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• FÉNY és FÉNYKÉPEZŐGÉP

Lassan változó látvány Gyorsan változó látvány

Mi kell a fényképezéshez?

A változó látvány rögzítése, hosszú távon megőrizhető formában
Mi a fényképezés?

FÉNY és FÉNYKÉPEZŐGÉP



Miből áll a fényképezőgép?
• 1. Fényzáró doboz (kicsi lyukkal: ősi 

Camera obscura)

• 2. Világosabb, élesebb 
kép: a (nagy átmérőjű) 
lyukban lencse, 
(fotóobjektív)

Ma reneszánszát éli (Dr Seres Géza 
lyukkamerával készített fotói)



• 3. Az előállított kép rögzítése, tárolása: képérzékelők
• filmes (analóg) gépben fotoemulzió, ezüst 

halogenid (sok-sok szemcse);

• digitális gépben elektronikus érzékelő (CCD, 
CMOS, ...), benne sok-sok fotodióda 
(pixelek).

A rögzített képek tárolása: 
• analóg gépben maga a film (fotoemulzió);
• digitális gépben külön félvezető memóriakártya).



• 4. Utófeldolgozás, hosszú távú megőrzés
Hosszú távú megőrzéshez utófeldolgozás, egyidejűleg a kép javítása, átalakítása – képmanipulációk

• Digitális képfájlok átmásolása más memóriába
(merevlemez, DVD, felhő, kinyomtatása.

• Analóg film előhívása, fixálása, nagyítása;

Tipikus képhamisítás (Jezsovot eltüntették Sztálin társaságából)

Analóg felvétel módosítása (részleges világosítás/sötétítés) a nagyítás során



Milyen világos legyen a felvétel (negatív esetén milyen sötét)?
• 5. Az érzékelőre eső fény mennyiségét szabályozó alkatrészek:

• a fénynyaláb átmérőjét szabályozza a fényrekesz (blende) – mélységélesség;

• a fény gyűjtésének idejét szabályozza a zár – mozgó téma.

• Az optimális fény mennyisége függ az érzékelő ISO érzékenységétől.

Fényrekesz (blende Központi zár (leaf shutter)
Redőny zár (fókusz sík zár)

Film érzékenység különböző egységei: ISO = ASA, °, DIN, гост ISO érzékenység beállítási lehetőségek digitális gép menüjében



• 6. Az élesség (és a mélységélesség  DOF) beállítása – lencsék mozgatása, blende. 

A gép többi alkatrésze, beállítási lehetőségei a fotós kényelmét, a kreatív képkészítést szolgálják

A mélységélesség változása a fényrekesz méretével (az objektív fókusztávolsága 50 mm)

Manapság ritka: az 
objektíven 

mélységélességről 
tájékoztató skála is van

Összefoglalva: a fényképezőgép nélkülözhetetlen részei:
• fényzáró doboz,
• leképező lencse vagy fotóobjektív,
• képérzékelő
• a kép tartós tárolása – az utófeldolgozás során,
• a fény mennyiségét szabályozó alkatrészek (fényrekesz, 

zár, érzékenység),
• A kép élességét beállító, mélységélességét szabályozó 

alkatrészek. 



A fényképezés eljárásának tudományos-technikai előfeltételei
• Al-Hajszam (Alhazen) arab tudós 997-ben Opticae Thesaurus című 

könyvében már írt a camera obscuráról, megmagyarázta működését.

• A filmes érzékelő megalkotásához 
alapvető felfedezés (Johann 
Heinrich Schulze német polihisztor 
1727.): bizonyos ezüst sóknál fény 
hatására feketedés következik be.

• 1826. Joseph Nicéphore
Niépce francia feltaláló 
elkészítette az első tartós (máig 
fennmaradt) fényképet. 
(közvetlenül pozitív kép).

• A ma használatoshoz hasonló,  ezüstjodid fényérzékenységét kihasználó negatív-pozitív 
eljárást William Fox Talbot jelentette be 1839-ben. 

• Lencséket már az ókorban használtak (természetes kristályokat). 
A 16-17. század fordulóján Hollandiában mikroszkópot és 
teleszkópot készítettek lencsék felhasználásával



A digitális fényképezőgép megalkotásának 
tudományos-technikai előfeltételei

A digitális fényképezőgépek elektronikus érzékelője egy félvezető
anyagból készült integrált áramkör. Előfeltételei: félvezető fizika 
(kvantumfizika), különböző félvezető alkatrészek kifejlesztése. Tehát:
• 1947. tranzisztor; 1958 integrált áramkör; 1971. mikroprocesszor;
• 1969-70. William Boyle és George E. Smith, (AT& Bell Laboratórium) 

CCD, a későbbi elektronikus képérzékelők prototípusa (2009. Nobel-díj);
• 1975. Steven J. Sasson (Eastman Kodak) digitális fényképezőgép (3,6 

kg-os prototípus);
• 1988. JPEG szabvány digitális képek tömörített tárolására.

• James Clerk Maxwell: a színes fényképek 
előállíthatók piros, kék és zöld szűrőkkel. 1861-
ben elkészült az első színes fénykép, fekete-fehér 
film felhasználásával. A három fénykép ma is 
megtekinthető Edinburgh-ban, Maxwell 
szülőházában.



Fénytan. A fény legfontosabb tulajdonságai (és kapcsolatuk a fotózással)
Transzverzális elektromágneses hullám.

Interferencia, fényelhajlás (kis blendénél 
elhajlás miatt romlik az élesség)

A színek matematikai leírása: színterek. Három alapszín: 
háromdimenziós terek (RGB színtér), kétdimenziós megjelenítése: 
színháromszög, kromacitás diagram. Az átlagos emberi látás 
legszélesebb színtartománya: CIE 1931 XYZ színtér. 

Polarizálható: fényképezésben cirkuláris polárszűrőt
(CP) alkalmazunk.

http://cddemo.szialab.org/
index_hu.html

Hullámhosszúság – szín kapcsolata
A fehér fény összetett, színeire bontható (három 

alapszín).



Fénytan. A fény legfontosabb tulajdonságai (és kapcsolatuk a fotózással - folytatás)

A fény kettős természete: hullám, és
részecske – fény elnyeléskor 
energiáját kvantumokban, E=hf
csomagokban adja le (f a frekvencia). 

Az ezüst halogenid molekulákat csak 
a legnagyobb frekvenciájú kék fény 
tudja felszakítani. A korai filmek csak 
kék fényre voltak érzékenyek. 
Érzékenyítő eljárás (Vogel 1873): 
zöldre (ortokromatikus), majd 
egészen a vörösig (pánkromatikus) 
érzékeny film.

A szimulált képek kékérzékeny, 
ortokromatikus és pánkromatikus
film által „látott” látványt, és azok 
megjelenését, a megfelelő fekete-
fehér nyersanyag negatívról 
előállított (pozitív) képet szemléltetik.



Fénytan. A fény terjedés tulajdonságai (és kapcsolatuk a fotózással – folytatás)
• egyenes vonalban terjed (camera obscura), közeg határán megtörik (lencsék);

• Fényelnyelés: a tárgyak színe (jobbra).

• visszaverődés polarizált (polárszűrővel tükröződés módosítása);
• fényszórás polarizált (az ég kék színe, polár szűrővel sötétíthető/világosítható);

• törésmutató hullámhosszfüggő (színi lencsehiba, 
korrigált lencserendszer);

• leképezés csak paraxiális fénysugarakra 
(lencsehibák korrigálása, összetett fotó objeltív);



Fényforrások (színhőmérséklet)
A Napfény fehér. A mesterséges fényforrások színe eltérő. 
Színhőmérséklet a Planck törvény szerint. A tárgyak színe függ a 
megvilágító fény színösszetételétől (színhőmérsékletétől).

A fotó színvilága korrigálható „valódira” a megvilágító fény 
színhőmérséklete szerint, vagy kreatívan módosítható.

Látásunk is korrigál a megszokott színekre, a digitális gépek is 
képesek automatikus korrigálásra (fehér-egyensúly), de manuálisan 
is beállíthatjuk a színhőmérsékletet, fehéregyensúlyt.

Naplemente képe, 
kellemes „meleg” 

színvilág (fényszórás)
A 3 kép: 

1. fehér fényben, 
2. izzólámpa 

fényénél
fényképezve,

3. a második kép 
korrigálva az 

izzólámpa 
színhőmérsékletének 

megfelelően.



SzíntanMonokróm színek – hullámhossz:

Az additív keverés elsődleges 
alapszínei (általában RGB) a 
vörös, zöld és kék, páronkénti 
keverékük a kiegészítő színük.

A szubtraktív keverés 
alapszínei a türkiz, bíbor és a 
sárga (cyan, magenta, yellow –
CMY). Ezeket rendre a vörös, 
zöld, kék fehérből kivonásával, 
(elnyeletésével) kapjuk.

• a színtan nem fizika (a színek tudatunkban jelennek meg), egyes 
keverék színek nem szerepelnek a spektrumban (pl. a bíbor);

• a színeknek van pszichológiai hatása (meleg-hideg színek, 
megnyugtatnak-élénkítenek, vidámak-szomorúak, …);

• esztétikai hatásuk van (képkomponálás színekkel: komplementer 
színek, erősítik-gyengítik egymás hatását, harmonikus-
diszharmónikus színkombinációk,…).

A CIE 1931-es színtér: A patkó kerületén a spektrum monokróm színei, 
a görbén a hőmérsékleti sugárzók színei, egyenese mentén a bíbor.
A színkeverés: additív összeadjuk őket), vagy szubtraktív (kivonjuk 
őket a fehér fényből). Additív színkeverés: digitális fényképezőgépek, 
monitorok, TV; szubtraktív színkeverés: a tárgyak színe (visszaverődés 
pl. festékekről). 



A felvételek utófeldolgozása
• A filmet megvilágítva látens kép, csak elektronmikro-

szkóppal látható (lásd a képen: szemcsék, ezüst). 

• Szolárgráfia: a Nap látszólagos égi pályája 
változásának fényképezését teszi lehetővé. 

Szolárgráfiás
felvétel: kb. fél éves 
megvilágítással (a 
nyári napfordulótól 
a téli napfordulóig, 
a teljes nap utat 
mutatja).

• Analóg felvétel utófeldolgozása fotólaborban, 
sötétkamrában, vegyszerek használatával (előhívás, 
fixálás, az ezüst-halogenid szemcsék sorsát, alakulását 
szemlélteti az ábra). Másolás, nagyítás.

• Előhívás nélkül, közvetlenül is látható felvétel, 24 
expozíciós lépéssel, 2˄24 = 17 milliószorosan (f/2 
blende, kb. 2 napig) túlexponálva.

látens kép

előhívás

fixálás



A felvételek utófeldolgozása (folytatás)
• Digitális felvételek módosítása, a képmanipulálások sokkal kényelmesebben végezhetők. Már a 

digitális gépben is számos képmódosítás lehet a gép megfelelő szolgáltatásainak beállításával. 

• Az elektronikus érzékelő a színeket nem érzékeli, 
Bayer maszk (színszűrő). Az érzékelőből 
kiolvasott kép (RAW fájl) színhiányos. A hiányzó 
színek a szomszédos, azonos színű pixelek 
interpolációjával (Bayer-interpoláció, 
mozaiktalanítás).

1. kép: jó felbontású 
színes kép; 2. 120 x 80 
pixeles RAW fájlból 
nyers információ; 3. 
Ugyanaz színekkel 
megjelenítve 4. a Bayer-
interpoláció eredménye.

Bayer-szűrő, alatta 
a szürke kockák a 

fotodiódák 
(sematikus)

• A digitális felvétel képfájljai: JPEG vagy RAW . A JPEG szabványos, változtatható tömörítésű 
tárolás (1988). A RAW (nyers, nem szabványos) fájl, felhasználáshoz át kell alakítani 
szabványossá, de a több információ szabadabb képmódosításokat tesz lehetővé.



Az emberi látás
• Látásunk működése (fizika, élettudomány, fiziológia, 

idegtudomány, kognitív tudományok). Kapcsolódása a 
fényképezéshez: ugyanazt a látványt tükrözi.

• Három fázisa (fizikai, kémiai/fiziológiai, agyi – a látvány 
szimulációja, modellje épül fel.



Az emberi látás (folytatás)
Az agyi fázisban bonyolult képfeldolgozás, 
képmanipulálás. Nem azt látjuk, amit a szemünk 
érzékel – gyakran azt, amit megszoktunk. Agyi 
tevékenységünk: a  látvány szimulációjának, 
modelljének felépítése. Az evolúció célja nem a 
látvány minél pontosabb tükrözése, hanem az 
egyed, a faj túlélésének minél hatékonyabb 
szolgálata. 

A modell felépítésének időigénye kb. 0,1 s, a 
tudatunkban megjelenő képi információ 
folyamatosan kb 0,1 másodpercet késik. Az 
időben késésben levő képi információba tudatunk 
a látvány kritikus elemeit (pl. a gyorsan mozgókat) 
valós időben illeszti be. Kísérlet: (a) a valóságot,  
(b) a megfigyelők érzékelését mutatja

Az agyi képfeldolgozás bizonyítékai:  (1) A szemlencse által leképezett 
fordított állású képet tudatunk megfordítja (2-3 nap kell a 
módosításához).
(2) A sakktábla négyzetei tónusának ritmusát akkor is a megszokott 
mintázat szerint látjuk, amikor rá vetülő árnyék azt megváltoztatja.



Az emberi látás (folytatás)
(3) Szemünk felbontó képessége csak a foveában elég jó olvasáshoz (ott 
kiugróan magas a látóidegek sűrűsége – ábra), mégis fél/egész sort látunk 
élesen (magyarázat: gyors szemmozgás, több kép éles részeinek 
öszszerakása). Analógia: „focus stacking” (képek légyről). 

Középen négy különböző 
megvilágítású felvételből 

összerakott HDR kép. A két szélső 
kép a leginkább alulexponált (-4,7 

exp. értékkel), illetve leginkább
túlexponált (+4,7 exp. értékkel) 

felvétel (az összerakáshoz még két 
(-2 illetve +2 exp. értékű) felvétel is 

felhasználásra került.

Focus stacking a légyről: jobb szélen 6 eltérő 
élesség-állítással készült fotóból összerakott nagy 
mélységélességű kép, a másik kettő a 
legközelebbre, ill. legtávolabbra fókuszált felvétel.

(4) Látásunk  dinamika tartománya jóval szélesebb, mint a szemünké 
(sztatikus látásé).  Analógia: HDR – High Dinamic Range technika.



Számításon alapuló fényképezés – computed photography
• 10 évvel ezelőtt (2008 táján) indult el a digitális fényképezőgépek fejlesztésének új szakasza, a 

digitális fényképezés „magára talált”, forradalmi jelentőségű változások (részletesebben egy 6 
részes sorozatban itt:  
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=61 ).

• Kb. 10 éve terjedt el szélesebb körben: a lencsehibák jelentős részben szoftveres korrigálása

• Erre a Mikro4/3 rendszer 2008-as megjelenése után 
figyeltek fel, számos fotós ingerülten reagált a 
felismerésre, csalásról beszéltek.

• Merőben új – egzotikus – fénykép készítési eljárások 
születtek, nem, vagy alig emlékeztetnek a filmes 
fényképezésre. A szorosan vett számításon alapuló 
fényképezés (computed photography) közül három 
rendkívül érdekes megoldást mutatunk be.

A Panasonic első MILC gépe, 
a DMC Lumix G1

http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=61


Számításon alapuló fényképezés – computed photography (folytatás)
(1) Fény-tér (light-field) fényképezés: ez lehetővé teszi az elkészült digitális képen az élesség 
utólagos módosítását (2006-ban R. Ng). Alapelve: az érzékelő síkjában a fény intenzitásának 
eloszlásán kívül a beérkező fénysugarak irány-eloszlását is rögzítjük. Ebből kiszámíthatjuk a fény 
intenzitásának eloszlását az érzékelő előtti, vagy mögötti síkokban (B síkban).

A képek forrása a 
Lytro cég korábbi 

weboldala

16 Mpixeles érzékelő, 90 000 mikrolencse
(egyenként 175 fotodiódát fed le), 90 
kPixeles kép.



Számításon alapuló 
fényképezés – computed
photography (folytatás)

(2) Egypixeles fényképezőgép. Tömörítő érzékelés: az 
adatgyűjtés során csökkentik az adatmennyiséget. 
Rice egyetemen kidolgozott tömörítő leképezés: 
egyetlen pixelből (fotodiódiódából) álló érzékelő. A 
képet egy mikrotükrökből álló készülék bontja 
pixelekre (a tükrök véletlen beállításai). Alkalmazása:
kis sávszélességen továbbítás, más elektromágneses 
sugárzással előállított kép, aminek detektora drága, 
vagy nagy a mérete.



Számításon alapuló fényképezés – computed photography (folytatás)
(3) MIT (Massachusetts Institute of Technology – Messechusettsi Műegyetem) 
gyorsfényképezőgép (Femto fotográfia): a képváltások akár 2 ps-onként követhetik egymást (1 
ps = 1 pikoszekundum = 10-12 s), azaz másodpercenként fél billió (1012) felvétel készülne, ha 
ilyen „sokáig” működtetnék. Ezzel a sebességgel a fény terjedését is követhetjük néhány 
deciméteres távolságon (a képeken – vagy a Világhálón mogóképen
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/ A fényimpulzus a 30 cm hosszú palackon kb. 1 
ns (10-9 s) alatt fut végig, közben 480 felvétel készül. A lassított videón a palackon kb. 10 s alatt 
vánszorog végig a fény.

Turpisság: csak periodikusan ismétlődő folyamatokat tud videózni (pl. gyors gépalkatrészek 
periodikus mozgását). A sáv kamera (streak camera) használatán alapul. A gyors sorozatot kb. tíz 
milliárdszorosan lelassítva látjuk a fényimpulzus mozgását.

http://web.media.mit.edu/~raskar/trillionfps/


ÖSSZEFOGLALÁS
• Mindenkinek zsebében fényképezőgép lapul. 2013. évi adat: csak a Facebookon

összesen 250 milliárd feltöltött fotó, naponta átlag 350 millió új fotót töltöttek fel 
(ez egy évben 128 milliárd új fotó) – mára a Facebookra feltöltött fotók száma 
közelít az ezer milliárdhoz. A fényképezés szinte mindenkinek rendszeres, 
egyszerű tevékenységévé vált. 

• Azt jártuk körül, hogy ez a hétköznapi készülék, egyszerűnek tűnő tevékenység mi 
mindent merített, és merít ma is (vélhetően a jövőben is) a legkülönbözőbb 
tudományágak eredményeiből.

• Szerteágazó tudományos ismeretek állnak a fényképezőgépek konstrukciójának, 
működésének, a fényképezés munkafolyamatának hátterében: fizika (fénytan, 
optika, félvezetők fizikája), (mikro)elektronika, kémia, biológia, informatika, 
kognitív tudományok, esztétika. 



A bemutatott diasorozat (több szöveggel) letölthető a 

http://www.foto-agora.hu/

weboldal LETÖLTHETŐK menüpontja alatt: 

http://www.foto-agora.hu/index.php/letolthetok

ugyanott egyéb előadásaim diái is elérhetők

Köszönöm a figyelmüket, türelmüket!

http://www.foto-agora.hu/
http://www.foto-agora.hu/index.php/letolthetok

