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Mi a fényképezés?
Fotográfia: a görög φωτός (fény) és γραφή (vonal, 
rajz) – fénnyel rajzolni, fénnyel írni
Fényképezés – fénnyel leképezni, képet alkotni ( →   a gép objektívje)
Tartós, maradandó kép rögzítése (→   a gép érzékelője)

A nyelvészet, mint a fényképezés háttértudománya: a magyar
nyelvben őnálló, magyar gyökerű szavunk van rá, míg a legtöbb 
Nyelvben csak görögből átvett: photography (angol), photographie 
(francia), fotografie (német), fotografia (olasz), фотограR фия (orosz), ...

A fényképezőgép 
őse, a 

camera obscura

Mai fényképezőgép
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Cameramera obscura (lyukkamera) ma
Ma is használnak camera obscurát, lyukkamerának hívják

Seres Géza debreceni fotóművész, sörös (seres) 
dobozból készített lyukkamerája, és egyik felvétele 

(a seres doboz előnye, hogy a „béka-perspektívából” 
készülő felvételhez gond nélkül letehető a tócsába
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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 lapcsolatos ismeretek.)



Debrecen, 2013. 03. 22. © Nagy Sándor 5

A fényképezés sok-sok háttértudománya
➔ A fénytan mindennek az alapja a fotózásban!

➔ A fényképezés során a látványt rögzítjük. Mi a látvány? Az emberi 
látás megértése is alapvető a fényképezés megértéséhez!

➔ A fényképezőgép két fő része:
• az objektív (leképezés)
• az érzékelő (képrögzítés)

➔ A fényképezés teljes munkafolyamatában (ezekkel nem foglalkozunk):
• Fényérzékeny anyagok előhívása, fixálása
• A digitális kép utófeldolgozása

➔ Fotóművészet, esztétika, vizuális kommunikáció
➔ Új, egzotikus megoldások a digitális képalkotásban:

• Egypixeles kamera (tömörítő érzékelés, tömörłtő leképezés)
• Lytro gép (fény-tér fényképezés)
• MIT gyorsfényképezőgép
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Az emberi látás

 
  

A szemünk mű-                              
ködése hasonló-                                  
nak tűnik a fény-                         
képezőgépéhez:                                      
a szemlencsénk                                      
leképezi az elénk                             
táruló látványt a                                  
retinára, ahol a                                    
látó idegvégző-                                       
dések (fotoreceptorok) érzékelik a fényt, 
3 alapszínre bontva, majd eljutattják azt 
az agyunkba (valójában már a fotorecep-
torok az agy részei, baloldali ábra). Nem 
közvetlenül „látjuk” a szemünkben 
leképezett látványt, hanem a látás tudati 
fázisa során, az agyunkban a látványnak 
egy modellje, szimulációja épül fel, ezt 
érzékeljük képi formában, látványként.
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Az emberi látás

 
  

Számos tapasztalat, kísérlet bizonyítja                                                            
a bonyolult tudati folyamatnak a létét                                                 
(amelyben agyunk több tucat része                                                            
vesz részt): a szimuláció a szemünk-                                                           
ben leképezett képi információra épül,                                                           
de annak sokoldalú, bonyolult feldolgo-                                                  
zásával, aminek célja nem a minél pon-                                                  
tosabb hűség a látványhoz. Nem a szemünkkel, hanem az agyunkkal látunk!  
A szimulációt az evolúció nem arra hozta létre, hogy a valóságot mutassa 
meg, hanem hogy növelje túlélési esélyeinket. Más érzékszerveinktől érkező 
információkkal összevetve, életünk korai szakaszában fejlődik ki. Szemünk 
állandó mozgásban van, ezekből a változó „képekből” áll össze a modell 
(színes), a hiányzó információkat korábbi tapasztalatok alapján egészíti ki.
Néhány tapasztalati tény:
● Gyűjtőlencse fordított képet ad, mégsem tótágast látjuk a világot – kísérlet 

képfordító szemüveggel: 2-3 nap kell a megszokáshoz.
● Olvasásra alkalmas éleslátás csak nagyon szűk térszögben (látógödör, 

fovea), mégis olvasáskor szinte az egész sort élesen látjuk.
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Az emberi látás

 
  

● A szimuláció                                                                                              
kb. 0,1 má-                                                                                          
sodpercet                                                                                                    
vesz igénybe,                                                                                          
de a mozgó                                                                                            
golyó helyzetét előre megjósolja (a                                                   
lámpa akkor villan fel, amikor a golyó                                                  
éppen alatta halad el – (a) a valóság,                                                        
(b) ahogy látjuk).

● A tónusokat az általános tapasztalat-                                                   
hoz igazítja, korrigálja (sakktábla).

● A tudatunktól független szemmozgás függ attól, mi a szándékunk a 
szemlélődés                                                                                      
során: szabad                                                                                    
vizsgálat, vagy                                                                                          
a család anya-                                                                                            
gi hely zetének                                                                             
felmérése. 
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Fénytan
➔ A fény természete: 
• transzverzális elektromágneses hullám, polarizálható
• energiája kvantált – E=hf „energia-csomagok”
➔ Fényforrások: színhőmérséklet
➔ A fény terjedése: 
• visszaverődés – polarizált, 
• törés – képalkotás, leképezés objektívek konstrukciója, 
• fényelnyelés – a tárgyak színe, színszűrők, 
• fényszórás – vörös kelő/lemenő nap, kék ég,  polarizált, 
• fényelhajlás – felbontó képesség romlás
➔ Színtan (fizika, fiziológia, pszichológia, esztétika) 
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Fénytan: transzverzális hullámként polarizálható
➔ A transzverzális hullámok 

(amelyek rezgése a terje-
dés irányára merőleges),  
polarizálhatóak. A fény is.

➔ A lineárisan poláros fény a 
fényképezőgépben levő 
polarizáló alkatrészek 
miatt zavart okozhat, ezért 
cirkuláris polárszűrőt 
(CP) használunk.
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Fénytan: energiája kvantált
A fénykvantum energiája (E=hf) az f 
frekvenciájval nő (legnagyobb a 
kék, legkisebb a vörös fényé). Az 
ezüsthalogenid molekula megbon-
tásához (a fényérzékeny anyagban 
az ezüst atomok megjelenéséhez) 
csak a kék fény kvantumenergiája 
elegendő (a fotópapírok vörös 
fényben nem feketednek meg, 
sötétkamra-világítás), A régi filmek 
csak kék fényre voltak érzékenyek.  
Érzékenyítő eljárással (Vogel 1873) 
tették zöldre is (ortokromatikus), 
majd egészen a vörösig 
(pánkromatikus) érzékennyé a 
fényérzékeny anyagokat (filmeket)

A látható spektrum színei

Szín    Hullámhossz  Frekvencia       Energia        
fotononként 

ibolya  380-420 nm 789-714 THz    3,26-2,95 eV

kék   420-490 nm  714-612 THz    2,95-2,53 eV

zöld        490-575 nm  612-522 THz   2,53-2,16 eV

sárga      575-585 nm  522-513 THz     2,16-2,12 eV

narancs 585-650 nm  513-462 THz     2,12-1,91 eV

vörös  650-750 nm  462-400THz     1,91-1,65 eV 
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Fénytan: 
energiája 
kvantált

Szimulált 
kékérzékeny, 
ortokromati-
kus és pán-
kromatikus 
fotók, és 
azok fekete-
fehér 
változata. 
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Fénytan: színhőmérséklet
A magas hőmérsékletű testek (izzólámpa, Nap) fényt bocsátanak ki, mely-
nek spektrális összetétele (színe) hőmérsékletfüggő – színhőmérséklet 
(grafikon). A fehér (színtelen) fényűnek „látott” fényforrások nem teljesen 
fehér színűek (amilyen a közvetlen nap-
fény – táblázat), fényüknél torzul a tárgyak
 színe (a fényforrás fényét reflektálják).
Néhány fényforrás korrigált színhőmérséklete:

Színhőmérséklet Fényforrás

1000-2000 K gyertyafény

2500-3500 K wolframszálas izzólámpák

3000-4000 K napkelte/nyugta

4000-5000 K fluoreszcens lámpák

5000-5500 K vaku (fotós villanó lámpa)

5000-6000 K napfény (tiszta égbolt)

6500-8000 K felhős időben

9000-10000 K árnyékban

3 fotó
Fent: 
Fehér  fény-
ben, balra:  
izzólámpa fé-
nyében,  
jobbra: korri-
gálva az izzó 
színhőmér-
séklete szerint
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Fénytan: fény terjedése - visszaverődés
A képalkotás lényege, hogy a tárgy egy pontjából kiinduló (széttartó) fény-
sugarak valamilyen hatásra irányt változtatnak, és valahol újra egy pont-
ban találkoznak (valódi, ernyőn felfogható kép). Ha a meghossabbításuk 
metszi egymást egy pontban, az látszólagos kép – ilyen a síktükör képal-
kotása (egyik irányban fordított állású). Síktükör képal-

kotása (virtuális), 
tükröződés füg-
gőleges és víz-
szintes tükörben 
(bal-jobb, fel-le 
fordított állású).

Bizonyos anyagok (üveg, víz, zo-
máncozott és lakkozott tárgyak, ál-
talában szigetelők) felületéről visz-
szaverődve a fény több-keve-
sebb mértékben polarizálódik. 
Ez lehetőséget ad arra, hogy polár-
szűrővel, a polarizáció síkjának 
megváasztásával eltüntessük, 
vagy felerősítsük a tükröződést.
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Fénytan: fény terjedése - visszaverődés
Az előző lap alján egy felvétel-páron már bemutattuk, hogyan lehet egy tó 
vizének felületén megjelenő tükröződést polárszűrővel megszüntetni, 
ezáltal a tóban úszkáló aranyhalakat jobban láthatóvá tenni. 
Az alábbi felvételpár egy barnásszürke, viszonylag sötét üveg ajtajú 
szekrény üvegén látható rendkívül zavaró tükröződést, illetve a 
polárszűrővel minimálisra csökkentett tükröződés megszüntetésével 
láthatóvá váló poharakat mutatja.
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Fénytan: fény törése – képalkotás, leképezés
A gyűjtőlencse mindkét irányban fordított éllésú képet állít elő. Minél távo-
labb van a tárgy, annál kisebb a képe, a tévoli tárgyé az egyszeres fókusz-
távolságnál, a kétszeres fókusztávon levőé a kétszeres fókusztávnál kelet-
kezik (1:1 arányban), azon belüli tárgy képe nagyított (makro objektív).

Vékony lencse leképezése egy, vastag lencséé két fősíkkal jellemzhető.
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Fénytan: fény törése – objektívek konstrukciója
Az ábrákon különböző fókusztávolságú ob-
jektívek egyszerűsített vázlata (a valódi ob-
jektívek gyakran 5-10, vagy több lencséből 
állnak) Az egy vagy két lencséből álló rend-
szerek sugármenetét vékony lencsék köze-
lítésben szerkesztettük, F az összetett len-
cserendszer képoldali fősíkját jelöli.
A második ábrán jól látható, hogy a tele-
objektív hossza rövidebb lehet a fókusz-
távjánál. A harmadikon pedig, hogy a retro-
fókusz-elv alapján konstruált nagylátszögű 
objektív jóval nagyobb helyet biztosíthat  
az érzékelő előtt a                    
tükörreflexes gép                              
felcsapódó tükre                               
számára, mint a                              
meglehetősen rövid)                   
fókusztávolság – a                            
vázlaton a tükör a (2). 
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Fénytan: a fény terjedése – fényelnyelés
A tárgyakat akkor látjuk (meg a fényképezőgép is), ha 
valamilyen fényforrás megvilágítja, és a róluk visszavert 
fény a szemünkbe jut. A fény egy részét a tárgyak elnyelik, 
más részüket visszaverik, a többé-kevésbé átlátszó 
tárgyakon a fény egy része áthalad. Mindhárom jelenség 
valószínűsége frekvenciafüggő (függ a fény színétől). A 
tárgyak színe attól függ, hogy a rájuk eső (fehér) fényből 
milyen színűt vernek (leginkább) vissza. Az alábbi illusztráció forrása: 
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/color_and_vision.shtml , fordítása: 
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=62%20 
Az átlátszó testek fényáteresztő képességének frekvencia-
függését használják  ki a színszűrők. Készíthetők olyan 
színszűrők, amelyek viszonylag széles frekvencia tarto-
mányt áteresztenek, de olyanok is, amelyek csak nagyon 
szűk tartományt. Használatuk a filmes fényképezés eseté-
ben, különösen a színes fényképezésben volt fontos, a 
digitális technikában a gépen belüli és az utófeldolgozás 
során, képátalakítással helyettesíthetők. A digitális gépek-
ben ultraibolya- és infravörös szűrök vannak (ezekre érzé-
kenyek az elektronikus érzékelők, és torzítanák a színeket). 

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/color_and_vision.shtml
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=62%20
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Fénytan: fény terjedése - fényszórás
Ha a fénysugarak útjában sok apró részecske van (pl. szennyezett leve-
gőben lebegő apró porszemek, vízcseppek), azokon a fénysugarak egy 
része irányváltozást szenved, szóródik (Rayleigh-szórás). Legjobban szó-
ródik a kék, legkevésbé a vörös színű fény (ábra). Ennek a jelenségnek 
köszönhető az ég kék színe. Ha nem lenne a Földnek légköre, nappal is 
fekete lenne az ég, akárcsak éjszaka, a Napot úgy látnánk, mint éjjel a 
csillagokat, fénye csak egyenes vonalban jutna hozzánk.  

A szórt kék fény bizonyos mértékben polarizált, legjobban az eredeti 
nyaláb irányára merőleges irányban. A polarizált fénysugarak megfelelő 
szögbe állított polárszűrővel kiszűrhetők, így az ég világossága 
csökkenthető – a sötétebb kék égen szebben látszanak a felhők 

A kelő, és lenyugvó napkorong színe erősen 
sárga, esetleg vörös. Ennek oka, hogy ekkor 
lapos szögben, vastag légrétegen haladnak át 
a napsugarak, sok kék szóródik ki a direkt 
fénynyalábból, a maradék sárga, esetleg vörös. 
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Fénytan: fény terjedése - fényszórás

szűrő nélkül              polárszűrővel
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Fénytan: fényelhajlás – felbontó képesség romlása
Ha a fény útjában kisméretű akadály vagy rés van, terjedése eltér az 
egyenes vonaltól, fényelhajlás és interferencia jön létre. Valójában a 
fénysugarak minden, a fénynyalábot határoló akadály közelében (néhány 
hullámhossznyi távolságon belül) elhajlást szenvednek, de ezek aránya 
csak akkor válik jelentőssé, ha a fénynyaláb, vagy az akadály árnyéka 
kicsi. A fényelhajás eredménye: pontszerű tárgy képe az ábrán (erősen 
nagyítva) látható folt-gyűrű rendszer. Ez rontja a felbon-              
tóképességet, Az objektív minőségétől (pl, a lencsehi-                            
bák korrigáltságától) független jelenség, csak a fény-                          
rekesz valódi méretétől függ. Minél nagyobb az érzé-                                  
kelő, annál kisebb relatív fényrekesznél jelentkezik a                         
diffrakció felbontóképességet korlátozó hatása: teljes                               
Leica-képkocka méretű (24 mm x 36 mm) érzékelő                                   
esetében f/22-nél szűkebb fényrekesznél, kis érzékelős (1/2,5”, 4,3 mm x 
5,7 mm méretű) kompaktoknál viszont már f/4-nél szűkebb fényrekesznél. 
Kísérlet: Mindenki megnézheti a fényelhajlást a két hüvelykujja között!  
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Fénytan: fényelhajlás – felbontó képesség romlása
 Kísérlet: Mindenki megnézheti a fényelhajlást a két hüvelykujja között! 

 
  

Nézzünk a 
fény felé a két 
hüvelykujj közti 
résre.  A két 
tenyér között 
bezárt szöget 
változtatva 
változtatható a 
rés 
szélessége. 
Keskeny 
résben 
megjelennek a 
fénnyelhajlásb
ól eredő 
interferencia 
csíkok.
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Fénytan: színtanJ.C. Maxwell skót elméleti fizikus, az elektro-                         
mágnességtan elméletének kidolgozója készítette az első                 
színes felvételt, a gyakorlatban bebizonyítva, hogy minden                    
szín előállítható 3 alapszín keverékeként (külön-külön 3             
színszűrövel készített a tárgyról fekete-fehér felvételeket,                      
majd ugyanolyan s,zínszűrőn keresztül egymásra vetítette).
Alább ugyanezt a technikát mutatjuk be, szimulálva                                   
(a színes felvétel 3 alapszínre bontásával).

 
  

A digitális kép egy pontját három szín-összetevőjének intenzitásával írjuk 
le, pontonként egy-egy szám-hármassal. A szám-hármas derékszögű 
koordináta-rendszerben ábrázolható RGB színtér (köv. lap, bal felső ábra) 
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Fénytan: színtan
RGB színtér 

 
  

A fehér fény szín-összetevői

Additív színkeverés

Szubtraktív színkeverés

RGB színháromszög

CIE színtér (összes látható szín) 
és egyéb színháromszögek
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A fényképezőgép fő részei: érzékelő

 
  

Az  objektív (leképezés – ezzel már foglalkoztunk)

Az érzékelő (képrögzítés)
● A digigépek meghatározó alapeleme az elektronikus érzékelő, tehát ezek 

megalkotása volt a digitális fényképezés kialakulásának előfeltétele. 
● Ennek fontos előzményei a mikroelektronika fejlődésének mérföldkövei: a 

tranzisztor (1948) és az integrált áramkör (1958) megalkotása.
● Az elektronikus érzékelőnek több fajtája van, a legkorábban kialakult, ma is egyik 

legelterjedtebb a CCD (Charge-Coupled                                                        
Device, töltéscsatolt eszköz). [Maga a név                                                             
egy olyan analóg sift regisztert jelől,                                                              
amely órajel vezérléssel az analóg jelet                                                         
(töltést) egymást követő kondenzátorokon                                                          
tolja el. A  párhuzamos analóg jelek soros-                                                               
sá alakítását végzi.] 1969-ben Willard S.                                                         
Boyle és George E. Smith (Bell Labora-                                                         
tórium) megalkotta a CCD-t, 1970-ben már fotoeffektus elvén működő, 
egydimenziós, vonalszerű képérzékelőt készítettek. 2009-ben fizikai Nobel-díjat 
kaptak. A fényképezőgépek érzékelőjeként használható CCD létrejötte  több 
világcég (elsősorban a Fairchild és a Sony) tevékenységének eredménye
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A fényképezőgép fő részei: érzékelő

 
  

Az előző lapon bemutatott animáció azt mutatja, hogyan történik a töltés 
továbbítása az analog sift regiszterben, az egymást követő kondenzátorokon. 
Az ott szereplő modul a CCD kis részlete, egyetlen pixel érzékelőjét, egyetlen 
fotodiódát tartalmaz. A CCD lényege, hogy az egymás melletti fotodiódákban 
megjelenő töltéseket (párhuzamos információ) a sor végén (a fenti ábra jobb 
szélén) időben egymás után (soros információként) lehet kiolvasni. 
Segédelektródák (kondenzátorok) biztosítják, hogy a továbbítás során ne 
keveredjenek az egyes töltés-csomagok. Az előző oldali egyetlen pixelnyi 
modul ismétlésével szemléltetjük a folymatot. A valóságban természetesen 
balról jobbra haladva fokozatosan kiürülnek a kondenzátorok.
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A fényképezőgép 
fő részei: érzékelő

 
  

A Foveon X3 érzékelő érzékeny a színekre: 
a sziliciumban a különböző színű fény 
különböző mélységre hatok be. Minden 
pixelben három sotodióda, egymás alatt.

A pixelszám növelésével egy-egy pixel 
mérete egyre kisebb, egyre kevesebb fény 
jut rá. Különösen gyenge fényben, a fény 
kvantáltsága miatt egyre nagyobb a képzaj. 
Az érzékelők fejlesztésének fontos célja a 
fotodiódákra minél több fény jutattása.       
Ezt szolgálják a szűrő nélküli pixelek     
(RGBW szűrő), a mikrolencsék, és a    
hátulról megvilágított CMOS érzékelő.

A CMOS érzékelőben minden pixel-          
hez aktív áramkörök (pl, erősítő) is      
tartozik. Technológiai okból az áram-       
körök voltak elől. Fordítva: több fény.

A CCD és CMOS színekre 
érzéketlen. Bayer maszk: 
pixelek előtt színszűrők.   
Jobbra: RGBW  szűrő
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Fotóművészet: esztétika – a kompozíció szabályai

Bal: eredeti 
képkivágás; 

közép: módo-
sított, 'harma-
doló' kivágás; 

jobb: a har-
madoló vona-
lak bejelölve.

  

Az esztétika évszázadok során kialakult szabályai abban adnak útmutatást, mik a 
képek azon jellemzői, amelyek megléte esetén esztétikai hatásuk kellemes. Ezek al-
kalmazása segít a kép kompozíciójának (szerkezetének) 'vonzó, hatásos' kialakítá-
sában. Néha a szabályok 'megszegése' eredményez érdekesebb képet, támogatja 
gondolataink kifelyezését. Ezek a szabályok többnyire a vizuális képelemek (vona-
lak, alakzatok, fényértékek, színek, méretek, stb.) elrendezésére vonatkoznak. Az 
egyik szabály a harmadolás (aranymetszés): a képet harmadoló vonalak, és azok 
metszéspontjai hangsúlyos helyek, ezekre célszerű pozicionálni a fontos képeleme-
ket.
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Fotóművészet: esztétika – aranymetszés

  

Az aranymetszés szabálya (amelynek alkalmazását már az ókori és reneszánsz 
mesterek munkáin is megfigyelhetünk, és aminek a                                    
harmadolás szabálya csak egy könnyen megjegyezhető,                          
könnyebben ellenőrízhető közelítése): egy egészet úgy                                           
kell 'aranymetszeni' két részre, hogy a nagyobbik rész                                       
aránya a kisebbikhez megegyezzen az egésznek a                                       
nagyobbikhoz viszonyított arányával:                                                                        
a:b =(a+b):a   →   a:b= 1,618.

A téglalapot aranymetszés szerint osztó vonalak úgy                                 
helyezkednek el, hogy ha a szélső részeket egységnyi                                               
szélesnek vesszük, közöttük 0,618 szélességű rész                                             
marad.

A naplementés képen ezúttal az aranymetszésnek                                         
megfelelő vonalakat jelöltük be. Azonnal szembetűnik,                                          
hogy a képen a legfontosabb függőleges vonalat, az                                   
„aranyhidat” pontosan a baloldali 'aranymetsző'                                                  
vonalra pozícionáltuk, akárcsak a legfontosabb,                                                 
legkiemelkedőbb képelemet, az „izzó” napkorongot az                                         
'aranymetsző' vonalak bal felső metszéspontjára.
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Egzotikus megoldások: egypixeles gép

  

zott tömörítő leképezés egyetlen pixelből (fotodió-
dából) álló érzékelő alkalmazását tette lehetővé. A 
képet ebben is pixelekre bontják, de nem az érzé-
kelőben, hanem egy mikrotükrökből álló készülék-
kel. A tükrök közül véletlenszerűen kiválasztottak 
a rájuk leképezett kép részletét egy lencsére vetí-
tik, ami azok fényét a fotodiódára gyűjti. Sok ilyen 
egypixeles adatból megfelelő matematikai eljárás-
sal visszaállítható az eredeti kép (lásd jobbara).

Egy digitális kép teljes in-
formáció-tartalma (pixe-
lenként) rendkívül nagy. A 
JPEG fájl ezt különböző 
mértékben tömörítve tá-
rolja (akár 1/10 sőt 1/50 
méretre). A tömörítő érzé-
kelés során már az adat-
gyűjtés során csökkentik 
az adatmennyiséget.  A  
Rice egyetemen kidolgo-
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Egzotikus megoldások: fény-tér fényképezés

http://www.lytro.com/  
 

  

Ha az érzékelőre leképezett képen (az érzékelő síkjában a fény intenzitásának el-
oszlásán) túl a beérkező fénysugarak irány-eloszlását is rögzítjük, a többlet-informá-
cióból kiszámíthatjuk a fény intenzitásának eloszlását az érzékelő előtti, vagy mö-
götti síkokban is (amit akkor kapnánk a hagyományos fényképezéssel, ha megvál-
toztatnánk az éles-                                                                                                   
ség távolságát – a                                                                                                
képen a B Érzéke-                                                                                                      
lő) – utólag módo-                                                                                                          
síthatjuk a rögzített                                                                                                     
kép élesség-beállí-                                                                                                 
tását (lásd lent).                                                                                                         
Ezt az eljárást                                                                                                           
„fény-mező fény-                                                                                                  
képezés”-nek (Light                                                                                                      
Field  Photography) ne-                                                                                       
vezzük. A Stanford ko-                                                                                              
rábbi PHD hallgatója ál-                                                                                             
tal gyártott Lytro fényké-                                                                                       
pezőgép, és az utólag                                                                                  
'átfókuszált' fotók jobbra.

http://www.lytro.com/


Debrecen, 2013. 03. 22. © Nagy Sándor 32

Egzotikus megoldások: gyorsfényképezőgép

 
  

A 

Az MIT  (Massachusetts Institute of Technology – Messechusettsi Műegyetem) 
gyorsfényképezőgép egy bonyolult, egész asztalt megtöltő laboratóriumi berende-
zés, amivel elké-pesztően nagy sebességű sorozatfelvétel készíthető: a képváltások 
akár 2 ps-onként követ-hetik egymást (1 ps = 1 pikoszekundum = 0,000.000.000.001 
s = 10-12 s), azaz másodpercenként fél billió felvétel készülne, ha ilyen „sokáig” mű-
ködtetnék (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 500 felvétel ké-                                      
szül. (A fény 0,13 s alatt tudná megkerülni a Földet.)

http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
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Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket

 
  

A fotózás általános kérdései iránt érdeklődőknek ajánlom figyelmébe a 
Világhálón elérhető portálomat:

http://www.fotoagora.hu 

A jelen előadás teljes vetített anyaga letölthető:
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=1

http://www.fotoagora.hu/
http://www.fotoagora.hu/
http://www.fotoagora.hu/
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=1
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