A fényképezőgépről
általánosan

Felépítése, szerkezete
A fényképezőgép ősének a lyukkamerát tekintjük, amely a legegyszerűbb eszköz arra, hogy a fény egyenes
vonalú tovahaladásának felhasználásával lencse nélkül tudunk előállítani valamely tárgy képét.

A fényképezőgép szerkezete sokban hasonlít az emberi szem felépítésére.
Minden korszerű fényképezőgépnél megtalálható szerkezeti elemek a következők:
•
gépváz (sötétkamra)
•
objektív
•
zárszerkezet
•
kereső

Csoportosítása (gépváz) képméret szerint

- Műszaki fényképezőgépek:
képméret (cm-ben):
6x9
9 x 12
13 x 18
18 x 24
jellemző típusok, márkák:
LINHOF kardan,
PLAUBEL peco,
CAMBO legend,
SINAR p,
GLOBICA II.
alkalmazási terület:
Építészeti felvételek, gépek, berendezések,
műtárgyak fényképezése. Nagy pontosságú
reprodukciók nagy képméretű felvételezése.

- Középformátumú fényképezőgépek:
képméret (cm-ben)
6 x 4,5
6x6
6x7
6x9
jellemző típusok, márkák:
HASSELBLAD 500/C,
MAMIYA RB 67,
ROLLEIFLEX 6008,
ZENZA BRONICA ETR,
PENTACONSIX TL
alkalmazási terület:
Divatfelvételek, reklámfotók, tudományos
fényképezés.

- Kisfilmes tükörreflexes fényképezőgépek:
képméret (mm-ben)
24 x 36
14,9 x 22,3 (APS-C Canon)
15,8 x 23,6 (Nikon)
13 x 17,3 (4/3 Olympus)
jellemző típusok, márkák:
NIKON D3, D70
CANON 1D, 450D, 1000D
OLYMPUS E-3
PENTAX k7d, k20d, k100d
PRAKTICA MTL 5, B 10
ZENIT E, TTL, 12 XP
alkalmazási terület:
Riportfényképezés, gyermekfényképezés,
sportfényképezés.
A legelterjedtebb filmes fényképezőgép csoport.

- Bridzs fényképezőgépek:
képméret
a képátló 10 mm-nél kisebb
jellemző típusok, márkák:
NIKON Coolpix P 90
CANON PowerShot SX20 IS
OLYMPUS SP-590 UZ
PENTAX X70
alkalmazási terület:
A hobbifotósok legkedveltebb típusa. A gépvázzal
egybeépített nagy átfogású objektív lehetőséget kínál
különböző témák könnyű fotózására.

- Kompakt fényképezőgépek:
képméret
a képátló 6 mm-nél kisebb
jellemző típusok, márkák:
NIKON Coolpix S1000pj
CANON Digital Ixus 200 IS IS
OLYMPUS FE-5010
PENTAX Optio E80
alkalmazási terület:
Az utazások kedvenc fényképezőgépe. Kompakt
felépítése, könnyű kezelhetősége alkalmassá teszi a
gyorsan adódó fotótémák megörökítésére.

Objektívek

Az objektívek lencsékből, lencserendszerekből állnak. Egy-egy objektív fókusztávolságát az adott
lencserendszer összfókusztávolsága adja meg (domború lencse +, homorú lencse -). A lencserendszer
fókusztávolsága csak pozitív lehet, mert a leképezés során csak így keletkezik valóságos kép.
Háromfajta objektívtípust különböztetünk meg:
- Normál objektív
- Nagylátószögű objektív
- Teleobjektív

Normál objektív

Az objektív jellemzője, hogy a képméret átlója (d)
kb. ugyanakkora, mint az objektív gyújtótávolsága
(f). Látószöge 53 fok körül van (ez az emberi szem
látószögének felel meg).
Univerzális objektívnek számít.

Nagylátószögű objektív
Látószöge 65 – 110 fok között van. Ennél
nagyobb látószöge már csak a halszem
objektívnek van, amelynek látószöge 180 fok
is lehet. Ezeknek az objektíveknek a
geometriai torzítása számottevő.
A nagylátószögű objektívek képalkotására a
túlzott perspektivikus hatás a jellemző.
A nagylátószögű objektív előnyösen
használható közeli, nagy kiterjedésű tárgyak
fényképezéséhez. Ezt az objektívtípust nagy
mélységélesség jellemzi.

Teleobjektív

Képalkotásuk jellemzője, hogy a látvány egy kis
részét nagyítva képezik le a film síkjára. Az ilyen
felvétel a szem számára szokatlanul összenyomott,
mélység nélküli perspektíva keletkezik. A kép
összezsúfolt tér érzetét kelti. A nagyobb
gyújtótávolságú teleobjektívek használatakor (kellően
nyitott rekesznél) a háttér elmosódik, így kiemeli a
főtémát.
A teleobjektívet elsősorban személy-, riport- ,
természet- és sportfényképezésre szokták használni.

Zárszerkezet

Az objektíven beáradó fény a gépvázban a fényérzékeny réteget éri. A bejövő fény erősségét az objektív
rekeszállításával, vagy a megvilágítás hosszának szabályozásával érhetjük el. A korszerű filmnyersanyagok és
érzékelők megkívánják, hogy ez a megvilágítási idő esetenként igen rövid legyen. Ezért szükség van egy olyan
szerkezetre, amely nagyon pontosan szabályozza a megvilágítás hosszát. Ez a fényképezőgép zárszerkezete.
Két zárszerkezetet különböztetünk meg:
-Központi zár
- Redőnyzár

Központi zár

A központi zár az objektívben a lencsetagok között
helyezkedik el. Három, öt vagy hét vékony
fémlemezből, lamellából áll. Alaphelyzetben ezek
összecsukódva elzárják a fény útját.
Az exponáláskor szétnyílnak, majd újra
összecsukódnak. A lamellákat általában rugók
mozgatják. A központi zárak nagy előnye, hogy
minden megvilágítási időhöz, így a legrövidebb
időkhöz is biztosított a vakuszinkron.
Központi zárat a két szélső fényképezőgép
kategóriában alkalmazzák. Ezek a nem cserélhető
objektíves amatőr, kompakt kamerák és az igényes,
professzionális (közép- és nagy képformátumú)
fényképezőgépek.

Redőnyzár

A gépvázba épített zárszerkezet. Közvetlenül a
film, vagy érzékelő előtt helyezkedik el. A
korszerű redőnyzárak egymásra csúszó
fémlemezekből, lamellákból állnak. A
redőnyzár működése emlékeztet az ablak elé
húzott redőnyre. Innen kapta a nevét. Az
exponáláskor a lamellák mozgását mechanikus
vagy elektromechanikus szerkezet vezérli.
A zárszerkezet lényegében két redőnyből áll.
A redőnyzár működése:
- Az exponálás előtt az első redőny eltakarja a
filmet.
- A kioldógomb megnyomásakor leszalad a
redőny és így a fény a filmre jut.
- A megvilágítási idő elteltével a második
redőny az első után indul és elzárja az
érzékelőt a fénytől.
- A zár felhúzásakor a két redőny
összecsukódva tér vissza a kiinduló helyzetbe.

Keresők
Minden fényképezőgépen gondoskodni kell a felvétel helyes beállításáról, ki kell jelölni a készítendő kép
határvonalait, ellenőrizni kell az élességállítást és a mélységélességet. Ezt a feladatot a keresők látják el
Alapvetően háromfajta keresőtípust különböztetünk meg:
- Átnézeti kereső
- Tükörreflexes pentaprizmás kereső
- Monitor (LCD) kereső

Átnézeti kereső

A mai kompakt kamerákban és a hasonló egyszerű
gépekben átnézeti keresőt alkalmaznak. Az optika (1)
és a kereső (2) egymástól eltérő helyzete miatt más
képkivágást látunk a keresőben, mint amit az objektív
az érzékelőre vetít.
Ügyeljünk a keresőben látható fényes „keretvonalra", nehogy a képről lemaradjon valami.

Tükörreflexes pentaprizmás kereső

Ezt széles körben használják a cserélhető objektíves
kisfilmes fényképezőgépeknél. Itt a képrajzoló
objektív mögött helyezik el a tükröt. Ez ugyanazt a
képet vetíti a kereső mattüvegére, ami az
exponáláskor az érzékelőre rajzolódik. A kioldógomb
megnyomásakor a tükör felcsapódik és így az
objektíven áthaladó fény az érzékelőre juthat. A
vízszintes betekintés lehetőségét és az oldalhelyes
keresőkép problémáját a pentaprizma (teljes nevén
pentatetőél-prizma) oldotta meg. Ez egy megfelelő
alakúra csiszolt üvegprizma, amit a mattüveg felett
helyeznek el. A pentaprizmába hátulról vízszintesen
benézve (egy szemmel) lehet látni a mattüveg képét,
mégpedig oldalhelyesen.
A fényképezőgépek nagy részére a pentaprizma
gyárilag rá van építve.

Monitor (LCD) kereső

A digitális fényképezőgépek zöme rendelkezik ilyen
kijelzővel. Ezen böngészhetjük a menűt,
ellenőrizhetjük rajta a megfelelő képkivágást, mielőtt
megnyomjuk az exponáló gombot.
Ezen nézhetjük vissza legelőször frissen készült
fotóinkat. Rendkívül sokat segíthet, ha az LCD
kihajtható és forgatható, hiszen képét magunk felé
fordulva kényelmetlen fotós szituációkban is
láthatjuk. Az LCD-k nagy hátránya, hogy sok esetben
nehezen láthatók napsütéses időben.

