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Színhőmérséklet: 

Általában a fényképezésben a fényforrások által kibocsátott fény színét a 

(színhőmérsékletét) K-ben (kelvin) adjuk meg. 

Az ideális termikus fényforrás színhőmérséklete számszerűleg megegyezik 

annak kelvinben (K) kifejezett hőmérsékletével. A nem ideális termikus 

fényforrások színhőmérséklete pedig számszerűen annak az ideális termikus 

fényforrásnak a színhőmérsékletével egyezik meg, amely szemmel észlelve 

ugyanolyan színű fényt bocsát ki, mint a jellemezni kívánt fényforrás. 

A Nap (mint ideális termikus fényforrás) felületének hőmérséklete 5750 K. 

Azaz a Nap színhőmérséklete 5750 K. 

Amíg azonban a Nap fénye eljut hozzánk, át kell hatolnia atmoszféránkon. 

Kék elszíneződés várható 5500 K-nél magasabb színhőmérséklet esetén: 

- tengerparton magas hegyek között a kék ég sugárzása kb. 10000 K. 

- erősen borult égbolt, szürke összefüggő felhőzet, kb.8000 K. 

Narancssárga, vöröses elszíneződés várható 5500 K-nél alacsonyabb 

színhőmérséklet esetén: 

- hajnalban, alkonyatkor, bágyadt téli napsütésben kb. 4000 K. 

- izzólámpák fényénél 2800 – 3200 K 

A fényképezésben azok a fényforrások a jelentősek, amelyek az elektromágneses spektrum 380 780 nm (látható 
fény) közötti tartományban sugároznak. 

A fotográfiában különbséget teszünk: 

- napfény (természetes fény) 

- műfény (mesterséges fény) között. 

Fényforrások 
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Természetes világítás (napfény) 

A Földet 
körülvevő légkör 
a Nap sugarait 
szétbontja. A földi 
napfény a Nap 
sugarait kemény, 
irányított jellegű, 
határozott rajzú, 
árnyékot adó 
(főfény) és szórt, 
árnyékot alig adó 
lágy jellegű 
(derítőfény) 
sugarakra bontja.  

Ezekből a 
sugarakból 
tevődik össze a 
természetes 
nappali világítás. 

A napfény 
színhőmérséklete 
2500 K – 10000 K 
között változhat, 
aszerint, hogy 
milyen 
napszakban 
fényképezünk 
vagy derült, 
esetleg felhős 
égnél exponálunk. 
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Mesterséges világítás (műfény) 

Műteremben vagy napfény hiányában mesterséges 
fényforrással világítunk. Ezzel a világítással (általában) a 
természetes napfénnyel való világítást próbáljuk utánozni 
(főfény, derítés). 

 

Izzólámpa 
A fényképezés szempontjából egyre kisebb a 

jelentősége (nagy energia-felvétel, melegedés, 

nagy súly). A speciális fotóizzók színhőmérséklete 3200 K, a 
háztartásban használtak színhőmérséklete kisebb. 

 

Villanó (vaku) 
A fényképezés legkorszerűbb fényforrása. Sugárzása 5500 K 
színhőmérsékletű fénynek felel meg. Azaz fotográfiai 
szempontból nem műfénynek, hanem napfénynek felel meg. 

 

- Automata (komputeres) vaku: 

Automata üzemmódban a vakun lévő fotócella érzékeli a 
témáról visszaverődő fényt. Ennek megfelelően szabályozza a 

fénykibocsátást. Ilyenkor nem a rekesznyílást kell a vaku 
fényéhez szabályozni. Az előre beállított rekesznyíláshoz  

(munkablendéhez) bizonyos határok között automatikusan 
igazodik a fénykibocsátás. 

 

- Műtermi vaku: 

A műtermi vakuberendezések beállítófénnyel, fényszabályzó 
fotócella nélküli, hálózati árammal működő készülékek. A 
gyártók számos tartozékkal egészítik ki az alapkészüléket, így 
a téma jellegének megfelelő világítást választhatunk 
(kontrasztos, lágy, irányított, stb.). A beállítófény célja, hogy a 
fotográfus pontosan szabályozhassa a fények irányát és 
intenzitását. 
 
 

 

. 
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Világítástechnika 

A fotográfiai téma világításánál előforduló fényhatásokat három csoportra oszthatjuk. 

 

A főfény 

Ez a kompozícióban a legerősebb fényhatás, amely a jellemző világítást adja. Alapjában véve valamilyen irányított jellegű, árnyékot 

adó sugárzás. A főfény a gép optikai tengelyéhez viszonyítva négy alapvető alaprajzi helyzetet foglalhat el a téma körül 360° -ban. 

1. lapos főfény, amely az optikai tengellyel közel párhuzamos, nem ad plasztikus világítást;  

2. általános főfény, amely az optikai tengellyel kb. 30-60° -ot zár be, ez a leggyakoribb (félfrontális főfény);  

3. oldalfőfény, amely az optikai tengelyre 90° -ban éri a témát, rendkívül plasztikus világítást ad;  

4. ellenfőfény, amely a téma mögül 180° -os félkörből bárhonnan jöhet. Az előtér felé irányuló árnyékokkal a téma kontúrját kiemeli, 

frontális árnyalatait enyhíti. 

 

 

 

A főfény célja a térbeliség hangsúlyozása klasszikus és konvencionális árnyékhatásokkal. 
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A derítés 

A fényképészeti világítástechnikában a derítés célja az 
árnyékrészletek megvilágítása. A főfény által képzett árnyékot 
úgy kell deríteni, hogy abban elkülönülő részletek legyenek a 
felvételi nyersanyagok (vagy érzékelő) tulajdonságainak 
megfelelően. Derítőfény jellegében mindig szórt, 
árnyékmentes fényhatás. A derítés lehet direkt és indirekt. 
Direkt derítést használhatunk szabadban, amikor a nap sugarai 
adják a főfényt, továbbá olyan belső terekben, ahol nincsenek 
megfelelő reflektáló falfelületek (sötétek vagy távoliak). Az 
indirekt derítéssel a diffúz, árnyékmentes fényhatás 
könnyebben valósítható meg. Világos falfelületű 
műtermekben és szobákban ez a lehetőség mindig megvan. 

 

A kisegítő fények 

A fényképészeti témák világításához a főfényen és a derítésen 
kívül egyéb, hangulatkeltő, ún. kisegítő 
fényekre lehet szükség. A leggyakrabban 
használt kisegítő világítások: 

- Díszítőfény:  A részletek feltűnően díszített kiemelésére 
szolgál. Ha a tárgyrészletek felületi 
struktúráját kívánjuk kiemelni vele, 
súrolófénynek, vagy hajfénynek nevezzük. 

- Élfény:  A körvonalakat hangsúlyozza, a témát 
leválasztja a háttérről, erősen irányított fény. 

- Háttérvilágítás: Célja a kompozíció szempontjából nyugodt, 
homogén és árnyékmentes hátterek 
kialakítása. A legtöbbször szórt jellegű 
világítás. Különleges megoldás a 
háttérvetítés. 

- Ellenfény:  Átlátszó, áttetsző tárgyak kisegítő világítása. 
Általában szorosan összefügg az 
anyagszerűség érzékeltetésével. 
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Fotós tippek: 

1. Fontos, hogy a modell is részt vállaljon a felvétel elkészítésében, legyen nyugodt és ellazult, próbáljon meg 
tökéletesnek mutatkozni, hogy a legelőnyösebb arcát örökíthessük meg. 

2. Meg kell találnunk a megfelelő távolságot a kamera és a modell között. Ajánlott portré felvételezéshez a 
közepes tele zoom használata 85 mm-135 mm (24x36 mm-es szenzorra tekintve) között. 

3. Ha megvan a téma és a beállítás, vizsgáljuk meg a hátteret. Ne higgyük azt, hogy a jó portré elkészítése 
izgalmas hátteret kíván. Gyakran láthatunk a modell mögött különböző "kallódó" tárgyrészleteket, fákat, 
ablakkeretet, egy belógó szekrényajtót. 

4. Fontos, hogy a portré magán viselje az egyéniség sajátosságait – ehhez nem árt ismerni a modellt, 
beszélgetni vele. Fel kell szabadítani gátlásait s félelmeit, hogy természetesen viselkedjen. 

5. A portré nem feltétlen arckép, de koncentráljon mindenképp az arcra. 

6. Nem csonkolunk ízületekhez közel. 

7. Jellemzően állókép. 

8. A modell nézzen a kép közepe felé, ne kifelé a képből. 

9. Vakuk használata általában hideg, közvetlen, erős fényt adnak, helytelen árnyékokat létrehozva az arcon. 
Szabad téren, derítés céljából azonban alkalmazhatók. Ha fényük még mindig zavaró, diffúzornak pauszt 
vagy papírzsebkendőt használhatunk. A vaku által csökkentjük az árnyékok és csúcsfények közti 
kontrasztot s a diffúzornak köszönhetően a kontúrok sem lesznek konkrétak az árnyékos részek határain. 

10. Stúdióvakuk használatánál figyeljünk a fényeloszlásra. Legyen egy főfény és kisebb derítő fények 
máshonnét. Fontos, hogy olyan fényeket teremtsünk, melyek a természetben is előfordulnak, ahol ugyebár a 
Nap a főfény. 

11. Figyeljünk a blende nyitottságára és az ezzel járó mélységlesség-játékra. A relatíve tág rekesz szép, 
elmosódott hátteret eredményez. 
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Portré? 

- igazolványkép jellegű 

- zavaró háttér 

- beállítási és képkomponálási hibák 
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Kedves gyerekfotó 

- beállítás megfelelő (természetesnek tűnik) 

- kompozíció jó (kitölti a képet, nem „néz 

ki a képből” 

- érdekesség (kék csík) 

- derítés hiányzik (az arcon az árnyékok túl 

kemények 
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Használjunk derítőlapot 

- a nap kemény fényét lágyítjuk 

- szinte árnyékmentes lesz a világítás 
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Szabadtéri gyerekfotó 

- nem szükséges derítőlap (fátyolfelhős az ég) 

- külső kellék (fa, pad) 

- kicsi mélységélesség (életlen háttér) 
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Ellenfényes felvétel 

- szükséges a derítés (esetleg vakuval is) 

- lehet merészen vágni de vigyázzunk az izület közeli vágásokra 
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Érdekes háttér 

- szükséges a modell ötlete, igénye 
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Nyilvános helyen 

- egy vakuval, mennyezetre irányított reflektorral 

- a közönséget és a zenészeket ne zavarja a helyezkedés és a vaku villanása 
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Nyilvános helyen 

- adott fény használata 
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Érdekes előtér, háttér 

- vakus, indirekt világítás 

- vigyázni kell, hogy a modell ne olvadjon bele a környezetbe 

vna.hu 



Beltéri modellfotó 

- vakus világítás (3 műtermi vaku) 

- a hely hangulatát kellett bemutatni modellek segítségével 

- vaku kiemelő szerepe 

- a vaku háttérvilágító szerepe 
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Mobil műterem 

- farsangi jótékonysági fotózkodás 

- jelentős a jelmez 

- jellegtelen háttér 
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Műtermi fotózás 

- világítás jelentősége 

- a telt arcot féloldalas világítással tehető érdekessé 
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Műtermi világítás 

- szimmetrikus világítás díszítőfénnyel 

- féloldalas világítás 
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Műtermi világítás 

- homogén háttér 

- minimális instrukció 

- egyszerű , kétvakus világítás 

- kellék (szék) 
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