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Mi a fényképezés?

Mi kell a fényképezéshez?

Az elénk táruló, (lassan, vagy gyorsan) változó látvány rögzítése egy adott pillanatban, hosszú távon megőrizhető formában.

• Ahogy a neve is mondja (fényképezés = kép készítése fénnyel), FÉNY. A fényképezésben a fényé a fő szerep, fény nélkül nem lehet fényképezni. 

• A fényképezéssel kapcsolatos minden gondolatmenetünk középpontjában a fény van. A legalapvetőbb háttértudomány tehát a fénytan (a fény 
természetével, színével, terjedésével, anyaggal kölcsönhatásával kapcsolatos ismeretek).

Lassan változó látvány Gyorsan változó látvány



Miből áll a fényképezés eszköze, a fényképezőgép?
• Az ősi Camera obscura, (fényzáró doboz kicsi lyukkal) előállítja a 

látvány képét (a kép halvány, nem elég éles), már 1000 éve leírták a 
működését. Reneszánszát éli, mai fotóművészek is használják (Dr
Seres Géza debreceni fotóművész sörös dobozból készített 
lyukkamerával felvett, archaikus eljárással kidolgozott fotói)

• Erősebb, világosabb, élesebb kép eléréséhez a (nagy átmérőjű) lyukba lencsét, összetett lencserendszert (fotóobjektívet) illesztünk, ez állítja elő a gépben a 
képet (leképezi a látványt).



Az előállított kép rögzítése, tárolása
Az így előállított képet rögzíteni kell, erre szolgálnak a képérzékelők:

• filmes (analóg) gépben (ábrák jobbra) a fotoemulzió, benne 
fényérzékeny vegyület, ezüst halogenid (sok-sok szemcse);

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

A rögzített képet tárolni kell: 
• analóg gépben maga a film (fotoemulzió);
• digitális gépben külön félvezető memória (kártya).



Utófeldolgozás, hosszú távú megőrzés
A hosszú távú megőrzésről az utófeldolgozás során (erről részletesen később) gondoskodunk (a kép esetleges utólagos 
módosítását, javítását, átalakítását – képmanipulációkat követően):

• A digitális képfájlokat tartós tárolás érdekében a memória kártyáról más 
memóriába (merevlemez, DVD, felhő) másoljuk, esetleg kinyomtatjuk.

• Az analóg film előhívása, fixálása, másolása/nagyítása során;

Tipikus képhamisítás (Jezsovot eltüntették Sztálin társaságából)

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



Milyen világos legyen a felvétel (negatív esetén milyen sötét)?: Az expozíciót beállító alkatrészek
Az érzékelőre eső fény mennyiségét szabályozó alkatrészek (hogy az érzékelő számára optimális mennyiségű legyen a fény):

• a fénynyaláb átmérőjét szabályozza a fényrekesz (blende) – mellékhatása a mélységélesség (lásd a következő dián);

• a fény gyűjtésének (megvilágítás, exponálás) idejét szabályozza a zár – mellékhatása a gyors mozgás befagyasztása, ill. a mozgást érzékeltető bemozdulás elérése.

• Az érzékelő számára optimális fény mennyisége függ az érzékelő ISO érzékenységétől (film esetében ez jellemző a filmre, változtatásához cserélni kell, a digitális 
gépben levő elektronikus érzékelő esetében változtatható, a tartomány jellemző az érzékelőre).

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



Az előző lapon bemutatott három alkatrész paramétereinek összehangolt beállításával választja meg a fotós az expozíciót, dönt 
arról, milyen világos legyen a felvétel. Újabban automatika (a gép processzora) végezheti ezt a beállítást. 

Van még egy alapvető fontosságú beállítás: a kép élessége. Mivel a leképezés általában nem a látvány minden elemének éles 
képét állítja elő, csak bizonyos távolságra (vagy távolság tartományon belül) levő tárgyakét, gondoskodni kell az élesség (és a 
mélységélesség  DOF) beállításáról. Ezt a beállítást is a fotós, vagy az automatika végezheti. A beállítást végző alkatrész az 
objektív része. A kép egyes részei élességének módosítása az objektívben levő lencse/lencsék mozgatásával történik, a 
mélységélesség pedig a fényrekesz nagyságától függ (minél szűkebb a blende, annál szélesebb a mélységélesség tartománya.

A gép további beállítási lehetőségei

Az előző oldalakon felsorolt öt alkatrész illetve alkatrész-csoport (fényzáró doboz, objektív, képérzékelő, az expozíciót szabályozó 
alkatrészek, és az élességet/mélységélességet módosítók)  a gép nélkülözhetetlen részei. A többi alkatrész (a mai, korszerű 
gépekben nagyon sok van) a fotós kényelmét, kreatív képkészítési igényeit szolgálják ki.

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

35 mm fókusztávolságú objektív, jól 
látgató a fényrekesz és a távolság 
beállításának skálája, valamint a 
mélységélességről tájékoztató információ 
(beállítás: f/11, kb. 1,5 m, a hozzá tartozó 
DOF 1 m - 2 m. Ha f/22 blendét 
választanánk, a DOF 0,7 m-től csaknem a 
végtelenig terjedne.)

Összefoglalva: a fényképezőgép nélkülözhetetlen részei:
fényzáró doboz,
leképező lencse vagy fotóobjektív,
képérzékelő (és a kép tartós megőrzése – az utófeldolgozás során),
a fény mennyiségét szabályozó alkatrészek (fényrekesz, zár, érzékenység),
A kép élességét beállító, mélységéleségét 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 reneszánsz korában sokakat foglalkoztatott (pl. 
Leonardo da Vincit), a 18-19. században művészek segédeszközként használták, például a 
perspektíva hatás tanulmányozására. Mivel képérzékelőt nem tartalmazott, a megjelenő képet 
szabadkézi rajzolással kellett „megörökíteni” (ahogyan a 19. századi rajzon látható – a kamera 
már lencsét is tartalmazott, a világosabb kép megjelenítéséhez).

• Lencséket már ókorban is használtak (általában természetes kristályokat). Szemüvegként 
használata a 13. századtól kezdve terjedt el. A 16-17. század fordulóján Hollandiában mik-
roszkópot és teleszkópot készítettek lencsék felhasználásával. A lencsehibákat először a lencse 
gömbfelületének alakításával igyekeztek kiküszöbölni, de rájöttek, hogy csak több lencséből 
összerakott rendszerrel érhető el pl. akromatikus leképezés (Anglia, 18. század közepe).

• A filmes érzékelő megalkotásához alapvető felfedezést tett közzé 
Johann Heinrich Schulze német polihisztor 1727-ben: kísérletei során 
megállapította, hogy bizonyos ezüst sóknál (ezüst klorid, ezüst nitrát)
fény hatására kémiai átalakulás és annak következtében feketedés
következik be.

• 1826. Joseph Nicéphore Niépce francia feltaláló elkészítette az első 
tartós (máig fennmaradt) fényképet. Bár kísérletezett ezüst klorid 
használatával, a szobája ablakából készített képet aszfalt bevonatú 
ónlemezre készítette, amit 8 órányi megvilágítás után (a hosszú 
megvilágításra utal, hogy egymással szembe néző falakat megvilágítja 
a Nap) levendulaolaj és terpentin keverékével kezelt (közvetlenül 
pozitív kép keletkezett).

• A ma használatoshoz hasonló,  ezüstjodid fényérzékenységét kihasználó negatív-pozitív eljárást William Fox Talbot (angol botanikus, 
matematikus, optikus, később fotográfus jelentette be 1839-ben. Ugyanebben az évben John Herschell tájékoztatta Tabot-ot, hogy a nátrium-
tioszulfát, az általa 1819-ben felfedezett, az ezüst halogenideket oldó tulajdonsága alapján alkalmas a képek rögzítésére, fixálására (fixírsó).



A digitális fényképezőgép megalkotásának tudományos-technikai előfeltételei
A digitális fényképezőgépek elektronikus érzékelője egy félvezető anyagból készült lemezke (úgynevezett integrált áramkör). Megalkotása a 
félvezető fizika kidolgozása, és különböző félvezető alkatrészek kifejlesztése nélkül nem történhetett volna meg. Tehát előzményei:

tranzisztorok
Integrált áramkör belseje

Intel Pentium 1000 MHz-es
mikroprocesszor

• 1947. Walter Brattain (Bell Laboratórium) tranzisztor;
• 1958. Jack Kilby (Texas Instruments) integrált áramkör;
• 1971. (Texas Instruments, Intel) mikroprocesszor.
Ezzel megteremtődött az elektronikus képérzékelő kifejlesztésének, 
gyártásának a lehetősége.
• 1969-70. William Boyle és George E. Smith, (AT& Bell 

Laboratórium) elkészítették az első CCD-t a későbbi elektronikus 
képérzékelők prototípusát (2009. Nobel-díj a digitális 
fényképezés alapvetését jelentő fejlesztésükért).

• 1986. A Kodak kutatói elkészítették az első, 1,4 millió pixel (MP) felbontású érzékelőt. Ez már levelezőlap 
méretű nyomatok készítésére alkalmas kép digitális rögzítését teszi lehetővé.

• 1974. (Faircild) Az első CCD-k (500 pixeles lineáris, és 100 x 100 pixeles 
kétdimenziós) kereskedelmi forgalmazása.
1975. Steven J. Sasson (25 éves villamosmérnök –Eastman Kodak) elkészítette az első digitális

fényképezőgépet (3,6 kg-os prototípus Kodak filmfelvevő objektívből, Fairchild CCD-ből, Motorola ADC-ből). A 
100 x 100 pixeles fekete-fehér kép készítése és a kép kiolvasása és megjelenítése TV-n 2 x 23 másodperc.

• 1988. Megszületett a JPEG szabvány digitális képek tömörített tárolására. 
Manapság minden digitális gép ilyen formátumban tárolja a képeket, a 
memóriával takarékoskodás érdekében.

• James Clerk Maxwell felfedezte, hogy a színes fényképek előállíthatók piros, kék és zöld szűrőkkel.
Útmutatása szerint 1861-ben elkészült az első színes fénykép, fekete-fehér film felhasználásával. A fotós 
Thomas Sutton 3 felvételt készített a 3 színszűrővel.  A 3 felvételt 3 vetítővel, a 3 színszűrővel egymásra vetítve 
egyetlen színes kép jelent meg. A három fénykép ma is megtekinthető Edinburgh-ban, Maxwell szülőházában.



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

Transzverzális elektromágneses hullám.

• Különböző hullámhosszúságú fényt különböző színűnek látjuk;

• A fehér fény összetett, színeire bontható (színes fényképezés – három alapszín).

• Interferencia, fényelhajlás (kis blendénél elhajlás miatt romlik az élesség – minden objektívre van jellemző optimális blende )

Additív 
színkeverés

Vörös + kék = 
bíbor, nincs ilyen 

színű 
monokromatikus 
fény az EMH-ok

látható 
spektrumában 

A színek egzakt matematikai leírására szolgálnak a színterek. A három alapszínre tekintettel ezek háromdimenziós terek (RGB színtér) de 
ha a fény világosságától eltekintünk, kétdimenziós megjelenítése is (színháromszög, kromacitás diagram). Az alapszínek pontos megvá-
lasztása szerint különböző színháromszögek vannak, sőt a nyomtatókban használható festékek (pigmentek) használatára eltérő alakú és 
szűkebb színtartományú színterek érvényesek. A színek és az emberi látás alapos tanulmányozása alapján kiderült, hogy látásunk 
színtartománya szélesebb, mint amit az RGB színháromszög lefed. A Nemzetközi Színtani Bizottság (CIE) 1931-ben meghatározta az 
átlagos emberi látás által érzékelhető legszélesebb színtartományt, a CIE 1931 XYZ színteret. Ez nem háromszög, hanem patkó alakú.

• Polarizálható A levegőben lebegő apró részecskéken szóródó, és a tükröző felületről vissavert fény polarizált (Az ég fényszórás miatt poláros kék színe polárszűrővel
sőtétíthető/világosítható. Cirkulárisan polárizáló CP szűrőt kell használni, mert a gép egyes alkatrészei szintén polarizálják a fényt, és a lineárisan polarizáló LP szűrő 
használata megzavarná egyes alkatrészek működését. A CP szűrőhatása megegyezik az LP szűrőével, de a CP szűrőből kilépő fény „polarizálatlannak” tűnik.

A fényelhajlás 
hatása: kicsi 

nyílás képe az 
ernyőn kiterjedt 
fényfolt (elhajlási 

kép) – romló 
élesség

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



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

A fénynek kettős természete van: hullám, és 
részecske – ez utóbbi azt jelenti, hogy  pl. fény 
elnyeléskor energiáját nem folytonosan, 
hanem kvantumokban, E=hf csomagokban 
adja le (f a frekvencia) A molekulák kötésének 
megbontásához, pl. az ezüst jodidból ezüst 
atom leválasztásához meghatározott 
minimális (kötési) energia  szükséges. 
Amennyiben a foton energiája ennél kisebb, 
nem következik be a fotólemezen a feketedés. 
Az ezüst halogenid molekulákat csak a 
legnagyobb frekvenciájú kék fény tudja 
felszakítani. A korai filmek csak kék fényre 
voltak érzékenyek. Érzékenyítő eljárással 
(Vogel 1873) tették zöldre (ortokromatikus), 
majd egészen a vörösig (pánkromatikus)
érzékennyé a filmeket. A fekete-fehér 
fotópapírok ma sem érzékenyek a vörös 
fényre (sötétkamra világítás). A képek normál 
színes felvételből átalakított  (szimulált) 
kékérzékeny, ortokromatikus és 
pánkromatikus fényérzékeny anyag 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)
• egyenes vonalban terjed (camera obscura)

• két közeg határán megtörik (optikai lencsék, leképezés)

• a törésmutató kissé hullámhosszfüggő (színi lencsehiba, kromatikus aberráció, 
korrigált lencserendszer)

• leképezés csak paraxiális fénysugarakra (nagyobb átmérőjű/fényerős objektívet 
erősen kell korrigálni, akár 10-15 lencséből összetett fotó objeltív)

• Fényelnyelés: miért látjuk a tárgyakat színesnek fehér fénnyel megvilágítva? (jobbra)

• visszaverődés polarizált (polárszűrővel a tükröződés csökkenthető/erősíthető)
• fényszórás (az ég kékszíne, polarizált, polár szűrővel sötétíthető/világosítható, napkeltekor/napnyugtakor meleg színek)



Fényforrások (színhőmérséklet)
A Nap sugarainak fényét látjuk (nevezzük) fehérnek.  A fényforrások jelentős része hőmérsékleti 
sugárzó. A hőmérsékleti sugárzás hullámhossz szerinti eloszlása (színe) függ a kibocsátó test 
hőmérsékletétől – ezért a fényforrások színének jellemzésére a színhőmérsékletet használjuk (a nem 
hőmérsékleti sugárzóké korrelált színhőmérséklet). Az ábrán az abszolút fekete test sugárzásának 
hullámhossz szerinti eloszlása látható, 3 különböző hőmérsékleten (a hőmérséklet K-ben). A Nap 
(fehér fény) színhőmérséklete 5600 K, alacsonyabb színhőmérsékletű forrás fényének színe a vörös 
felé, magasabbé a kék felé tolódik el. Mivel a kék fény jobban szóródik, mint a vörös, az ég  kék színű, 
az árnyékban kékes, a lemenő és kelő Nap fénye sárgás. 

A tárgyak színe függ a megvilágító fény színösszetételétől (színhőmérsékletétől), hiszen abból nyel el, 
reflektál bizonyos színtartományokat. Ha a fotón nem az adott fényforrás esetén megjelenő látványt, 
hanem a tárgyak „valódi” színét akarjuk viszont látni, a képet korrigálni kell a megvilágító fény 
színhőmérséklete szerint. A látásunk is korrigál bizonyos mértékig (pl. izzólámpa sárgás fényében is 
fehérnek látjuk a fehér tárgyakat), a mai digitális gépek is képesek automatikus korrigálásra (fehér-
egyensúly), de manuálisan is beállíthatjuka színhőmérsékletet, fehéregyensúlyt. A kép utófeldolgozása során is elvégezhetjük a kép színvilágának

Naplemente képe, 
kellemes „meleg” 

színvilág

korrigálását, de akár 
tudatosan (kraetívan) is 
módosíthatjuk a 
valóságostól jelentősen 
eltérő színvilágúra.

A 3 kép: 
1. fehér fényben, 

2. izzólámpa fényénél
fényképezve,

3. a második kép korrigálva az 
izzólámpa színhőmérsékletének 

megfelelően.



SzíntanA spektrum monokróm színei a hullámhosszhoz kapcsolódnak, 

• de egyébként a színtan nem fizika (a színek monokróm – különböző hullámhosszúságú – fény 
keverésével is előállíthatók (Maxwell) vannak olyan keverék színek, amelyek nem szerepelnek 
a spektrumban, nincs olyan monokróm fény (pl. a bíbor, amelyik vörös és kék keverésével 
állítható elő – lásd a színháromszöget); a színeket a tudatunk rendeli hozzá a fényhez;

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

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

Az ábra a CIE 1931-es színteret mutatja. A patkó kerületén a spektrum monokromatikus színei, a 
belsejében a görbe mentén a különböző hőmérsékleti sugárzók fényének, az azt keresztező 
egyenesek a megfelelő korrelált színhőmérsékletű testek fényének színei helyezkednek el. A 
patkó vörös és kék szélét összekötő egyenes mentén a spektrumból hiányzó bíbor színeket 
látjuk.

A színek keverése történhet additív keveréssel (összeadjuk őket), vagy szubtraktív keveréssel 
(kivonjuk őket a fehér fényből). A digitális fényképezőgépek, monitorok, TV additív színkeverés 
elvén, a tárgyak színe (visszaverődés pl. festékekről) szubtraktív színkeverés elvén működnek. 
Az additív keverés elsődleges alapszínei 
(általában – RGB) a vörös, zöld és kék. 
Ezeket páronként keverve kapjuk a másod-
lagos alapszíneket, a sárgát, türkizt és a 
bíbort. Ezek a velük szemben levő elsődle-
ges alapszínek kiegészítő (komplementer) 
színei, mert azoknak a fehérből történő 
kivonásával is előállíthatóak. A három 
elsődleges alapszínt (negfelelő arányban) 
keverve fehéret kapunk.

A szubtraktív keverés elsődleges alapszínei 
(általában) a türkiz, bíbor és a sárga (cyan, 
magenta, yellow – CMY). Ezeket úgy 
lapjuk, hogy a fehérből kivonjuk 
(elnyeletjük) rendre a vöröset, a zöldet 
illetve a kéket. A páronkénti keverésük 
éppen az utóbbiakat adják. A három 
elsődleges alapszínt (megfelelő arányban) 
keverve teljesen elnyelethetjük a fehér 
színt, azaz feketét kapunk.



A felvételek utófeldolgozása
Mint már utaltunk rá, elsősorban a rögzített kép hosszú távú, tartós 
megőrzését szolgálják, de a felvételek hibáinak javítására, a kép kreatív 
módosítására is sor kerülhet az utófeldolgozás során.

• A film megvilágításának eredménye egy látens kép, ami szabad szemmel 
nem, csak elektronmikroszkóppal látható (lásd a képen, szemcsék, ezüst). 

• Analóg felvétel utófeldolgozása fotólaborban, sötétkamrában történik, 
vegyszerek használatával (a film előhívása, fixálása folyamatát, az ezüst-
halogenid szemcsék sorsát, alakulását szemlélteti az ábra). Az előhívott 
filmről másolat, nagyítás készül.

• Előhívás nélkül, közvetlenül is láthatóvá tehető a felvétel, ehhez borzasztó 
erősen túl kell exponálni. A kép egy ilyen, előhívás nélküli, közvetlenül 
látható negatív kisfilmes felvételt mutat, 24 expozíciós lépéssel, azaz 2˄24 
= 17 milliószorosan (f/2 blendével kb. 2 napig) túlexponálva.

• Az ilyen, borzasztó erősen túlexponált, közvetlenül látható felvétel 
készítésének érdekes alkalmazása a szolárgráfia. Ez speciális csillagászati 
megfigyelést, a nap látszólagos égi pályája pl. negyedéves változásának
fényképezését teszi 
lehetővé.  A képen 
lyukkamerával (ez igényel 
nagyon hosszú 
megvilágítást a szűk nyílás 
miatt) szolárgráfiás
felvétel látható, kb fél 
éves megvilágítással (a 
nyári napfordulótól a téli 
napfordulóig , a teljes nap 
utat mutatja).



A felvételek utófeldolgozása (folytatás)
• Digitális felvételek módosítása, a képmanipulálások sokkal kényelmesebben végezhetők, mint a filmes felvételeknél (a még ma is filmre fotózók 

körében is elterjedt a hibrid munkafolyamat: analóg felvételeiket szkennelik – digitalizálják – és az utófeldolgozást, nyomat készítését digitálisan 
végzik). Már a digitális gépben is számos képmódosítás megtörténhet a gép megfelelő szolgáltatásainak beállításával. 

• A digitális felvétel kétféle formátumban menthető képfájlba: JPEG vagy RAW fájlként. A JPEG (Joint Photographic Experts Group) szabványos
fájlformátum digitális képek változtatható tömörítésű tárolására (1988). Minden, fotográfiával, képek megjelenítésével, feldolgozásával 
kapcsolatos készülék és szoftver ismeri. A RAW (nyers, nem szabványos) fájl az érzékelőből kiolvasott információ teljes mennyiségét tárolja, 
tömörítetlenül, vagy veszteségmentes tömörítéssel. További felhasználáshoz át kell alakítani szabványossá, de a több információ szabadabb 
képmódosítást tesz lehetővé.

• Képmódosítások, manipulálások digitális képen (PhotoShoppolás: zajszűrés, mélységélesség, dinamika tartomány növelése, lokális kontraszt 
növelése,… - informatika, algoritmusok. Vitatott kérdés, etikus-e, ha igen, meddig a képek manipulálás?). GIMP ingyenes Photoshop
alternatíva. RAW átalakítót minden fényképezőgép gyártó forgalmaz, Adobe Camera RAW és Lightroom fizetős, Darktable, RawTherapee jó 
minőségű ingyenes alternatívák.

• Az elektronikus érzékelő a színeket nem érzékeli, a színes digitális 
fényképezés érdekében az érzékelő egyes fotodiódái elé váltakozva a 3 
alapszín színszűrőit helyezik Bayer maszk (színszűrő). Az érzékelőből 
kiolvasott kép (RAW fájl) színhiányos, az egyes pixelekben csak egy-egy 
színről van információ. A gép processzora, illetve a RAW konverter 
minden pixelben kiegészíti a hiányzó színeket, a szomszédos, azonos 
színű pixelek interpolációjával (Bayer-interpoláció, mozaiktalanítás).

1. képen jó felbontású színes kép; 
2. ugyanaz a téma 120 x 80 pixeles 
RAW fájlból kiolvasott nyers 
információ megjelenítése; 
3. a RAW fájlból kiolvasott információ 
színekkel megjelenítve, a Bayer 
szűrők sorrendjének ismeretében; 
4. a Bayer-interpoláció eredménye (a 
hiányzó színek interpolálását 
követően)

Bayer-szűrő, alatta 
a szürke kockák a 

fotodiódák 
(sematikus)



Az emberi látás
• Látásunk működése manapság elég részletesen ismert (fizika, élettudomány, 

fiziológia, idegtudomány, kognitív tudományok). Kapcsolódása a fényképezéshez: 
ugyanazt a látványt tükrözi számunkra, amit a fényképezőgép rögzít. A 
fényképezéssel, a fényképezés munkafolyamatával számos hasonlóságot mutat.

• Három fázisa (fizikai – szemlencse, kémiai, fiziológiai – fotoreceptorok három 
színtartományra, agyi – a látványnak egy szimulációja, modellje épül fel.



Az emberi látás (folytatás)

A harmadik (agyi) fázisban bonyolult képfeldolgozás, 
képmanipulálás történik. Nem szigorúan azt látjuk, amit a szemünk 
érzékel – gyakran azt, amit megszoktunk. Agyi tevékenységünk 
eredménye a szemünk által érzékelt információból kiindulva, annak 
feldolgozásával a látvány szimulációjának, modelljének felépítése. 
Az evolúció célja ennek a szimulációnak a kifejlesztése során nem a 
látvány minél pontosabb tükrözése, hanem az egyed, a faj 
túlélésének minél hatékonyabb szolgálata (célfüggvénye). Ennek 
bizonyítéka az ábrán bemutatott kísérlet. A szemünk által közvetített 
információ teljes feldolgozásának, a modell felépítésének időigénye 
kb. 0,1 s, azaz a tudatunkban megjelenő képi információ 
folyamatosan kb 0,1 másodpercet késik a valós látványhoz képest. Ez 
általában nem okoz gondot, de kritikus esetekben (pl. szikla zuhan 
ránk, oroszlán ugrik felénk) túlélésünk esélye romlana miatta. Ezért 
az időben késésben levő képi információba tudatunk a látvány 
bizonyos kritikus elemeit (pl. a gyorsan mozgókat) valós időben 
illeszti bele. A kísérletben a lámpát az alatta éppen elhaladó golyó 
kapcsolja fel (a). Számos megfigyelő egybehangzóan a (b) látványról 
számolt be (a lámpa 0,1 s-ot késve gyulladt fel, de a gyors golyót 
ebben a valós időben illesztette agyuk a képbe).

Az agyi képfeldolgozás bizonyítékai:  (1) A szemlencse által leképezett fordított állású képet 
tudatunk megfordítja. Képfordító optikát tettek kísérleti alanyok szemére, kezdetben fordított 
képet láttak, de 3-4 nap alatt agyuk megtanulta az új szituációt, helyes állású képet láttak. 
Levéve a képfordító optikát, újra tótágast látták a világot, ismét 3-4 nap tanulás tette helyre.
(2) A sakktábla négyzetei tónusának ritmusát akkor is a megszokott mintázat szerint látjuk, 
amikor rá vetülő árnyék azt megváltoztatja. A képen az A vagy a B négyzet látszik 
világosabbnak? Mindenki a B négyzetet látja világosabbnak? Valójában egyforma tónusúak (a 
kép bal felső sarkába a sakktábla négyzeteiből vett mintákatt helyeztünk GIMP (Photoshop) 
programmal. Ha egy maszkkal kitakarjuk a 2 négyzet környezetét, egyformának látjuk tónusukat.



Az emberi látás (folytatás)
Az agyi képfeldolgozás bizonyítékai (folytatás): (3) Szemünk felbontó képessége csak a foveában elég jó átlagos 
könyv betűk olvasásához (ott kiugróan magas a látóidegek sűrűsége – ábra), mindössze kb 10-15 fok látószög-
ben. Olvasáskor mégis fél/egész sort látunk élesen (magyarázat: gyors szemmozgás, több kép éles részeinek ösz-
szerakása). Fotózásnál mélységélesség növelése érdekében több felvételt készítünk eltolt élességgel (focus
stacking), ezek éles részeit alkalmas szoftver egyetlen, széles mélységélességű képpé rakja össze (légy). (4) Ha-
sonlóan a szemmozgás és fénymennyiséghez gyors adaptálás magyarázza, hogy látásunk dinamika tartománya 
jóval szélesebb, mint a szemünké (sztatikus látásé). Fotózásnál is alkalmazzuk (HDR – High Dinamic Range
technika) a gép érzékelője dinamika tartományát meghaladó téma (erős csúcsfények és mély árnyékok) esetén. 
Több felvételt készítünk különböző (alul-, és túlexponált) megvilágítással. Ezek megfelelő részleteit alkalmas 
szoftver egyetlen, nagy dinamika átfogású képpé rakja össze (fotók a „Gateway Arch and Old Courthouse, in St 
Louis, MO, USA”-ról).

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.

A gyors szemmozgás ( saccade – szakkád) illusztrációja. Szemünk a látványt 
más-más útvonalon járja be a vizsgálatunk céljától függően (Yarbus, 1967) 



Számításon alapuló fényképezés – computed photography)
• A digitális fényképek készítésében egyre nagyobb, egyre fontosabb szerepet kap a számítástechnika (pl. okostelefonok markáns képfeldolgo-

zásnak köszönhetik, hogy apró érzékelőjük ellenére, amire kevés fény jut, általános helyzetben rendkívül kiváló képeket készítenek).

Balra a különböző digitális fényképezőgép típusok érzékelőjének mérete (a 
középformátumúak nélkül). Legfelül a kisfilmes fényképezőgép teljes Leica képkockája 
méretével egyező („full frame”) érzékelő, legalul jobbra a digitális fényképezőgépekben 
használatos legkisebb érzékelő. Az okostelefonokban általában ilyen, esetleg még ennél 
is akár bő kétszer kisebb területű (1/6”) érzékelők vannak, nagyon kevés az alsó sorban 
levő többi érzékelő méretű telefon. 
Minél kisebb az érzékelő (annak egyes fotodiódái) területe, annál kevesebb fény esik rá. 
A csökkenő fénymennyiséggel romlik a jel/zaj viszony, csökken a dinamika tartomány, 
főleg a kép sötétebb részein más a fény kvantált voltából eredően is megjelenik a 
szórás, a zaj. A különböző érzékelő méretű digitális fényképezőgépekkel elérhető 
képminőség tükrözi is ezt a hatást. A teljes képkocka és a telefonok érzékelő területe 
közötti kb. 30x, esetleg 60x kisebb terület markáns képminőség romlást kellene 
eredményezzen, azonos technológiai szint és azonos képfeldolgozás mellett.  Ezzel 
szemben a telefonokkal készített képek minősége az utóbbi években rohamosan javult, 
és átlagos körülmények között vetekszik a fényképezőgépekével.
Telefonokból sok nagyságrenddel több példány adható el, mint fényképezőgépekből, az 
egy példányra eső fejlesztési költség jóval kisebb. Ugyanakkor a telefon vásárlók egyre 
inkább a fényképező minőség szerint (is) választanak. Eredmény: a telefonoknál a 
képkészítésben sokkal nagyobb szerepet kap a szoftveres munka, a képmanipulálás, 
mint a digitális fényképezőgépekben. Ez abban is megmutatkozik, hogy lassabban 
dolgoznak (ez egyelőre a legnagyobb hátrányuk, inkább csak statikus, vagy lassan 
mozgó témákhoz használhatók). Számos új szoftveres megoldás a telefonokon jelent 
meg, később  átvették a digitális gépekre is.



Számításon alapuló fényképezés – computed photography (folytatás)
• A digitális fényképezőgép kezdetben alig különbözött a filmestől – leginkább az érzékelőjében. Hamarosan megjelent a hátoldalán a monitor, 

ami az elkészített fénykép azonnali megtekintésének lehetőségét, merőben más fényképezési élményt nyújtott. A fejlesztők fokozatosan 
elkezdték kihasználni a digitális információ szoftveres feldolgozásának lehetőségeit, de még mindig a filmesekre hasonlítottak. Nagyjából 10 
évvel ezelőtt (2008 táján) indult el a fejlesztés új szakasza, a digitális fényképezés „magára talált”, forradalmi jelentőségű változások indultak 
(olyan megoldások, amik csak kizárólag a digitális technikával oldhatók meg, film használatával elképzelhetetlenek (részletesebben egy 6 
részes sorozatban itt:  http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=61 ).

• Ebbe a körbe tartozó egyik első megoldás kb. 10 éve terjedt el szélesebb körben: a lencsehibák jelentős részben szoftveres korrigálása – ezzel 
kevesebb lencse az objektívben (kisebb, könnyebb, olcsóbb gép), illetve a csúcsminőségű (nagyon sok lencsével korrigált) objektívek 
megmaradt, optikailag már nem, vagy gazdaságosan nem korrigálható apró hibáit így még korrigálni lehet.

Erre a megoldásra széles körben a Mikro4/3 rendszer 2008-as megjelenése után figyeltek fel 
a fotósok. Az új, tükör nélküli cserélhető objektíves (MILC) rendszer két elindítója, az 
Olympus és a Panasonic (különösen az utóbbi) alkalmazta ezt a költségkímélő (de a digitális 
technikában kézenfekvő) megoldást (pl. a kromatikus aberráció, a vignettálás korrigálására), 
de csak a JPEG fájlokra, a RAW képeket korrigálatlanul hagyta (éppen ez volt az áruló jel). A 
fotós fórumokon számos fotós ingerülten reagált a felismerésre, a vehemensebbek 
egyenesen csalásról beszéltek. Ez az újítás a digitális fényképezés teljes munkafolyamatát 
érintette. Mivel a gyártók a korrekciók paramétereit az objektívben tárolják, azt a gépváznak 
átadva, beírják a RAW-fájlba. Ezeket felhasználva a RAW-feldolgozó szoftverek alapból 
elvégezhetik a korrekciót (a legtöbb szoftverbe hamarosan be is épült).  Mások rögtön 
védelmükbe vették az új megoldást. Eredmény centrikus szemlélet szerint nincs benne 
semmi kivetni való, eredménye pedig vagy kisebb (méretű és tömegű) és elvárhatóan 
olcsóbb (ez utóbbi nem jött be) üveg, illetve adott üveg esetében jobb képminőség.

• De olyan, merőben új – egzotikus – fénykép készítési eljárások születtek, amelyek már nem, vagy alig emlékeztetnek a filmes fényképezésre. 
Ezek tartoznak a szorosan vett számításon alapuló fényképezés (computed photography) kategóriába. Ezek közük 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 módosításának lehetőségét. 2006-ban a 
Stanford Egyetemen készített/megvédett PhD értekezésében R. Ng tovább fejlesztette a korábban felvetett fény-tér fényképezést, és a Litro start-
up céget megalapítva, elkészítette az első Litro fényképezőgépet. Ennek alapelve: Ha az érzékelőre leképezett képen (az érzékelő síkjában a fény 
intenzitásának eloszlásán) kívül a beérkező fénysugarak irány-eloszlását is rögzítjük, a többlet-információból kiszámíthatjuk a fény intenzitásának 
eloszlását az érzékelő előtti, vagy mögötti síkokban is (amit akkor kapnánk a hagyományos fényképezéssel, ha megváltoztatnánk az élesség 
távolságát – a képen a B Érzékelő) – így utólag módosíthatjuk a rögzített kép élesség-beállítását (lásd lent). Ezt az eljárást „fény-tér fényképezés”-
nek (Light Field Photography) nevezzük. Jobbra az első Lytro fényképezőgép, és az utólag 'átfókuszált' fotók.

A képek forrása a Lytro cég 
korábbi weboldala

Alul a Lytro gép elvi felépítése. A 16 Mpixeles érzékelő 90 000 
mikrolencsét tartalmaz , azaz minden mikrolencse 175 
fotodiódát fed le, az eredmény 90 kPixeles kép.



Számításon alapuló fényképezés –
computed photography (folytatás)

(2) Egypixeles fényképezőgép Egy digitális kép teljes információ-tartalma 
(pixelenként) rendkívül nagy. A JPEG fájl ezt különböző mértékben 
tömörítve tárolja (akár 1/10 sőt annál is kisebb méretre). A tömörítő 
érzékelés során már az adat-gyűjtés során csökkentik az adatmennyiséget.  
A  Rice egyetemen kidolgozott tömörítő leképezés egyetlen pixelből 
(fotodiódiódából) álló érzékelő alkalmazását tette lehetővé. A képet ebben 
is pixelekre bontják, de nem az érzékelőben, hanem egy mikrotükrökből álló 
készülékkel. A tükrök közül véletlenszerűen kiválasztottak a rájuk leképezett 
kép részletét egy lencsére vetítik, ami azok fényét a fotodiódára gyűjti. Sok 
ilyen egypixeles adatból megfelelő matematikai eljárással visszaállítható az 
eredeti kép (lásd jobbara). Alkalmazása célszerű lehet, ha a képet kis 
sávszélességen kell továbbítani, vagy ha olyan elektromágneses sugárzással 
előállított képet kell rögzíteni, aminek detektora drága, vagy nem 
csökkenthető a mérete



Számításon alapuló fényképezés – computed photography (folytatás)
(3) Az MIT (Massachusetts Institute of Technology – Messechusettsi Műegyetem) gyorsfényképezőgép (Femto fotográfia) egy 
bonyolult, egész asztalt megtöltő laboratóriumi berendezés, amivel elképesztően nagy sebességű sorozatfelvétel (mozgókép, 
video) készíthető: a képváltások akár 2 ps-onként követhetik egymást (1 ps = 1 pikoszekundum = 0,000.000.000.001 s = 10-12 s), 
azaz másodpercenként fél billió felvétel készülne, ha ilyen „sokáig” működtetnék (1 billió (US: trillion) = milliószor millió = 
1.000.000.000.000 = 1012). Ezzel a sebességgel a fény terjedését is követhetjük néhány deciméteres távolságon (a képeken –
vagy a Világhálón mogóképen http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/ – egy rövid fényimpulzus haladását követhetjük 
végig egy vízzel telt palackban). A fényimpulzus a 30 cm hosszú palackon kb. 1 ns (10-9 s) alatt fut végig, közben 480 felvétel 
készül. (A fény 0,13 s alatt tudná megkerülni a Földet.) A lassított videón a palackon kb. 10 s alatt vánszorog végig a fény.

A dologban van egy kis turpisság: csak periodikusan ismétlődő folyamatokat tud 
videózni (pl. gyors gépalkatrészek periodikus mozgását). A technika a sáv kamera 
(streak camera) használatán alapul. Ez a témáról a kép egyetlen vízszintes sorát rögzíti, 
majd elforduló tükör segítségével egymás után szkenneli a sorokat. Egy-egy felvétel-
sorozat 1,75 ps-onként 480 felvételből áll, és ezt nagyon sokszor (a téma periódusával 
szinkronban) felveszi, majd összeadja (egyetlen felvétel sorozat a nagyon rövid meg-
világítási idő, a kevés fény miatt élvezhetetlenül zajos lenne). Az elkészült gyors soroza-
tot kb. tíz milliárdszorosan lelassítva vetíti, így lassítja le a fényimpulzus mozgását.

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


ÖSSZEFOGLALÁS
• Manapság a mobiltelefonoknak köszönhetően szinte mindenkinek a zsebében fényképezőgép lapul, legtöbben használják is, több-kevesebb 

gyakorisággal. 2013. évi adat: csak a Facebookon összesen 250 milliárd feltöltött fotó volt, és naponta átlag 350 millió új fotót töltöttek fel a 
felhasználók (ez egy évben 128 milliárd új fotó), azaz – ha a Facebook felhasználók szorgalma nem változott – mára a Facebookra feltöltött 
fotók száma közelít az ezer milliárdhoz, de lehet, hogy meg is haladta azt.

• Elmondható, hogy a fényképezés szinte mindenkinek rendszeres, egyszerű tevékenységévé vált. Azt jártuk körül, hogy ez a mára hétköznapivá 
vált készülék, és egyszerűnek tűnő tevékenység mi mindent merített, és merít ma is (vélhetően a jövőben is) a legkülönbözőbb tudományágak 
eredményeiből.

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

• Pedig a fotóművészetről nem is szóltunk részletesen, jóllehet az is érdekes kérdés: mitől szép, magával ragadó, gondolatébresztő, gondolatok, 
érzelmek közvetítésére alkalmas az egyik fotó, míg a másik nem. Ennek hátterében az esztétika, pszichológia eredményei húzódnak meg.

A bemutatott diasorozat 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

