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A hullámok hAsznosításA

Fényképezés
A MAMUTOK FÉNYKÉPEZÉSÉRŐL

Golfozás közben egy szép napon észrevettem, hogy azon a helyen, ahol a golfütő
ket hordozó mamutok le szoktak heveredni, sokkal alacsonyabb és fakóbb a fű, 

mint a napsütötte részeken. Tovább golfoztam, de az eszem már máson járt. Ha a 
mamut képe véletlenül megjelenhetett a füvön, akkor, okoskodtam, talán szándéko
san más dolgok képét is elő lehetne állítani.

A műhelyembe visszatérve a szomszéd családot fogtam be az első kísér
letemhez. Megkértem őket, feküdjenek le szép sorban a ház előtt a fűre.
Eleinte vonakodtak, de amikor ajánlottam egy kis pénzt, ráálltak a dolog
ra, és nem sokkal később mind ott aludtak a füvön.

ezüstben megörökítve
A fekete-fehér, filmes fényképezésnél fű helyett ezüstöt 
használnak a képek megörökítéséhez. Az átlátszó filmre 
felvitt fényérzékeny ezüstvegyület fény hatására bomlásnak 
indul. Eredményeképpen apró ezüstszemcsék jelennek 
meg a fény által elért helyeken – vagyis a kép rögzült a fil-

men. A filmet ezután még elő is kell hívni, hogy még több 
ezüst képződjön a megvilágított területeken. Így kapjuk 
meg a „negatívot”, ugyanis a lefényképezett dolog világos 
területeit most sötét ezüstfoltok jelzik a filmen. Az egész 
folyamatot azután meg kell ismételni, ezúttal a film helyett 
fotópapírral, hogy előállítsuk a felvétel pozitív képét.

exponálás
A világos képrészletekről a filmre érkező fény kémiai folya matot 
indít el. Ennek során az előhívó oldatban lévő kristályok ezüstté 
bomlanak le.

OBJEKTÍV

FÉNYFORRÁS

TÉMA

FILM

előhívás
Az előhívó oldat a fényt kapott kristályo
kat ezüstszemcsékké alakítja át, amelyek 
a filmen sötét foltot képeznek.

negatív kép
A negatív képet fotópapírra 
vetítik. Ezzel tulajdonképpen 
„megfordítják” az eredeti 
folyamatot, és így majd 
létrejön a pozitív kép.
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Digitális Fényképezés
A fényképek túlnyomó többségét ma már digitális gépekkel 
készítik. A látványt nem film, hanem elektronikus szenzor 
rögzíti. A kamera akkumulátorára rákapcsolt szenzornak 
fényérzékeny elemek ezreiből vagy millióiból álló hálórá-
csa van. Ha fény éri valamelyik elemet, akkor ez az elem 

átereszti az áramot – s minél erősebb a fény, annál erősebb 
az áram is. Az áramfolyamok aztán áthaladnak egy ana-
lóg-digitális átalakítóegységen (lásd a 322. oldalt) és egy 
képfeldolgozón is, amely létrehozza a kivehető memória-
kártyán (lásd a 334–335. oldalt) tárolt digitális képet.

Öt napon keresztül min
dig pontosan ugyanar

ra a helyre fektettem őket. A hét végére tökéletes képem lett a szomszé
daimról. Az eljárás nagy tetszést aratott, és a híre gyorsan elterjedt. 
Nem sokkal később már iskolai csoportok hevertek mozdulatlanul az 
erre kijelölt helyen.

Felmerült azonban néhány, előre nem látott nehézség. Amint képeim 
szereplői felkeltek, a füvet folyton nyírni kellett. A fényképmutogatás 
elég körülményes lett, a képkeretek pedig egy vagyonba kerültek. Ha 
meg tudtam volna oldani, hogy a kép rögzítése előtt az embereket össze
zsugorítsam, találmányomra egészen biztosan fényes jövő várt volna.

2.

3.

1 .

FelDolgozás
Az áramfolyamok egy analógdigitális átalakítóegységbe futnak 
be, amely bináris számként rögzíti az egyes elemekből érkezett 
impulzust. A képfeldolgozó aztán pixelekből (képelemekből) álló 
digitális képpé rendezi össze a számokat. Általában egy pixel jelöl 
egy elemet a szenzoron – minél több a pixel, annál részletesebb 
a kép.

FÉNYFORRÁS

SZENZOR

PROCESSZOR 
CHIP

ANALÓG-DIGITÁLIS 
ÁTALAKÍTÁS

OBJEKTÍV

TÉMA

MEMÓRIA-
KÁRTYA

szenzor
A szenzor elemei, ha fény éri őket, 
elektromos áramot produkálnak – minél 
több a fény, annál erősebb az áram.
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Digitális tükörreFlexes Fényképezőgép
PENTAPRIZMA

KERESŐOKULÁR

EXPONÁLÓ-
GOMB

képszenzor
Ha exponáláskor a tükör fölemelkedik, a lencsék 
által produkált kép a képszenzorra – egy sok millió 
fényérzékeny elemet tartalmazó chipre – vetítődik. 
A szenzorban egy színszűrő is található, amely 

lehetővé lehetővé teszi a téma színeiben 
is hiteles megörökítését (lásd 

a 325. oldalt). 
mattüveg
Itt állítja elő az 
objektív és a tükör 
a keresőben látható 
képet. Az ernyő 
és a film egyenlő 
távolságra van 
a tükörtől, ezért, 
ha itt élesre állíjuk 
a képet, az a filmen is 
éles lesz.

FELCSAPÓDÓ 
TÜKÖR

KÉP-
SZENZOR

Itt repül 

a kismadár

!
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FÉNYSUGÁR

Fényrekesz
Ez szabályozza az objektív nyílását 
és a belépő fénymennyiséget. 
A központi nyílást félkör alakú 
vékony lemezek, más néven lamellák 
nyitják vagy zárják. A szűkebb nyílás 
jobban fókuszált, élesebb képet ad. 
A szélesebb nyílás több fényt enged be, 
ami gyenge megvilágítás esetén lehet 
hasznos.

objektív
A csúcsminőségű objektívek több lencséből állnak, 
amelyek „együttműködnek”, hogy éles kép alakuljon 
ki a szenzoron. Némelyik elem előrehátra mozgatható 
a fókuszálás érdekében vagy hogy közelítsen a tárgyra, 
vagy távolodjon attól. Ezt a nagy pontosságot igénylő 
mozgatást léptetőmotorok (lásd a 283. oldalt) végzik. 
A lencsék felületét gyakran fényvisszaverődést csökkentő 
bevonattal szokták ellátni.

SZENZOR

TÜKÖR

OBEJEKTÍVMATTÜVEG

PENTAPRIZMA FÉNYREKESZ

KERESŐ-
OKULÁREgyes fényképezőgépekben két lencserendszer van: 

 az egyikkel beállítjuk a képet, a másikkal a filmre 
vagy képérzékelőre vetítjük. Sok fotós az exponálás 
előtt szereti előre látni a szenzoron megjelenő képet. 
A digitális tükörreflexes fényképezőgép azért kapta 
ezt a nevét, mert egyetlen lencserendszert használ 
a kép megtekintésére és lefényképezésére. Ezek a 
gépek csuklósan rögzített, felcsapódó tükörrel van-
nak felszerelve. Alapállásban a tükör 45°-os szögben 
helyezkedik el a film előtt, az objektív felől érkező 
fénynyalábot a tükör fölötti mattüvegre vetíti, s az 
innen kiinduló fénysugarak a pentaprizma felületein 
visszaverődve jutnak a keresőokulárba, ahol a látható 
kép egyenes állású lesz. Az exponálógomb lenyomá-
sakor a tükör felcsapódik, és az objektíven át beérke-
ző fény a filmre jut.
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Digitális képrögzítés
Mint minden mozgókép, a digitális videófelvétel 

is valójában egymás után gyorsan lepörgetett 
állóképek, „filmkockák” sorozata. Minden képkocka 
pixelek ezreiből vagy millióiból áll, amelyeket szám-
sorozatok fejeznek ki. A számok bitek. A csúcsmi-
nőségű videóhoz a mozgás minden másodpercében 
bitek milliárdjaira van szükség. A videótömörítés 
csökkenti a szükséges adatok számát, 
könnyebbé téve ezáltal a digi-
tális videó tárolását és 
az interneten való 
továbbítását.

lencsék
Az objektív lencséi 
a kamerába belépő 
fényt a képszenzorokra 
fókuszálják.

KÉPSZENZOROK 
(LÁSD A 325. 
OLDALT)

TRICHRONIKUS 
PRIZMA

KÉP-
SZENZOR

KÉPSZENZOR

KÉPSZENZOR

A ZÖLD FÉNY 
ÁTHALAD

BEVONT 
FELÜLETEK

A KÉK FÉNY 
VISSZATÜKRÖZŐDIK

A PIROS FÉNY 
VISSZATÜKRÖZŐDIK

A FÉNY 
BEÉRKEZIK 
A PRIZMÁRA

MIKROFONproFesszionális 
viDeókamera
Minden olyan kamera, amely 
gyor san képes fölvenni képeket, 
videót is képes rögzíteni. Az embe-
rek többnyire digitális kamerá- 
val, illetve okostelefon vagy tab-
let kamerájával készítenek  videót. 
A tévések és a filmesek profi 
kameráiban nagyobb lencsék, 
nagyobb képszenzorok, gyorsabb 
képkockapörgetők és nagyobb 
teljesítményű képfeldolgozók van-
nak, amelyek sokkal jobb minő-
ségű videófelvétel készítését teszik 
lehetővé.

a színek szétválasztása
A digitális színes kép valójában három, 
különböző – piros, kék és zöld képből áll 
össze. A legtöbb kamerának egy szenzora 
van, egy színszűrővel (lásd a 325. oldalt) 
a piros, a kék és a zöld képkockák szá-
mára.

Sok professzionális videokamerában 
viszont trichronikus (háromszínű) priz-
ma van, amely három részre osztja a 
képet, mindegyiket a maga szenzorához 
továbbítva. A prizma belsejében a fény 
olyan, speciális bevonatú felületekbe 
ütközik, amelyek bizonyos színeket visz-
szavernek, de a többit átengedik.

Felvétel készítése
A kamerába jutó fényt a lencsék 
a három képszenzorra fókuszálják 
– egyetegyet a piros, a zöld és 
a kék fény számára. A kamera 
képfeldolgozója kockáról kockára 
összedolgozza a három szenzorból 
érkező adatokat egyetlen, pontos 
és élethű színekkel rendelkező 
képpé.

nézőke
A nézőkében lévő kicsi képernyő 
mutatja az élő képet, amit 
a képszenzorok rögzítenek.
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CSAK A MAMUT SZEME 
VÁLTOZIK KÉPKOCKÁRÓL 
KÉPKOCKÁRA

PIXELES KÉP A PIXELEK CSAK 
KÖZELRŐL 
LÁTSZANAK

RENDKÍVÜL FINOM 
FELBONTÁSÚ KÉP

alacsony Felbontás
Az alacsony felbontású, például lassú inter-
netkapcsolaton érkező videókon, jól kive-
hetők a képeket alkotó pixelek.

nagy Felbontás
Ma 1920×1080-as a szabványos televí ziós 
kép. Néhány készülék ultranagy felbontást 
(UHD) is képes lejátszani, akár 3840×2160-
ast is.

4k Felbontás
A mozikban bemutatott videók többsége 
4096×2160-as, úgynevezett 4K minőségű. 
A képek rendkívül tiszták és élethűek.

képminőség
A pixelek azok az apró elemek, amelyekből összeáll a 
képernyőn látható kép. Minél több pixel van egy képkoc-
kában, annál részletgazdagabb és élesebb-tisztább is lesz 
a kép. Egy videókép vízszintes és függőleges irányú pixe-
leinek száma adja meg az úgynevezett felbontás mértékét. 
A modern televíziók többsége 1920×1080-as felbontással 
képes megjeleníteni egy videót. Minél nagyobb a felbon-
tás, annál több bitre van szükség az egyes képkockák 
megjelenítéséhez. 

viDeótömörítés
Jó minőségű digitális videóhoz másodpercenként több 
milliárd bitre van szükség. Ezek gyorsan megtöltenek egy 
merevlemezt vagy memóriakártyát (lásd a 334–335. oldalt). 
A kamera a kép feldolgozása során tömöríti a vi deót, hogy 
az kevesebb helyet foglaljon el. A képkockák helyett kódot 
használ, sőt, kihasználja az egymás után következő képkoc-
kák hasonlóságát, csak azt jelzi, hogy azok miben külön-
böznek. A kód sokkal kevesebb helyen elfér, mint maga a 
kép. A tévé vagy a számítógép processzora ugyanazt a kódot 
használja a képkockák visszaállításához a lejátszás során.

iDő és tér
A videotömörítés helyet takarít meg 
a digitális médiatárolásban, amilyen 
például a memóriakártya. E keret 
nagy területei majdnem azonosak, 
és egyetlen szín blokkjaiként 
reprezentálhatók.
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viDeókivetítő
A videokamerával fölvett, és merevlemezen vagy 

 memóriakártyán tárolt digitális videót megtekin-
tés céljából nagy vászonra vagy képernyőre is ki lehet 
vetíteni. A projektoroknak két fő típusuk van. Az LCD 
(liquid crystal display) projektorok ugyanúgy működ-
nek, mint egy LCD képernyő, leszámítva azt, hogy itt 
az LCD-n átvilágító fény egy vetítővászonra van fóku-
szálva. A DLP (digital light processing) projektor apró 
tükrök millióit használja a videó képkockáit alkotó 
egyes pixelek be- és kikapcsolására.

TÜKÖR

LENCSÉK

PIROS SZÍNŰ 
FÉNYSUGÁR IRÁNYUL 
A VETÍTŐVÁSZONRA

KIVETÍTŐKÉSZÜLÉK 
VAGY PROJEKTOR

ÁRAMKÖR-
KAPCSOLÓPANEL 

Dlp projektor
A bekapcsolt lámpa fénye áthalad 
egy rotációs színszűrőn, és eléri 
a digitális mikrotükör szerkezet 
(digital micromirror device – 
DMD) elnevezésű chipet. Itt 
apró, mozgó tükrök milliói 
vetítik rá vagy térítik más-
felé a közönséges tü kör-
ről érkező fényt. Ezt a 
fényt olyan lencséken 
keresztül tükrözi visz-
sza, amelyek egy vetí-
tővászonra fókuszál-
ják a fényt.

a tükör „bekapcsolva”
A mikrotükör a projektor főtükrére 
továbbítja a fényt.

a tükör „kikapcsolva”
A mikrotükör eltéríti a fényt 
a projektor főtükrétől.

Digitális mikrotükör szerkezet
A digitális mikrotükör szerkezet (DMD) parányi tük-
rök millióival van bevonva. Ezek a tükrök csuklós 
felfüggesztésűek, másodpercenként ezerszer billen-
nek előre-hátra, s rávetítik a fényt arra a főtükörre 
– vagy éppen eltérítik tőle –, amely végül a vetítő-
vászonra vetíti ki a fényt. Minél többször for-
dul a tükör a „bekapcsolt” pozícióba, annál 
élesebb-világosabb az általa produkált 
pixel.

DIGITÁLIS 
MIKROTÜKÖR 
SZERKEZET

VILÁGOS 
FÉNYYFORRÁS

színkerék
A projektor gyors 
egymásutánban vetíti le 
az egyes képkockák vörös, 
zöld és kék változatait – 
köszönhetően a gyorsan 
forgó színkeréknek. Az 
emberi agy ezt az egészet 
teljes színkészletű képpé 
rakja össze. 

SZÍNKERÉK

képalkotás
Mint minden digitális kép 
esetében, a képkockák itt is 
pixelek millióiból állnak össze. 
A DMD szabályozza, hogy 
mennyi fény érje a vetítővásznon 
az egyes pixeleket.
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3D-s Film
Ha 3D-ben (három dimenzióban) látunk valamit, az azt 

 jelenti, hogy érzékeljük a kép mélységét is. Amit 
egyébként a mindennapokban is érzékelünk, ugyanis két 
szemünk kissé más szögből látja ugyanazt a látványt. 
A 3D-s mozi ugyanezzel a „megoldással” működik: ugyan-
arról a dologról két videót vetítenek, egymástól kissé eltérő 
szögből. A 3D-s kamerák is két felvételt készítenek ugyan-
arról a jelenetről, a 3D-s animációt viszont számítógépekkel 
állítják elő, virtuális képként; itt maga a számítógép produ-
kál két nézőpontot. Megtekintéskor fontos, hogy egy-egy 
szemünk csak az egyik videót lássa. Ezt több módszerrel is 
el lehet érni, de a 3D-s filmek általában polarizált fénnyel 
dolgoznak (lásd a 194. oldalt).

A KAMERA 
MINDEN 
KÉPKOCKÁRÓL 
KÉT FELVÉTELT 
KÉSZÍT

A KÉPET 
A VETÍTŐVÁSZONRA 
FÓKUSZÁLÓ 
LENCSÉK 

NAGY VISSZAVERŐ-
KÉPESSÉGŰ 
VETÍTŐVÁSZON

A KÉP 
VISSZATÜKRÖZŐDIK 
A VETÍTŐVÁSZONRÓL.

3D-s Felvétel készítése
Mozgó jelenetről 3Ds felvételt 
úgy készíthetünk, ha egyszerre 
két kamerával, másmás szögből 
fényképezünk.

3D-s vetítők
A 3Ds filmek bemutatására is felkészült mozik 
többségében két vetítő működik – a két, különböző szögből 
felvett videófilm számára egyegy. Minden egyes képkocka 
folyadékkristályos kijelzőn (lásd a 246. oldalt) jelenik 
meg, majd áthalad egyegy polarizálószűrőn.

3D-s szemüvegek
A szemüvegben lévő szűrők blokkolják az 
egyik érkező fényt, de a másikat átengedik. 
A két szemünk kissé eltérő nézőpontból 
látja ugyanazt a képkockát, s ezt az 
agyunk egyetlen, 3Ds képként érzékeli.

a Film megtekintése 
Mint a hagyományos filmek, a 3D is állóképek egymás 
után gyorsan lepergő sorozatából áll. A 3D azonban 
két képet használ minden egyes képkockánál, ame-
lyeket egyszerre vetítenek le. A két, különböző képről 
polarizált fény érkezik, ugyanis a vetítőben polarizáló-
szűrők működnek. A két, eltérő szögben polarizált 
fényt hasonló polarizációjú 3D-s szemüvegen kell 
nézni. E nélkül ugyanis a néző homályos képet lát a 
képernyőn.

KAMERA

MINDKÉT KÉPET 
EGYSZERRE VETÍTIK

POLARIZÁLÓ-
SZŰRŐ

POLARIZÁLÓSZŰRŐ

POLARIZÁLÓSZŰRŐ

POLARIZÁLÓSZŰRŐ

LCD- 
KIJELZŐ

LCD-KIJELZŐ


