakorlat, hogy meglátjuk a lefényképezendő témát, megállunk, zoomolunk, és már nyomjuk is az exponálógombot. A változtatható gyújtótávolságú objektívek erre ösztönöznek. Azaz kimarad a gondolkodás a kép
készítése során. Sokan ezt a változtatható gyújtótávolságú objektívek hátrányaként
emlegetik. Így válik hátránnyá a zoomolható objektívek rugalmassága. Pedig ez valójában nem az objektív hibája, hanem a fotós tudatosságának a hiánya.
Ha fix gyújtótávolságú objektívekkel fotóznánk, akkor először át kellene gondolnunk, hogy milyen távolról, milyen perspektívából, milyen irányból szeretnénk lefényképezni a témát, és ahhoz milyen gyújtótávolságú objektívet válasszunk. Ezután az
adott  gyújtótávolságú objektívet felhelyezzük vázunkra, majd megpróbáljuk megkeresni a legjobb nézőpontot, és csak ezután exponálunk. Változtatható gyújtótávolságú
objektív esetén ez a folyamat sokszor elmarad. Törekedjünk arra, hogy zoomolható objektív használatakor is először gondoljuk át, hogy honnan, milyen nézőpontból szeretnénk lefényképezni a témát, keressük meg a legjobb nézőpontot, és ehhez válasszunk
gyújtótávolságot.
Megfontoltan kiválasztott, több objektívből álló készletet célszerű felépítenünk,
amelyek együttesen alkalmasak céljaink elérésére. Az a kérdés, hogy hogyan építhetjük fel ezt a készletet. Több úton is elindulhatunk, mindenkinek magának kell kiválasztania a számára megfelelőt.
Általában a rendelkezésre álló pénz is fontos tényező, eldönthetjük, hogy mennyit
szánunk rá, mennyit ér meg számunkra a fotózás. Lehet olcsóbban és drágábban is objektíveket vásárolni, és a kissé jobb objektív általában nem kissé, hanem jelentősen
drágább. A lényeg az, hogy a rendelkezésre álló pénzt minél hatékonyabban költsük el.
Ne feledjük, hogy a gyújtótávolság határozza meg a látószöget, amely meghatározza, hogy milyen távolról kell fényképeznünk, a témától való távolság pedig meghatározza a perspektívát.
Bármely fotótéma esetén előnyös az éles, kontrasztos rajz, és a kellemes háttérelmosás.
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Ennyi előzetes után térjünk rá arra, hogy milyen objektívet válasszunk.
Az objektívek kiválasztásánál célszerű az igényekből kiindulni. Nyilvánvaló, hogy
azért gyártanak nagyon sokféle objektívet, hogy ezáltal a fotósok nagyon sokféle igényét ki tudják elégíteni. Egy objektív megvásárlása előtt mindig az igényt kell próbálni
felmérni, fényképezési szokásainknak, céljainknak megfelelően. Koncepció nélkül nem
érdemes objektívet választani, mert akkor olyan objektíveket is megvásárolunk, amelyekre nincs feltétlenül szükségünk. Fel kell mérnünk, hogy mit, hogyan, milyen körülmények között szeretnénk fényképezni, és ahhoz kell megfelelő objektívet választani.
Az igényekbe az is beletartozik, hogy milyen célra szeretnénk a fényképet felhasználni.
Nem mindegy, hogy 9×13 cm fényképet szeretnénk készíttetni, esetleg nagyobb méretűt, netalán kiállítási képet, vagy internetes felhasználás a cél.
El kell döntenünk, hogy milyen témákat szeretnénk fotózni. Meg kell állapítani,
hogy ezekhez a témákhoz milyen gyújtótávolságú objektív szükséges. El kell döntenünk, hogy szeretnénk-e kis mélységélességű felvételeket készíteni az adott téma esetén. Kis mélységélesség elérése nagy fényerejű objektívvel lehetséges, nagy mélységélességet igénylő témákhoz megfelel a kis fényerejű objektív is. Előnyös, ha az objektív
szép háttérelmosással rendelkezik, olyannal, amellyel elégedettek leszünk. Ennek főleg
kis mélységélességű témáknál van nagy jelentősége. Ha kiállítási képet szeretnénk, akkor magasabb követelményeknek kell megfelelni az objektívnek is. Ez nem elsősorban
élességben, felbontóképességben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem inkább a lencsehibák, a kontraszt, és a háttérelmosás tekintetében.
Elfogadhatjuk azt a koncepciót, hogy vegyesen használunk változtatható és fix
gyújtótávolságú objektíveket, amelyeket fotózási szokásainknak megfelelően választunk ki. Ennek egyik eleme lehet az, ha kitben, objektívvel együtt  vásárolunk vázat.
APS-C esetén a már említett  18-55 mm-es (29-88 mm ekvivalens) objektívvel, M4/3"
esetén például 14-42 mm-es (28-84 mm ekvivalens) objektívvel, full frame esetén pedig
24-70 mm-es vagy 24-105 mm-es objektívet vásárolhatunk. Bár a kit objektívek nem
túl nagy fényerejűek, mégis nagyszerű lehetőséget jelentenek a komolyabb fotózás elkezdésére. Nagyon jól használhatjuk utazásaink, nyaralásaink során is. Ha megtanuljuk használni, segítségével nagyszerű képeket készíthetünk. Arra kell használni, amire
jól alkalmas, ne legyenek irreális elvárásaink. A kit objektív nagy látószögű vége közepes nagy látószögű objektívet helyettesít, amely kiválóan alkalmas tájképekhez, városképekhez, környezeti portrékhoz. A zoomtartomány tele vége pedig enyhe teleobjektívet eredményez, amely kissé tömöríti a kép mélységét, portrék, utcán készült
fényképek, virágfotók, közelképek készítésére, meg számos hasonló célra alkalmas. A
fentebb látható, méhecskéről készített  fotó is a kit objektív tele végállásával készült.
Természetesen a közbülső fókusztávolságokat is használhatjuk. A kit objektív általában képstabilizátort is tartalmaz (ha az adott rendszernél nincs a vázba építve). Ez nagyon hasznos funkció, mert a nagy látószögű szélső állásnál akár negyed másodperces
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záridő használatát is lehetővé teheti. Ennek segítségével rosszabb fényviszonyok között is fényképezhetünk, vagy éjszakai képeket készíthetünk szabad kézből.

24.26. Ábra. Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM, f=24mm (38 mm ekvivalens)

A kit objektívnek azonban vannak hátrányai is. Egyik hátránya a korlátozott gyújtótávolság-tartomány. Ha még nagyobb látószögű, még lenyűgözőbb tájképeket szeretnénk készíteni, akkor kisebb gyújtótávolságú objektívre van szükségünk. Ha sportfotózással vagy vadfotózással szeretnénk foglalkozni, akkor szükségünk van nagyobb
gyújtótávolságú teleobjektívre is. Ha akciófotózással szeretnénk foglalkozni, akkor
gyorsabb autofókuszú objektívre lehet szükségünk. Ha kisebb mélységélességű képeket szeretnénk, akkor nagyobb fényerejű objektív jelentheti a megoldást.
Említettem, hogy a kit objektívek napjainkban nagyon jó minőségű objektívek. Ne
ringassuk azonban hamis illúziókba magunkat. Ne várjuk el azt, hogy olyan brilliáns,
tűéles képek készítésére legyenek alkalmasak, mint a drága profi objektívek, mert csalódni fogunk. Annyira azért nem jók, ez nem is várható el, de nincs is szükség rá.
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24.27. Ábra. Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM, f=18mm (29 mm ekvivalens), RAW formátumból

Lenyűgöző, nagy látószögű tájképek, városképek készítéséhez a kit objektívnél nagyobb látószögű objektívre van szükség. Ilyen témák esetén különösen fontos az objektív éles, részletgazdag, és kontrasztos rajza. A nagy fényerő nem feltétlenül követelmény, mert a nagy mélységélesség elérésére úgyis szűk rekesznyílást alkalmazunk. Ha
16-29 mm körüli ekvivalens gyújtótávolságú ultra nagy látószögű objektívvel fényképezünk, akkor mintegy kitágul a tér, és sokkal látványosabb képeket készíthetünk. A
tér kitágulását egyrészt a kisebb gyújtótávolságú objektív nagyobb látószöge okozza,
másrészt az a tulajdonsága, hogy megnöveli a téma mélységbeli kiterjedését, az egymás mögött  lévő képelemek között  a valóságosnál nagyobb távolságot észlelünk. Akkor érvényesül igazán a hatása, ha az előtérbe valamilyen látványos elemet komponálunk. Full Frame vázra a Canon jelenlegi kínálatában csak profi minőségű objektívek
szerepelnek, igen húzós áron. Ez alól egy kivétel van, mégpedig a Canon EF 20mm f/
2.8 USM objektív. Canon full frame RF rendszerhez létezik kedvező áron Canon RF
16mm f/2.8 STM objektív is. Canon APS-C tükörreflexes vázra elsősorban a Canon EFS 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM objektív jöhet szóba, leginkább ennek az ára elfogadható
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az amatőr fotós számára. Ez jó minőségű, aránylag kicsi, könnyű, nagyon közelről tudunk vele fényképezni, és képstabilizátort is tartalmaz. A képstabilizátor nagy látószögű objektív esetén is hasznos lehet. Ha például nincs állványunk, és naplemente idején
szabad kézből kell 1/8 másodpercet exponálnunk, akkor bizony nagyon jól jön. M4/3”
rendszerhez ultra nagy látószögű objektív például az Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED
9-18mm F4-5.6 (ekvivalens 18-36 mm), vagy még inkább a Panasonic Lumix G Vario 714mm f/4.0 ASPH. (ekvivalens 14-28 mm) objektív. Kisebb érzékelőhöz ultra nagy látószögű, változtatható gyújtótávolságú objektívet lehet elfogadható áron vásárolni, fix
gyújtótávolságút általában nem.

24.28. Ábra. Ray Bilcliff fotója, 16 mm ekvivalens gyújtótávolság

Elsősorban full frame vázhoz aránylag gazdaságos lehetőség, ha a svájci Irix cég
manuális fókuszú (!), fix gyújtótávolságú ultra nagy látószögű objektívjei közül választunk. Kétféle objektív jöhet szóba, mégpedig az Irix Firefly 11mm f/4, és az Irix Firefly
15mm f/2.4 objektív. A cég termékei elég jó minőségű optikát tartalmaznak, a rekeszállítás a vázon történik, tehát az objektív elektronikát tartalmaz, automata élességállítás
nincs, a fókuszvisszajelzés viszont működik. A fókuszvisszajelzés pontossága a felhasználó által is egyszerűen korrigálható, ha szükséges. A Firefly jelzi az egyszerűbb, könynyebb, olcsóbb, nem időjárásálló mechanikai kivitelt. Mindkét objektív elérhető Canon
EF, Nikon F és Pentax K csatlakozással. Képstabilizátor nincs, de nagy látószögű objek-

MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?

638

tív esetén ez kevésbé probléma, főleg jó fényviszonyok között. Rosszabb fényviszonyok
között  állványt kell használni. Ezek az objektívek nem kicsik és nem könnyűek. A 11
mm-es objektív tömege 730 g, átmérője 118 mm, hossza 103 mm, a 15 mm-es pedig
550 g tömegű, 115 mm átmérőjű, és 100 mm hosszúságú. A 15 mm-es ára jelenleg körülbelül 165000 Ft, a 11 mm-esé pedig 220000 Ft. Ezek az objektívek működnek APS-C
vázakkal is, de véleményem szerint leginkább full frame-re érdemes megvásárolni.
A fix gyújtótávolságú objektívek gyakorlatilag mindig nyújtanak valami előnyt a
zoomobjektívekhez képest, azonban a rugalmatlanságuk megmarad hátrányként. Ha
valamely fix gyújtótávolságú objektívnek nincs előnye, azt el kell kerülni. Előny lehet a
nagyobb fényereje, kisebb mélységélessége, gyönyörű háttérelmosása, jobb élessége,
rosszabb fényviszonyok között  történő használhatósága, esetleg olcsóbb és könnyebb
lehet, mint egy ugyanolyan gyártójú zoom.

24.29. Ábra. Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM, f=250 mm (400 mm ekvivalens)

A kis mélységélességű, nagy látószögű felvétel problémás terület, mert olyan extra
nagy fényerejű objektívet igényel(ne), amely nem létezik. A legegyszerűbben járható
út az úgynevezett  Brenizer panoráma (bokeh panoráma) módszer alkalmazása. Erről
másik könyvemben olvashatunk.
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Ha a látvány részleteit is meg szeretnénk örökíteni, és például városban épületrészeket, épületeken lévő szobrokat is szeretnénk fényképezni, akkor teleobjektívre is
szükségünk lehet. Legfeljebb közepes teleobjektívre gondoljunk, 200-400 mm-es ekvivalens gyújtótávolságig. A legtöbb esetben ez elég. Nagy fényerőre nincs feltétlenül
szükség, ha általában jó fényviszonyok között szándékozunk fotózni. A képstabilizátor
azonban szinte elengedhetetlen, és akkor is segíthet, ha kissé rosszabb fényviszonyok
vannak. Full frame váz esetén gondolhatunk például 70-200 mm-es, vagy hasonló objektívre. Canon APS-C váz esetén szinte magától adódik a Canon EF-S 55-250mm f/45,6 IS STM (ekvivalens 88-400 mm, képstabilizátor), illetve más gyártó esetén ehhez
hasonló objektív. M4/3" váz esetén egy kedvező árú lehetőség a Olympus M.ZUIKO
DIGITAL ED 40-150mm F4-5.6 R (ekvivalens 80-300 mm) teleobjektív.

24.30. ábra. Canon 1100D, Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS II teleobjektív, f=171 mm, f/5,6

A teleobjektív hasznos lehet a táj részletének megörökítésére is, azonban számolni
kell azzal, hogy összenyomja a téma mélységi kiterjedését.

MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?

640

Ebben a gyújtótávolság-tartományban esetleg vásárolhatunk nagyobb fényerejű,
jobb képminőségű, fix gyújtótávolságú objektíveket is.
Azok számára, akik sokat utaznak, rendelkezésre állnak úgynevezett  utazózoom
objektívek. Ezek általában kisebb vagy közepes nagy látószögtől induló, bizonyos tele
tartományig terjedő, nagy zoomátfogású, nem túl nagy fényerejű objektívek. Ennek az
az előnye, hogy egy objektívvel széles látószög-tartományt átfoghatunk, mindössze
egy nem túl nehéz objektívet kell magunkkal vinni, nem kell objektívet cserélni, gyorsan alkalmazkodni tudunk a változó körülményekhez. Azonban vannak hátrányok is, a
képminőséggel esetleg kompromisszumot kell kötnünk, főleg a nagy zoomtartomány
két végénél. Az vásároljon nagy zoomátfogású objektívet, aki képes kompromisszumra
ebben a tekintetben. Például Canon APS-C vázhoz Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
STM (29-216 mm ekvivalens) vagy Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (29-320 mm ekvivalens) utazózoomot vásárolhatunk.

24.31. ábra. A fenti, teleobjektívvel készült kép részlete
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Használhatunk azonban kisebb átfogású, jobb minőségű zoomobjektívet is, ha igényeinknek megfelel. Ilyen lehetőség Canon full frame vázra a Canon EF 24-105mm f/
4L IS USM képstabilizátoros objektív, amely ugyan kisebb átfogású, azonban full
frame vázon kiváló képminőségű, kedvelt objektív. A kis fényerő miatt gyengébb fényviszonyok között  kevésbé jól teljesít. Canon RF rendszerre egy nagy átfogású, nem
profi minőségű objektív a Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM. Nikon Z rendszerhez
például Nikon Z 24-120mm f/4 S vagy a Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR utazózoomot
vásárolhatunk. M4/3" esetén például egy kisebb átfogású, képstabilizátoros objektív a
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 OIS. Természetesen vásárolhatunk
más, hasonló objektívet is.

24.32. Ábra. Ron Lach fotója. Full frame, f=85 mm, f/1,8 rekesz, kis mélységélesség, szép háttérelmosás

Másik fontos terület a kis mélységélességű fotók készítése, amelynek során a témát kis mélységélességgel szeretnénk a háttérről leválasztani. Ennek tipikus esete a
portrékészítés, de ne csak erre gondoljunk, mert bármit lefényképezhetünk kis mélységélességgel, például az utcán egy padot is. Ilyen fényképek készítésére a kit objektív
kevéssé alkalmas, ezért más megoldást kell keresnünk. Azt tudjuk, hogy kis mélység-
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élesség elérése nagy fényerejű objektívvel lehetséges. Az ilyen fényképeken az életlen
területeknek is kiemelten fontos szerepe van, ezért feltétlenül olyan nagy fényerejű
objektívet kell beszereznünk, amelynek szép a háttérelmosása. Ez fontos szempont.
Közeli portrékat (arcképeket) teleobjektívvel készítünk. A használható gyújtótávolságtartományt a perspektivikus torzítás határozza meg. Túl közelről nem fényképezhetünk, emiatt  célszerű legalább 80-90 mm ekvivalens gyújtótávolságú objektívet használni. A teleobjektív a téma mélységbeli kiterjedését "összenyomja". Túl nagy gyújtótávolság esetén ez történik a modell fejének mélységbeli kiterjedésével is, azaz
zavaróan ellaposodik. Abszolút határérték nincs, ez ízlés kérdése is, de vannak fotósok,
akik akár 200 mm vagy ennél is nagyobb ekvivalens gyújtótávolságú objektívvel portréznak. Kisebb gyújtótávolság esetén nagy fényerő szükséges a kis mélységélességhez,
hosszabb gyújtótávolság esetén némileg kisebb fényerő is megfelelő lehet. Hosszabb
gyújtótávolság esetén elérhetjük, hogy kevesebb zavaró elem kerüljön képünk hátterére.
Változtatható gyújtótávolságú objektívek tekintetében full frame vázon például a
70-200 mm-es, f/2,8 fényerejű, profi minőségű objektív jutott először eszembe. Kisebb
érzékelőjű rendszerekhez tájékozódjunk a lehetőségekről. Azt tudom, hogy Canon
APS-C esetén nem sok gazdaságos lehetőség van nagy fényerejű, változtatható gyújtótávolságú objektív beszerzésére. Talán egyedüli a már említett Canon EF-S 17-55mm
f/2,8 IS USM, de erre a célra sokkal jobban járunk fix gyújtótávolságú objektívekkel.
Némi kompromisszummal használhatjuk az 55-250 mm-es telét is.
Nagy fényerejű fix gyújtótávolságú objektív esetén általában számítanunk kell
arra, hogy rajza teljes rekesznyíláson lágyabb lesz, élességről főleg csak a képmező közepén beszélhetünk, kontrasztja kisebb, és valószínűleg csak rekeszelve éri el a kellő
élességet, kontrasztot.
Full frame vázon kedvelt portréobjektív a Canon EF 85mm f/1.8 USM, egyéb gyártó esetén használhatjuk annak hasonló gyújtótávolságú és fényerejű bevált portréobjektívjét. APS-C váz esetén 50-60 mm-es objektívet kell keresnünk a hasonló látószög
elérésére. Az egyik Canon lehetőség a Canon EF 50mm f/1,8 STM (80 mm ekvivalens)
objektív, ezt full frame vázon is használhatjuk tágabb környezetű portrék készítésére
is. Nagyon jó képminőséget eredményező, jól használható, rendkívül kedvező árú objektív. Képe teljes rekesznyíláson lágyabb, f/2,8-tól már meglehetősen éles, f/4-től pedig nagyon éles, a háttérelmosás is szép. Portrézáson kívül egyéb témákhoz is használható. Ehhez hasonló objektív más gyártók esetében is létezik. A másik lehetőség a
kisebb fényerejű Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM objektív (96 mm ekvivalens),
amelyet a gyártó is ajánl portrézásra. Ennek az objektívnek már teljes rekesznyílásnál
éles képe van, és szép a háttérelmosása is. A nagyszerű optikai minőséghez gyors élességállítás társul. Szóba kerülhet még a Canon EF 50mm f/1,4 USM objektív is, azonban
én ezt nem merem ajánlani. Az említett 50 mm-es objektívhez képest nagy extrát nem
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nyújt élesség tekintetében sem, mindössze kétharmad fényértékkel nagyobb a fényereje, és megvásárlásával esetleg az élességállítás bizonytalanságába is belefutunk.
Nem véletlenül próbáltak feltűnően sokan megszabadulni tőle a Canon EF 50mm f/1,8
STM megjelenése után. M4/3" rendszer esetén 40-50 mm gyújtótávolságú (80-100 mm
ekvivalens), nagy fényerejű, szép háttérelmosású fix gyújtótávolságú objektívet kell
próbálnunk keresni, ha az előzőekhez hasonló látószögű, portrézásra alkalmas objektívet szeretnénk. Természetesen fotózhatunk portrét ezeknél hosszabb gyújtótávolságú
objektívekkel is. A Canon esetében látszólag adódik a lehetőség, hogy APS-C vázon a
Canon EF 85mm f/1.8 USM (136 mm ekvivalens) objektívet használjuk nagyobb gyújtótávolságú portréobjektívként. Ez azonban nem jó ötlet, mert az APS-C váz kis képpontmérethez nem elég jó. Nem is nagyon használják ilyen vázon.
Arra is kell gondolnunk, hogy nemcsak közeli, nagyon kis mélységélességű portrét
készítünk, hanem gyakran többet láttatunk a modell környezetéből is. Ilyen szituációkban jól használhatjuk a kit objektívet vagy az említett teleobjektíveket, és a fix gyújtótávolságúakat is. Mindig gondoljunk arra is, hogy a háttér gondos megválasztása nagyon nagy hatással lehet az elkészült képre. Nemcsak az objektívektől kell várni a
csodát, hanem nekünk magunknak is mindent meg kell tennünk a jobb eredmény érdekében.

24.33. ábra.

A kit objektív helyett vagy mellett használhatunk egy-két fix gyújtótávolságú objektívet is. A lehetőségekről tájékozódjunk a váz gyártójának weboldalán. A Canon
nem kényezteti el ebben a tekintetben a vásárlót, ugyanis mindössze két, APS-C vázhoz tervezett fix gyújtótávolságú objektív jelenti a jelenlegi kínálatot. Ha ezek nem felelnek meg, akkor csak a full frame-hez tervezett objektívek közül választhatunk, amelyek nagyobbak, nehezebbek, drágábbak. A két objektív egyike a fenti ábrán látható
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív (ekvivalens 38 mm).
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24.34. Ábra. Canon EF-S 24mm f/2,8 STM objektív, f/5,6

Az ilyen és ehhez hasonló kivitelű objektíveket „palacsinta” (pancake) objektíveknek nevezzük. Ezek kicsik, könnyűek, laposak, kevéssé emelkednek ki a vázból. Kis mérete miatt kevésbé feltűnően fotózhatunk. Élesség szempontjából egyértelműen jobb a
kit objektívnél, a kis méretért cserébe azonban nagyobb a színhiba, mint 24 mm gyújtótávolság esetén a kit objektívnél. A fényereje is nagyobb. Nagyon közelre élesre állítható (a képérzékelő síkjától mindössze 16 cm-re). Az elérhető nagyítás 0,27x-es, egy
81×54 mm-es terület lefényképezésével kitölthetjük a teljes képmezőt. A legkisebb
élesre állítható távolságra objektívvásárláskor figyeljünk, mert nagyon előnyös, ha ez
kicsi. Ez az enyhe nagy látószög jól használható, sokak által kedvelt, én is szeretem.
Kisebb látószögű tájképekhez, utcaképekhez, környezeti portrékhoz, utcai fotózáshoz
(ez egy fotós műfaj), és hasonlókhoz jól használható. Ehhez hasonlóan néz ki a full
frame vázra tervezett, azon hasonló látószögű, népszerű Canon EF 40mm f/2,8 STM
objektív. Ehhez hasonló palacsinta objektíveket más gyártó rendszeréhez is lehet vásárolni. A Nikon tudomásom szerint nem kínál ilyen kicsi objektívet, más gyártók azon-
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ban igen, például: Sony E 16mm f / 2.8, Fujifilm XF 18mm f / 2 R, Panasonic Lumix G
20mm f / 1.7 II ASPH.
Madarak, vadállatok természetben történő fényképezéséhez jó minőségű teleobjektív szükséges. A szükséges minőséget meghatározza, hogy milyen célból készítjük a
felvételt, ha csak kis méretű papírképet készítünk, akkor kevésbé jól rajzoló objektív is
jó lehet, de ha kiállítási képet szeretnénk készíteni, akkor jobb minőségű objektívre
lesz szükségünk. Egy ekvivalens 88-400 mm gyújtótávolságú objektív (pl. Canon EF-S
55-250mm f/4-5,6 IS STM) az alsó határt jelenti, inkább nagyobb gyújtótávolság szükséges, akár ekvivalens 600 mm vagy ennél is nagyobb. Ezzel az objektívvel sokan fotóznak madarakat, de inkább lesből (közelről) történő fotózáskor számíthatunk jó eredményre, illetve olyan esetben, amikor a madár jól tűri viszonylagos közelségünket.
Amatőr szinten használhatunk például 150-600 mm-es fizikai gyújtótávolságú zoom
objektívet full frame-nél kisebb érzékelő esetén. Ha profi minőségeben gondolkodunk,
mert például kiállítási képet szeretnénk készíteni, akkor profi minőségű, fix gyújtótávolságú objektív válhat szükségessé, azonban ez megfizethetetlen egy átlagos amatőr
számára. Hosszú gyújtótávolságú objektívekbe olyan rendszer esetén is szokott  képstabilizátort építeni a gyártó, amikor az a vázban is megtalálható. Ennek az az oka,
hogy az optikai képstabilizátor hatásosabb, mint az érzékelő eltolásos. Esetleges vásárláskor erre is figyeljünk.
Máté Bence gyönyörű madárfotóit nézegetve felmerülhet bennünk, hogy mi is
ilyen képeket szeretnénk készíteni. Ilyen képeket azonban úgy nem lehet csinálni,
hogy megyünk az utcán vagy a vízparton, és kattintgatunk. Bencének a birtokán ki
van alakítva egy kis mesterséges tó, sokszor itt készítette lenyűgöző madárfotóit. Közvetlenül a partján (a fény szempontjából a legjobb helyen) áll egy kis zárt, épületszerű
leshely. A víz felőli oldalán van egy nagy, csak egyik irányból átlátszó üvegfelület, ezen
keresztül történik a fotózás. Kívülről tükörnek látszik, belülről átlátszó. Az épület a belső hangokat is szigeteli, például a fényképezőgép zárjának hangját. Korán reggel be
kell menni a leshelyre, és ki kell várni az alkalmas pillanatot. Ez a kialakítás teszi lehetővé, hogy nagyon közelről lehessen természetesen viselkedő madarakat fotózni. A képek nagyszerű minőségéhez a kiváló, nagyon drága objektív is hozzájárul. Minden bizonnyal sorozatképeket készít, amelyből ki tudja válogatni a legjobbakat.
Egy másik speciális terület, amelyet sokan szeretnek, a közelfényképezés, és a
makrózás esete. A kettő nem ugyanaz. A közelfényképezés valójában nem feltétlenül
nagyon közelről történő fényképezést jelent, hanem olyat, amelynél a nagyítás legalább 1/20x-os vagy 1/10x-es (mindkét értékkel találkozhatunk). Ez azt jelenti, hogy a
téma mérete a képérzékelőre vetített képen a valóságos méretének legalább a huszada
vagy legalább a tizede. A makrofotózás a közelfényképezésen belül egy olyan részterület, amelynél a nagyítás legalább 1x-es, azaz a téma mérete a képérzékelőn megegyezik a valóságos méretével, vagy annál is nagyobb. A hétköznapi életben a két fogalom

MILYEN FÉNYKÉPEZŐGÉPET HASZNÁLJAK?

646

általában keveredik, nem különböztetjük meg egymástól, legtöbbször a közelfényképezés helyett is a makrózás kifejezést használjuk (én is ezt használom ebben a részben).
Kis méretű témák fényképezésére gondoljunk, például lefényképezünk egy virágot,
egy bogarat, vagy egy pókot úgy, hogy az szépen kitöltse a képmezőt.
A makrofotózás többféle módon megvalósítható, erről az Eszközök, módszerek, fotótémák című könyvemben írok részletesen. Itt azonban makroobjektív kiválasztásáról
van szó, ezért ebből a szempontból tárgyalom a témát. A makrofotózás legjobb eszköze a makroobjektív. A makrózás nagyon magas követelményeket támaszt az objektívvel szemben, ezért ezek a speciális objektívek általában a gyártó legjobb képminőséget
adó objektívjei, és a megnevezésében is szerepel a MACRO szó. Vigyázzunk azonban,
mert bizonyos gyártók esetén előfordulhat, hogy akkor is szerepel a MACRO szó az
objektív megnevezésében, ha az nem kiváló minőségű, csak közelre élesre állítható.
Győződjünk meg arról, hogy valódi makroobjektívről van-e szó. A valódi makroobjektívek fix gyújtótávolságú objektívek. Napjainkban már az olcsóbb makroobjektívek is
nagyon élesek, azonban a drágák élessége és háttérelmosása szebb lehet.
A makroobjektívek önmagukban általában 1x-es vagy 0,5x-es maximális nagyítás
elérésére alkalmasak. Nincs szükség nagy fényerejű objektívre, mert a nagy nagyítás
miatt  nagyon kicsi a mélységélesség, ezért azt szűkebb rekesznyílás beállításával növelni kell. A makroobjektív gyújtótávolsága nagyon fontos tényező, mert egyéb tényezők mellett ez határozza meg, hogy egy bizonyos nagyítás esetén milyen távolról tudjuk lefényképezni a témát. Minél kisebb a gyújtótávolság, annál közelebbről kell
fényképezni azonos nagyítás eléréséhez. Ez elsősorban repülni képes rovarok fotózásakor okoz problémát, mert ha túl közel megyünk, azt nem viseli el, és elszáll. Az a jó, ha
minél távolabbról fényképezhetünk. Ezzel kapcsolatban bevezettek egy fontos fogalmat, az úgynevezett munkatávolságot. Ez az objektív elejétől a témáig mért távolság.
A munkatávolságot úgy kapjuk meg, hogy az élességállítási távolságból levonjuk a váz
bázistávolságát és az objektív vázból kiálló részének hosszát. Kétféle makroobjektív létezik, mégpedig a belső élességállítású, amelynek hossza nem változik az élességállítás
során, valamint a nem belső élességállítású, amelynek belső tubusa annál jobban kitolódik az objektív belsejéből, minél kisebb távolságra állítjuk az élességet, ezáltal az objektív hossza lényegesen megnőhet, amely kisebb munkatávolságot eredményez. Tehát
a belső élességállítás a makroobjektíveknél egyértelműen előnyös.
Jó tudni, hogy a közelre történő élességállítás miatt fényveszteség lép fel, akár két
fényértéknyi is. Beállítunk egy bizonyos rekesznyílást a makroobjektíven, és a végtelenről a lehetséges legközelebbre történő élességállítás közben a képérzékelőre vetített
kép világossága akár két fényértéknyit is csökkenhet. Mintha két értékkel zártuk volna
a rekeszt. A konkrét csökkenés mértéke függ a nagyítás mértékétől (téma távolságától)
is, távolabbról történő fotózáskor kisebb. 100 mm gyújtótávolságú objektív és 1x-es nagyítás esetén szokott körülbelül két fényértéknyi fényveszteség fellépni. Ha f/2,8 fény-
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erejű az objektívünk, és ezt a rekesznyílást állítjuk be, akkor 1x-es nagyítás esetén úgy
viselkedik az objektív, mintha csak f/5,6 körüli lenne a fényereje. Azt szoktuk mondani,
hogy ennél az objektívnél 1x-es nagyítás és f/2,8 névleges rekeszérték esetén a hatásos
(effektív) rekeszérték f/5,6, azaz olyan világosságú képet vetít az objektív a képérzékelőre, mintha végtelenre állított  élesség esetén f/5,6 rekesznyílást állítottunk volna be
(ugyanannál a témánál). Ha f/2,8-nál szűkebb rekesznyílást állítottunk volna be, akkor
természetesen ahhoz képest lenne két értéknyivel szűkebb az effektív rekeszérték, például f/8 esetén a hatásos rekeszérték f/16 lenne. Természetesen az expozíciót az effektív rekeszérték (a vetített kép tényleges világossága) alapján kell megállapítani. Makrózáskor a nagyon kis mélységélesség miatt  eleve szűk rekesznyílást szoktunk
alkalmazni, és ehhez járul még a fényveszteség miatti záridő-növekedés, amely akár
jelentősen is növelheti a bemozdulás esélyét. Ebből is látható, hogy fontos a képstabilizátor annak ellenére, hogy sok olcsóbb makroobjektív nem tartalmazza. A közelre történő élességállítás miatti fényveszteség természetesen nemcsak a makroobjektíveknél,
hanem minden esetben fellép, azonban amíg a legkisebb élességállítás távolsága jelentősen meghaladja az objektív gyújtótávolságát, addig nem kell foglalkozni vele.
A makroobjektívek gyújtótávolságát három csoportba sorolhatjuk:
• Rövid, 35-60 mm: kicsik, könnyűek. Hátrányuk a kevésbé lenyűgöző háttérelmosás és a kis munkatávolság.
• Közepes, 90-105 mm: nagyobb munkatávolság, de lehetne még nagyobb, nagyon szép háttérelmosás, aránylag könnyű, elfogadható ár.
• Hosszú, 150-200 mm:  Jó munkatávolság, általában kiváló háttérelmosás és
képminőség. Nehéz és nagyon drága.
A kis gyújtótávolságú makroobjektíveknek nagy hátránya a kis munkatávolság. A
hátrányok miatt inkább általános objektívnek tekinthetők, amely alkalmas makrózásra
is. Röpképes rovarok közelről történő fotózására kevésbé alkalmasak. Ez annál inkább
így van, minél kisebb a gyújtótávolság. A háttérelmosásuk is kevésbé szép. Nagy nagyítás esetén a kis munkatávolság miatt  figyelni kell arra is, hogy ne jelenjen meg a
képen felszerelésünk árnyéka.
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24.35. Ábra. APS-C váz, Sigma 105mm f/2.8 EX Macro objektív, f/11 rekesz

Egy 60 mm körüli gyújtótávolságú makroobjektív 1x-es nagyítás esetén körülbelül
20 cm-es felvételi távolságot eredményez a képérzékelő síkjától mérve, egy 35 mm-es
13 cm-eset. A Canon kínálatából ilyen a kizárólag APS-C vázon használható, már említett Canon EF-S 60mm f/2,8 Macro USM objektív, amelynek munkatávolsága 1x-es nagyítás esetén kb. 9 cm, és a Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM objektív, amelynél a
szintén 1x-es nagyításhoz tartozó munkatávolság mindössze kb. 3 cm. Nikon APS-C
vázra olcsóbb objektív a Nikon AF-S 40mm f/2.8G Micro.
A közepes gyújtótávolságú makroobjektívek a legkedveltebbek. Szebb a háttérelmosásuk, nagyobb a munkatávolságuk, aránylag nem nehezek, és elfogadható az áruk.
Canon DSLR rendszerhez igen kedvelt a Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM, még jobb
képminőséget nyújt és jobban használható a profi (L-es), képstabilizátoros változata.
Canonhoz és Nikonhoz kedvelt a Tamron 90mm f/2,8 Macro objektív, különösen jó a
továbbfejlesztett, képstabilizátoros változat, a TAMRON SP 90mm f/2.8 MACRO 1:1 Di
VC USD. Létezik Sigma105mm F2.8 EX DG OS HSM MACRO képstabilizátoros objektív is Leica L és Sony E csatlakozású tükör nélküli fényképezőgépekhez. A Canon EF
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100mm f/2,8 Macro USM objektív legkisebb élesre állítható távolsága kb. 30 cm, munkatávolsága kicsivel 15 cm alatti.
A nagy gyújtótávolságú makroobjektívek a legelőnyösebbek rovarok fotózásához a
nagy munkatávolságuk miatt. Általában legjobb a képminőségük, gyönyörű a háttérelmosásuk. A nagy gyújtótávolság miatt  még inkább igénylik a képstabilizátort. Ezek
nagyok, nehezek, nem könnyű őket huzamosabb ideig kézben tartani. Az áruk is nagyon magas.
Sok makroobjektív frontlencséje közvetlenül az objektív elejénél található, és emiatt az oldalról érkező fény könnyen elérheti. Jó lenne fényellenzőt alkalmazni, azonban
az lecsökkenti a munkatávolságot. Fényellenzőt leginkább akkor használhatunk, ha
nem rovarokat fényképezünk.
Tehát ha csak alkalmanként makrózunk, és nem elsősorban rovarokat fényképezünk, akkor vásárolhatunk kis gyújtótávolságú makroobjektívet, mert egyéb általános
célra jobb, és így jobban kihasználható. Ha komolyabb szándékaink vannak a makrofotózással, akkor közepes gyújtótávolságú objektívet válasszunk. Rovarok fotózásához,
tökéletes képminőség elérésére válasszunk egy jó minőségű, nagy gyújtótávolságú
makroobjektívet.
Közelre élesre állítható általános (nem makró) objektívek használhatók közelképek (de nem makrók) készítésére is, a maximális nagyítás többnyire legfeljebb 0,3x-es
körüli. Ezekkel például szép közeli virágfotókat készíthetünk. Jobb minőséget és nagyobb nagyítást makroobjektívvel érhetünk el. Itt  ismét megemlítem, hogy vannak
más jó módszerek is közelképek készítésére.
Ha kedveljük az utcai fényképezést, mint fotós műfajt, akkor vásárolhatunk ahhoz
alkalmasabb objektívet. Ez a műfaj utcai pillanatokat, az átlagembert az utcán megörökítő fényképezésről szól. A fényképezés alanya sokszor nem is tudja, hogy fényképezik, emiatt természetes viselkedés, hitelesség jellemzi az ilyen képeket. Sokszor megismételhetetlen, egyszeri, őszinte pillanatok ezek. Az utca szinte kincsesbányája a
jobbnál jobb képeknek.
Meg kell említeni, hogy nálunk a 2014-ben életbe lépett új Polgári Törvénykönyv
nem könnyítette meg az utcai fotósok dolgát. Elvileg, ha a jogszabályokat szigorúan
nézzük, már a lefényképezéshez előre engedélyt kellene kérni a fotóalany(ok)tól, lehetőleg írásban. Az előre kért engedély során éppen a lényeg, a spontaneitás, a természetesség, őszinteség veszik el. Persze kérhetünk utólag is engedélyt. Tájékozódjunk a jogszabályban leírtakról, ha az utcán embereket szeretnénk fényképezni.
Ennél a műfajnál előnyös, ha észrevétlenek tudunk maradni, mert ha a fotóalany
észreveszi, hogy fényképezik, akkor elkezd természetellenesen viselkedni. Emiatt  célszerű kis méretű objektívet használni. Az objektívnek élesen, kontrasztosan kell rajzol-
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nia, és előny, ha rosszabb fényviszonyok között  is tudunk fényképeket készíteni. A
háttérelmosás is elég szép legyen, ne nyújtson kellemetlen látványt. Ha utcai akciófotókat is szeretnénk készíteni, akkor fontos a gyors élességállítás is.
Ez a műfaj általában nem a nagyon kis mélységélességről szól, ezért akár a kit objektív is alkalmas lehet. Előnyös a képstabilizátor, hátrányos a kisebb fényerő.
Akár full frame, akár APS-C, akár M4/3" váz esetén sikerrel használhatunk olcsó,
kicsi, nagy fényerejű (pl. f/1,8), nagyszerű képminőségű 50 mm-es objektívet, Ez full
frame vázon normál látószögű objektív lesz, a másik kettőn enyhén tele. Ilyen például
a Canon EF 50mm f/1,8 STM, vagy az ehhez hasonló Nikon AF-S 50mm f / 1.8G objektív. Sony APS-C esetén nagyszerű a Sony E 50mm f/1.8 OSS objektív.
Nagyobb látószög igénye esetén APS-C vázon használhatjuk a Canon EF-S 24mm
f/2,8 STM palacsinta objektívet, full frame vázon a Canon EF 40mm f/2,8 STM objektívet, vagy más rendszer esetén hasonló (kb. 40 mm) ekvivalens gyújtótávolságú kis objektívet.
Van, aki távolabbról szeret fotózni, amelyhez teleobjektívre van szükség. Szívesen
leírnám, hogy használjunk full frame váz esetén kiváló képminőségű, 70-200 mm gyújtótávolságú, f/2,8 fényerejű, képstabilizátoros profi objektívet, ez azonban nagy mérete, nagy súlya miatt kevésbé alkalmas. Helyette inkább egy könnyebb zoom, vagy nagyobb fényerejű, fix, 135 mm-es objektív jöhet szóba. Kisebb érzékelő esetén kisebbek
a változtatható gyújtótávolságú teleobjektívek, ezért azok is alkalmasak lehetnek.
Akár ugyanazok is, amelyeket fentebb is említettem már.
Az eddig elmondottak alapján az objektívek beszerzésénél követhetjük azt a koncepciót is, hogy több, például három változtatható gyújtótávolságú, jó minőségű objektív beszerzésével lefedünk egy nagyobb gyújtótávolság-tartományt. Ezzel elérjük
azt, hogy az ultra nagy látószögtől a közepes tele tartományig bármilyen gyújtótávolság a rendelkezésünkre áll, amely nagy rugalmasságot eredményez. Egy objektív lefedi
az ultra nagy látószögű tartományt, egy a kit objektív tartományát, egy a teletartományt.
Az ultra nagy látószögű objektívet tájképek, városképek, épületképek készítésére,
és szűk helyen történő fotózásra használhatjuk. A kit objektív nagyon sok célra jól
használható, erről már részletesebben is írtam. A teleobjektívet szűk kivágású tájakhoz, személyek, madarak, állatok fényképezéséhez, és akár sportfotókhoz is használhatjuk. Az adott konkrét objektívnél mindig nézzük meg, hogy mire alkalmas igazán.
Full frame váz esetén például 11-24 mm-es vagy 16-35 mm-es, 24-70 mm-es, és 70200 mm-es vagy 70-300 mm-es objektívvel tudunk lefedni egy nagyobb tartományt,
mégpedig 11 mm vagy 16 mm-től 200 vagy 300 mm-ig. Főleg a nagy fényerejű változa-
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tok lennének előnyösek, de akkor brutálisan drága lenne a felszerelés, és brutális súlyt
kellene cipelnünk.
Canon APS-C váz esetében nagyszerű lehetőség a már említett három képstabilizátoros zoomobjektív, a Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM, a Canon EF-S 1855mm f/3,5-5,6 IS STM, és a Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM. Együtt lefedik a 16400 mm ekvivalens gyújtótávolság-tartományt, amely nagyszerű lehetőségeket teremt.
A három objektív együttes ára üzletben vásárolva 255000 Ft, de ha a kit objektívet
vázzal együtt vásároljuk 30000 forintért, akkor 205000 Ft, együttes tömegük mindöszsze 820 g. Ezek az objektívek műanyagból készültek, kevésbé tartósak, nem időjárásállók, de elég jó optikai minőségűek. Csak APS-C vázon használhatók, ezért kisebbek,
könnyebbek, és olcsóbbak a full frame vázhoz készült objektíveknél.
Más gyártó APS-C rendszeréhez is találhatunk hasonló objektíveket, amelyek
aránylag kedvező áron megvásárolhatók.
Micro Four Thirds (M4/3") rendszer esetén az objektívek valóban kisebbek és
könnyebbek, de azt nem lehet elmondani, hogy olcsóbbak is lennének. Nézzünk meg
az Olympus jelenlegi kínálata alapján egy olcsóbb lehetőséget. Az Olympus M.ZUIKO
DIGITAL ED 9-18mm F4-5.6, az Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R, és
az Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4-5.6 R objektívek együttesen lefedik
a 18-300 mm ekvivalens tartományt, amely mindkét végén kevesebb, mint a Canon
APS-C objektívek esetében volt (16-400 mm). (Az Olympus neve időközben OM System-re változott.)
Ezek szintén normál (nem PRO) kategóriás objektívek, a középső objektív gyújtótávolsága némileg átfedésben van a másik két objektív gyújtótávolságával. Az objektívek kicsik és könnyűek, összesen 458 g a tömegük. Képstabilizátort nem tartalmaznak,
azt ebben a rendszerben általában a váz tartalmazza (olyan vázat érdemes vásárolni).
Az együttes áruk (425000 Ft) jóval magasabb a Canon APS-C objektívekhez képest, tömegük pedig 362 g-mal kevesebb.
Reményeim szerint a fentiek alapján átgondolhatjuk, hogy fotózási szokásainkat,
céljainkat figyelembe véve szükségünk van-e mindhárom változtatható gyújtótávolságú objektívre, vagy esetleg egy vagy kettő is elég, és azt is megfontolhatjuk, hogy milyen fényerejű változatot próbáljunk keresni, ha lehetséges. Átgondolhatjuk, hogy valamelyikük helyett  vagy mellett  be szeretnénk-e szerezni olyan fix gyújtótávolságú
objektíveket, amely számunkra valamilyen szempontból előnyösebbek, esetleg valamilyen speciális célra jobban használhatók (például makroobjektív). Végül dönthetünk
úgy is, hogy csak fix gyújtótávolságú objektívekből próbáljuk meg összeválogatni azt a
néhány objektívet, amelyre szükségünk van. Ekkor azonban elveszítjük a zoomobjektívek rugalmasságát.
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Nagyon fontos, hogy nézegessünk a kiszemelt objektívvel készült képeket, mert ez
nagy segítséget jelent a választásban. Ezek lehetőleg manipulálatlan tesztképek legyenek. Meg tudjuk nézni, hogy mennyire sokan használják az adott  objektívet, milyen
témák fotózására használják, milyen a háttérelmosás, mennyire jól néznek ki a képek.
Full frame és APS-C vázon is használható objektív esetében megnézhetjük, hogy a kisebb érzékelőn is népszerű-e az objektív, sokan használják-e. Ha nem, az intő jel. Próbáljunk rákeresni az objektív esetleges problémáira (például gyakori pontatlan élességállítás). Olvassunk teszteket, tapasztalatokat a használatáról. Gondoljuk át, hogy
maradéktalanul alkalmas-e céljainkra.
Nem feltétlenül kell a teljes gyújtótávolság-tartományt lefedni, ha hiányzó szakaszok, "ugrások" vannak, az nem feltétlenül probléma. Fix gyújtótávolságú objektívek
esetében eleve csak néhány gyújtótávolság áll rendelkezésre. A lényeg az, hogy azok a
gyújtótávolságok, amelyeket szeretünk használni, rendelkezésre álljanak.
Mivel magam Canon APS-C rendszerrel fotózom, azzal van tapasztalatom, ezért
foglalkoztam kiemeltebben ezzel a rendszerrel.
Felmerülhet a kérdés, hogy vásároljunk-e használt objektívet? Ezt mindenki maga
döntse el, saját felelősségére. Én magam több esetben a használt objektív vásárlása
mellett döntöttem, és a tapasztalataim kedvezőek. Volt, hogy olyan „használt” objektívet vásároltam, amelyet sohasem használtak, például a kitben vásárolt kit objektívre
nem volt szüksége valakinek, és eladta. Ebben nem volt kockázat. Legyünk azonban
körültekintőek, ha gyanús jelet észlelünk, inkább engedjük el, és keressünk megbízhatóbb eladót. Lehetőleg próbáljuk ki az objektívet. A leesett, ütődést kapott objektívet el
kellene kerülni, de ez a próba során nehézen megállapítható. Ha azt látjuk, hogy valaki
váltás miatt  a teljes felszerelését eladja, akkor talán nagyobb bizalmunk lehet. Az is
előnyös lehet, ha kereskedőtől vásárolunk. A jófogáson is megtalálhatók az eladók értékelései, akár magánszemély, akár céges vállalkozó az eladó.

24.4.1. MIÉRT NEM SZÁMÍT AZ OBJEKTÍV FELBONTÓKÉPESSÉGE?
Ezt a részt erősen figyelmébe ajánlom mindenkinek. Az objektívek megítélése még
napjainkban is eléggé felbontóképesség (élesség) központú, pedig valójában ez nem
annyira fontos paraméter. Nézzük meg, hogy miért nem.
Az objektív felbontóképességére sokan úgy tekintenek, mint a legfontosabb paraméterre, amely szinte önmagában eldönti egy objektív minőségét. Talán azért foglalkoznak vele ennyit, mert ezt könnyű tesztelni. A ma elérhető objektívek többsége felbontóképesség szempontjából már meglehetősen jó. A „ma elérhető objektívek” alatt
nemcsak a mai vagy közelmúltbeli gyártásúakat értem, hanem akár az 1960-as, 1970es években, vagy akár még korábban gyártottak közül is a jobbakat. Gondoljunk bele,
hogy a mai fix gyújtótávolságú objektívek egy részének optikáját még az analóg kor-
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szakban, meglehetősen régen tervezték, az újabb és újabb változatokban az optika változatlan maradt, csak az egyéb dolgokat (automata élességállítás, rekeszlamellák, tükrözésmentesítő réteg, kinézet, stb.) korszerűsítették. Jó példa erre a Canon EF 50mm
f/1,8 objektívje, amely hagyományos tervezési elvek mentén jött létre, különleges lencsetagokat nem tartalmaz, amelynek első változata 1987-ben, jóval több, mint negyed
százada jelent meg, és a mai napig gyártják, jelenleg Canon EF 50mm f/1,8 STM objektívként. Az általunk (mindenkinek saját maga által) felbontóképesség szempontjából
vagy más szempontból túl rossznak tartott  objektívet pedig el tudjuk kerülni azáltal,
hogy nem használjuk őket.
A kérdés az, hogy a már meglehetősen jó felbontóképességű többségnél fellelhető
kisebb felbontóképességbeli különbségek mennyit számítanak. A legtöbb felhasználási
területen véleményem szerint ezzel kevéssé kell foglalkozni, nem nagyon számít.
Ennek több oka is van. Lássuk ezeket.
Egy teszt csak azt mutatja meg, hogy az adott  laboratóriumi körülmény között,
egy bizonyos szempontból hogyan viselkedett az objektív. Ebből azonban a hétköznapi
körülmények közötti használhatóságról messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. A felbontóképesség tesztből nem látszik, hogy milyen szép képet lehet készíteni
az objektívvel.
Ha egy kép nem éles, annak legritkább oka az objektív felbontóképessége. Az objektívtervezés már régi tudomány, akár már az 1930-as, ’40-es években, vagy még korábban tervezett objektívek is élesek voltak. Meg kell tanulni az adott objektívet helyesen használni, ki kell tapasztalni, hogy mire alkalmas, és milyen körülmények között
készíthetjük vele a legjobb képeket.
Ismerni kell az adott objektív korlátait, és tudni kell alkalmazkodni hozzájuk. Például ha tudom, hogy egy objektív tág rekesznél lágyabban rajzol, akkor azt is tudom,
hogy mennyire kell rekeszelni az objektívet, hogy éles képet kapjak. Rekeszeléssel általában nő a felbontóképesség, és van egy optimális rekeszérték, amelynél a felbontóképesség a legjobb. Mindenféle használati tárgynak megvannak a korlátai, nemcsak az
objektíveknek, ki kell ismernünk a tulajdonságaikat, meg kell tanulnunk használni
azokat. A kisebb felbontóképességű objektívvel készült képből legrosszabb esetben kisebb méretű papírképet készíttethetünk, mint a legjobb felbontóképességű objektívvel
készült képből. Más szavakkal azt mondhatjuk, hogy esetleg utólag kissé csökkenteni
kell a kapott kép felbontását, és akkor tökéletesen éles képet kapunk.
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24.36. ábra. Több évtizedes Vivitar 28mm f/2.0 MC CLOSE FOCUS WIDE ANGLE objektív
(többféle változata létezik, ez a legjobbnak tartott Komine gyártmány)

A legtöbb objektív (de bármi mást is ide érthetünk, például fényképezőgépet vagy
mobiltelefont) sokkal jobb, mint amennyire az emberek képesek azt használni. Sokszor
az objektívet szidják a nem elég éles kép miatt, pedig ők nem tettek meg mindent az
éles kép elérése érdekében.
A fényviszonyok például sokkal többet számítanak abban, hogy jó képet kapjunk,
mint az objektív felbontóképessége. Például a levegőtávlat eleve korlátozza az elérhető
felbontást. A jó képhez nem feltétlenül nagy felbontóképesség kell, más tényezők sokkal fontosabbak. Azonban például a tudományos célú fényképezésre az utóbbi állítás
nem vonatkozik, mert ott  elsődleges fontosságú lehet, hogy minden részlet a lehető
legjobban látszódjon, de az amatőrök legtöbbször nem ilyen célból fényképeznek.
Makrofelvételek, tájképek esetén fontos az élesség, a részletgazdagság.
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24.37. ábra. Az előző kép 100%-os részlete

Ha 100% nagyításon (eredeti méretben) megnézünk egy átlagos fényképet, akkor
azt láthatjuk, hogy csak egy síkban, az élesre állítás síkjában maximálisan éles, és lehetséges, hogy a képfelületnek csak mintegy öt százalékát vagy még kevesebbet foglal
el a fókusz síkjába eső témarészlet, a többi terület többé-kevésbé a fókuszon kívül van,
ezért többé-kevésbé életlen. Megfigyelhetjük azt is, hogy már az élességállítás síkjától
igen kissé eltávolodva is meghaladja az élesség csökkenésének mértéke a különböző
fajta objektívek közötti felbontóképesség-különbségből eredő kismértékű élességbeli
különbséget.
A fényképezendő téma is sokszor mozgásban van. Fúj a szél, mozognak az emberek, állatok, vagy akár az autók. Az objektív felbontóképességét maximálisan csakis
úgy használhatjuk ki, ha minden mozdulatlan. A téma és a fényképezőgép is. Ha szabad kézből fényképezünk, vagy a téma mozog, akkor jóval többet veszíthetünk a bemozdulás miatt, mint amennyi különbség az egyes objektívek között van.
A nézőközönség a fényképen soha nem azt nézi (legalábbis jó fénykép esetén),
hogy vajon mennyi lehetett az objektív felbontóképessége. Az a jó kép, amely a néző
érzelmére hat, és ha jó a kép, akkor a szemlélőnek a technikai kérdések eszébe sem
jutnak. Sajnos sokan hiszik azt, hogyha jobb felszerelésük lesz, akkor jobb képeket is
fognak készíteni. De a dolog nem ezen múlik.
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Összefoglalni mondandómat talán a következőképpen lehetne: Amatőr, vagy más
néven hobbifotózást feltételezve, a ma elérhető objektívek felbontóképesség szempontjából már elég jók, kicsi a különbség közöttük, amely valójában nem igazán számít. Érzelemre ható képet kell próbálni készíteni, de az érzelemre hatás nem az objektív felbontóképességén múlik. Egyéb körülmények sokkal fontosabbak. Egy
objektívnek a felbontóképességén kívül számos más tulajdonsága is van, amelyek sokkal fontosabbak a képalkotás szempontjából.
Ezekkel a gondolatokkal bizonyára sokan nem értenek egyet. Ez mindenkinek szíve joga. A fentiekkel nem azt mondom, hogy fotózzunk akár a lehető legrosszabb felszereléssel, mert a felszerelés semmit se számít. Ezt sajnos nem lehet mondani, mert
igenis van jelentősége, de nem az objektív felbontóképessége a legfontosabb. Ha jól
összeválogatjuk a felszerelést, akkor aránylag jó áron juthatunk olyan felszereléshez,
amely amatőr fotózás céljára jól megfelel, már az olcsóbb objektívek között is meglehetősen jó minőségűeket találhatunk.
Amikor értelmezzük a fentieket, azt kell megnézni, hogy mire van szüksége egy
amatőr fotósnak. Mire szeretné használni képeit? Hol szeretné megjeleníteni azokat?
Ebből kell kiindulni. Ha ezeket végiggondoljuk, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy APS-C érzékelő és 12 MP felbontás már bőven elég. Ebből akár kiállításra
szánt képet is készíttethetünk, ha a kép jó minőségű. Vegyünk egy szélsőséges példát.
A Canon EF-S 18-55 mm-es képstabilizátoros kit objektívek ezt az érzékelőt igen jól kiszolgálják, sőt még akár kicsivel nagyobb felbontásút is. Azonban ha 24 MP-es vázon
használjuk ezeket, akkor észrevehetjük, hogy ehhez az érzékelőhöz már kicsit kevés a
kit objektív felbontóképessége. Azonban el se várható ennél nagyobb felbontóképesség
egy olcsó objektívtől. A kérdés az, hogy mit tegyünk? Vásároljunk egy drága objektívet, amely hasonló gyújtótávolság-tartományú, és valóban jól kihasználja a 24 MP-es
APS-C érzékelőt? Ilyen zoom objektívet csak a profi objektívek között találhatunk, nagyon drágán (ha egyáltalán létezik). Azt mondom, hogy nem ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Ha mindenképpen nagyobb pixelszintű élességet szeretnénk látni, akkor
inkább számítógépes program segítségével át kell méretezni kit objektívvel kapott 24
MP-es képünket körülbelül 15 MP-esre, kicsi élesítés alkalmazásával. Máris sokkal jobban néz ki képünk 100% nagyítással szemlélve is, egyúttal a képzaj is kevesebb lett. A
15 MP-es képből még mindig igen jelentős méretű papírképet készíttethetünk. A minél
jobb technikai paraméterek hajszolásának nincs értelme, és sok felesleges vásárlás az
eredménye.
A fentiekkel nem azt mondom, hogy rossz objektívvel fotózzunk, hanem azt, hogy
ha kicsit kisebb objektívünk felbontóképessége, az nem olyan nagy probléma, ha az
objektív egyéb tulajdonságai alapján azzal nagyszerű felvételeket tudunk készíteni,
például ízlésünknek teljesen megfelelő, nagyon szép a háttérelmosás. Ha nagyobb felbontóképesség és nem túl szép háttérelmosás, és valamivel kisebb felbontóképesség és
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a jóval szebb háttérelmosás között kell választani, akkor inkább a szép háttérelmosást
válasszuk. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a kontrasztosabb képet élesebbnek érzékeljük, ezért részesítsük előnyben a kontrasztosabban rajzoló objektívet.
A fentiek alapján felmerülhet a kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán a teszteknek. Természetesen van. Segítségükkel bizonyos műszaki paraméterek tekintetében el
tudjuk dönteni, hogy a vizsgált objektív nyújt-e annyi többletet meglévő objektívünkhöz képest, hogy érdemes azt megvennünk. A tesztekkel és az objektívvel készített fotók megtekintésével már néhány objektív felesleges megvásárlásáról sikerült lebeszélnem magam. A tesztekben sokszor nemcsak a felbontóképességről kapunk
információt, hanem a képalkotás szempontjából fontosabb tulajdonságokról is. Ilyenek
lehetnek például a kromatikus aberráció mértéke, az objektív rajzának kontrasztossága, a színvilága, a peremsötétedése, stb... Vannak olyan paraméterek, amelyek igen
fontosak, de nemigen számszerűsíthetők, ilyen például a közvetlenül ráeső fénnyel
szembeni ellenálló képesség, vagy a bokeh. Ezek legfontosabbika talán a kontraszt és a
háttérelmosás milyensége. Ezt utóbbit mérni nem nagyon lehet, inkább próbafelvétellel szokták tesztelni. Az fontos szempont, hogy csak akkor vásároljunk meg egy objektívet, ha annak meglévő objektívjeinkhez képest valódi előnyei vannak. Azaz általa
másabb jellegű, elképzelésünknek jobban megfelelő képeket tudunk készíteni.
Az objektívvel készített képek nézegetése nagyon fontos, ha választás előtt állunk.
Ebből láthatjuk igazán, hogy milyen az adott objektívvel készült kép hatása.

24.5. SZÜKSÉGÜNK VAN FELSZERELÉSÜNK FRISSÍTÉSÉRE?
Ezzel a témával kapcsolatban nagyon sokan csapdába esnek, ezért is érzem úgy,
hogy írnom kell róla. Többféle viszonylatban is lehet tárgyalni a témát. A teljesség igénye nélkül írok néhány szempontról.
Már néhány évvel ezelőtt is előfordult, hogy egyesek APS-C DSLR fényképezőgépről Olympus M4/3” gépre váltottak. Azért Olympusra, mert az kicsi volt. Eladták a teljes tükörreflexes felszerelésüket, és helyette megvették a kiszemelt M4/3” vázat és az
objektíveket. Ezzel a cserével a felszerelés térfogata jóval kisebb lett, a tömege is jelentősen csökkent. Tudták, hogy az M4/3” rendszer képminősége nem éri el, csak megközelíti az APS-C képminőségét, a fényképezési szokásaikhoz azonban jól illett az új felszerelés.
Aki sokat utazik, az általában kisebb, könnyebb felszerelésre vágyik, amelyet szívesebben visz magával. Ilyen esetben érthető, ha lecseréli tükörreflexes rendszerét egy
könnyebbre, kisebbre. Erre a célra is jó lehet egy kisebb, könnyebb M4/3" rendszer.
Ezek tudatos döntések voltak, és rendben is van minden szempontból.
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Az szokott problémát jelenteni, hogy sokan úgy gondolják, hogy azért nem tudnak
elég jó képeket készíteni, mert meglévő felszerelésük nem elég jó. Csábítja őket a modernebb, újabb, esetleg drágább felszerelés. Úgy érezhetik, hogyha full frame vázra
váltanak, vagy tükrös rendszerről tükör nélkülire, az hozzásegíti őket a jobb képekhez.
Sőt, vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy a full frame váz mellé költséget nem
kímélve drága profi objektíveket kell venniük, mert azok segítségével minden bizonynyal profi képeket tudnának készíteni. Aztán jön a keserű kijózanodás. A képek nem
lesznek jobbak, mint korábban, a felszerelés tömege és mérete jóval nagyobb lett.
Mit tehetünk, hogy elkerülhessük az ilyen és ehhez hasonló csapdákat? Ejtsünk
erről néhány szót. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ne dőljünk be a téves hiedelmeknek.
A profik mindig full frame vázzal fényképeznek. Ez egyszerűen nem igaz. A profik
mindig olyan felszereléssel fényképeznek, amely számukra az adott feladathoz a legcélszerűbb.
A komolyabb fotósok végül mindig full frame váznál kötnek ki. Ez sem igaz. Nagyon sok komoly fotósnak megfelel az APS-C vagy az M4/3” rendszer is.
A full frame váz a legjobb. Ez sem igaz. A full frame váz mindössze másabb, mint
az APS-C. Abszolút értelemben, és csak a képminőséget nézve persze igaz az állítás.
Ha összehasonlítjuk a full frame érzékelős Canon EOS 5D Mark II 21 MP-es váz, és a
24 MP-es Canon EOS 750D APS-C váz érzékelőjének egy képpontra eső területét, akkor azt láthatjuk, hogy a 750D-nél körülbelül 13 négyzetmikrométer, az 5D esetében
pedig 41 négyzetmikrométer. A különbség körülbelül háromszoros. A nagyobb képpontméret nagyobb dinamikát jelent, rossz fényviszonyok között  jobb teljesítményt,
kevesebb zajt, és azt, hogy a kisebb felbontóképességű objektív is jobban kiszolgálja.
Ha csak ezt nézzük, akkor valóban jobb. Azonban az amatőr fotózás szokásos körülményei között legtöbb esetben még nem jelentkeznek a kisebb érzékelő hátrányai, ezért
lehet azt mondani, hogy nem jobb, hanem inkább másabb. Erről már fentebb is írtam.
Ha egyéb tényezőket is mérlegelünk, akkor több szempontból arra juthatunk, hogy a
kisebb érzékelős felszerelés jobban megfelel számunkra akár a képminőséget nézzük,
akár a képi világot, akár az árakat, akár a felszerelés terjedelmét és tömegét.
Mérlegeljük, hogy valóban szükségünk van-e a váltásra, vagy csak a szemünk kívánja az új felszerelést. Az emberek általában mindig többre vágynak, főleg ha látnak
olyan felszerelést az interneten vagy az ismerősnél, amely olyan képességekkel rendelkezik, amilyenekkel a jelenlegi felszerelésük nem, és főleg akkor nehéz ellenállni a csábításnak, ha az ismerős ráadásul arról áradozik, hogy az ő felszerelése ilyen tökéletes,
meg olyan tökéletes. Az igazság az, hogy bizonyos (ritkább) speciális esetekben valóban nagyon fontos a felszerelés. A legtöbb esetben azonban egy általános képességű
felszereléssel is hasonlóan jó képeket készíthetünk.
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Fel kell magunknak tenni a kérdést, és őszintén kell válaszolni rá, hogy a jelenlegi
felszerelés valódi korlátot jelent, valami konkrét okból nem felel meg? Ha nem tudjuk
alátámasztani a tervezett vásárlást komoly érvekkel, akkor inkább álljunk el a vásárlástól.
Sokan azért szeretnének váltani, mert az új felszereléstől sokkal jobb képeket várnak. Pedig ez a legtöbb esetben nem így lesz. Gondoljuk át, hogy kellően kihasználjuke jelenlegi felszerelésünk lehetőségeit. Lehetséges, hogy új felszerelés vásárlása helyett  esetleg meg kell tanulni jobban fotózni? Esetleg nagyobb gyakorlatot szerezni?
Ezekre a kérdésekre mindenkinek saját magának kell felelnie.
Elemezzük kritikus szemmel képeinket, és ha hibát látunk, akkor gondoljuk őszintén végig, hogy a problémát valóban a felszerelés korlátai okozzák-e, vagy mi magunk
hibáztunk, esetleg a tapasztalatlanságunk okozza-e a problémát.
Lehetséges tehát, hogy új felszerelés vásárlása helyett  inkább saját magunk fejlesztésére kell időt szánnunk. Például fejleszthetjük kompozíciós készségünket, értsük
meg a fényt és fotózzunk szép fényben, például kék órában, keressünk látványos helyeket a fotózáshoz, használjunk állványt, amikor szükséges, vigyük gyakran magunkkal felszerelésünket, és fotózzunk gyakran, hogy nagyobb gyakorlatot szerezzünk, fotózzunk RAW formátumban, és tanuljuk meg az utófeldolgozást, hogy a legtöbbet
hozhassuk ki képeinkből.
Természetesen lehetséges olyan eset, amikor a váltás valóban szükséges lehet, és
nem csak pénzkidobás. Sok ilyen eset lehetséges. Például a sokkal jobb képminőség és
a sokkal több lehetőség miatt indokolt lehet a kiméretű érzékelővel felszerelt kompakt
gép lecserélése M4/3”, APS-C tükör nélküli, vagy DSLR félszerelésre. Indokolt lehet
egy képstabilizátor nélküli objektív lecserélése hasonló képstabilizátoros objektívre. Indokolt lehet bizonyos konkrét célra szolgáló nagyobb fényerejű fix gyújtótávolságú objektív beszerzése is.
De például makrofotózást elkezdeni nemcsak makroobjektívvel lehet, kezdetben
megfontolhatjuk a közgyűrű vagy a jó minőségű előtétlencse használatát is.
A lényeg az, hogy akkor váltsunk, amikor valóban szükséges, és úgy, hogy azt utólag se bánjuk meg.
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25. UTÓSZÓ
Ezzel végére értünk a könyvnek. Nagyon sok alapfogalmat elsajátítottunk, rengeteg fotózással kapcsolatos, főleg technikai jellegű témát jártunk körbe. Láttuk, hogy
melyek a legfontosabb ismeretek, amelyek elvezethetnek a technikai értelemben vett
jó képek elkészítéséhez.
Végül megköszönöm az Olvasónak, hogy elolvasta írásomat, és szép fényeket kívánok fotózásai során.

