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ismerd meg!
 

 

A digitális fényképezogép 

I. rész 
 

1.  Történelmi áttekintés 
A fényképezogép ose a sötétkamra, amelyet latinul camera obscura-nak neveznek. Az 

ókori görögök a napfogyatkozás tanulmányozására egy nagyon kezdetleges sötétkamrát 
használtak. Muködési elvét Arisztotelész fedezte fel. A camera obscura hátsó falán a fénysu-
gár egyenesvonalú terjedése miatt a tárgyak fordított és kicsinyített képe keletkezik (1. ábra).  
Egy valóban muködoképes változatát Alhazan arab tudós 1038-ban írta le elsonek.  

Leonardo da Vinci 1519-ben 
részletesen ismertette és a pers-
pektíva törvényeinek a tanulmá-
nyozására használta. Egy nápolyi 
tudós, Giovanni Battista della Porta 
1558-ban a camera obscura nyílása 
elé egy lencsét helyezett, és ezzel a 
keletkezo kép élességét jelentosen 
megnövelte. 

 

 
1. ábra  

Camera obscura – sötétkamra 

A különbözo fotótörténeti publikációk a fényképezés feltalálását általában három 
személyhez kötik: a francia Joseph Niépce és Louis Daguerre, valamint az angol Fox Talbot. 
Az 1800-as évek elején más-más eljárással jutottak eredményhez, így párhuzamosan, 
egymástól függetlenül találták fel a fényképezést. Munkásságuk foleg a képrögzítés és 
képvisszaadás eljárásához kötodik. A képet rögzíto fényérzékeny rétegben nagyon fi-
nom ezüstsó szemcséket alkalmaztak. 

 

 
Joseph Nicéphore Niépce 

 (1765-1833) 

 
Louis Jacques Mandé Daguerre  

(1787-1851) 

 
William Henry Fox Talbot  

(1800-1877) 

 
A fényképészet fejlodését a fényképezogép, valamint a képrögzítési és képvisszaad á-

si módszerek tökéletesítése határozza meg. Az elso figyelemre méltó fényképezogépet 
1839-ben kezdte gyártani Daguerre és Giroux Párizsban. A gépet Daguerrotype-nek nevez-
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ték és több példányt készítettek belole (2. ábra). A  lencserendszerek és a fényképezo-
gépek fejlesztésénél figyelemre méltó az osztrák Joseph Max Petzval matematika tanár ill. 
Peter Wilhelm Frederich Voigtländer munkássága. Ok valósították meg az 1800-as évek 
közepén az akkori legkorszerubb fényképezogépet. A fényképezés szélesköru elterjed é-
sét a kisfilmes (24? 36 mm) fényképezogépek tették lehetové. Az elso kisfilmes fényké-
pezogép a Leica (Leitz Camera) volt. Oscar Barnack tervei alapján készült el és 1925-ben 
kezdték sorozatban gyártani (3. ábra). 

 

 
2. ábra  

Daguerrotype kamera 1839-bol 
 

 
3. ábra  

Leica (Leitz Camera) 
az elso kisfilmes (24 ?  36 mm) gép 

 
Az elso fényérzékeny lemezek hatóanyagát – az ezüsthalogén kristályokat –

tojásfehérjébe vegyítették. 1871-ben Richard Leach Maddox, egy angol orvos, elsonek 
ajánlotta, hogy az ezüstbromid kristályokat zselatinrétegbe ágyazzák, amelyet azután egy 
vékony üveglemezre vigyenek fel. A zselatin alapú fényérzékeny emulzióval Ameriká-
ban George Eastman  kísérletezett és 1885-ben szabadalmaztatta azt az általa tervezett 
gépet, amely a fényérzékeny emulziót folytonosan vitte fel egy papírtekercsre. Eastman 
1890-ben alapította meg a Kodak  gyárat. Itt 1898-ban dolgozták ki a fényérzékeny emul-
ziónak a celluloid filmre való felvitelét. 

 

 
Oskar Barnack  
(1879-1936) 

 
George Eastman 

(1854-1932) 

 
James Clerk Maxwell  

(1831-1884) 
 
Az elso színes felvételt 1861-ben  James Clerk Maxwell, skót fizikus készítette.  A 

tárgyról egymásután, az alapszíneknek megfelelo színszurovel (vörös, zöld és kék), 
három fekete-fehér fényképet készített. A színes kép úgy vált láthatóvá, hogy a három 
felvételt a fényképezésnél használt azonos színu szurovel egymásra vetítette.  
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Louis Lumière (1867-1948)  

Auguste Lumière (1862-1954) 
 

A színes fényképezés szélesköru elterjedését gya-
korlatilag az Auguste és Louis Lumière (testvérek) által 
1904-ben felfedezett és Autochrom-nak elnevezett 
színes film és annak kidolgozási eljárása tette leheto-
vé. Egyébként a Lumière testvérek nevéhez fuzodik a 
mozgófilm feltalálása is. A színes fotótechnikával 
kapcsolatosan meg kell említenünk a németországi 
Agfa gyárat is, amelynek a szakemberei több felfede-
zéssel és fejlesztési eredménnyel járultak hozzá a 
színes fényképezés tökéletesítéséhez. 

Az elso elektronikus képfelvétel a televíziózás kez-
detekor, az 1940-es években történt. Ugyanis a televí-
zió elektronikus képfelvétel nélkül elképzelhetetlen, 
mivel a képet elektronikus jel továbbítja. 

 Az elektronikus kép mágneses rögzítését valamivel késobb, 1951-ben az amerikai 
Bing Crosby Laboratórium szakemberei valósították meg. A képjelet ekkor még analóg 
módszerrel dolgozták fel. Az 1960-as években a NASA urkutatási hivatal fejlesztette 
ki az urben készített felvételek digitális jelként való Földre továbbítását és az így ka-
pott képek számítógépes feldolgozását. A digitális képrögzítési és feldolgozási mód-
szerek minden tekintetben elonyösebbek voltak az analóg módszerekhez képest. 

A hordozható méretu digitális fényképezogépek megvalósítását az akkori elektroni-
kus képérzékelok és memóriák eléggé terjedelmes mérete még nem tette lehetové. A 
mikroelektronika rohamos fejlodése hamar változtatott a helyzeten. Így,  az 1970-es 
évek elején a Bell  Laboratóriumokban kifejlesztették a CCD (Charge Coupled Device – 
töltéscsatolt eszköz) érzékelo kamerák alapelvét. A kutatás eredményeként olyan eszkö-
zöket készítettek, amelyek MOS (Metal Oxide Semiconductor – fém oxid félvezeto) 
alapú kondenzátorokat használtak föl analóg jelek, különbözo nagyságú töltéscsomagok 
tárolására. Ezekbol a kis tárolókból több ezer darabot tudtak elhelyezni egy parán yi 
félvezeto-lapocskán, és ezeket egy kiolvasó áramkörrel összekötve memóriaegységeket, 
optikai érzékeloket alkottak. Az 1970-es évek második felétol már tanulmányozni kezd-
ték a félvezeto alapú képérzékeloknek a videokamerákban és fényképezogépekben való 
alkalmazását. Mozgókép felvételére alkalmas videokamerák jelentek meg: 1982-ben a 
Sony, 1983-ban pedig a Kodak  mutatta be elso videokameráját. 

A videokamerák felvétele könnyen megjelenítheto egy tv-készüléken, viszont a 
fényképek számára egy szabványos tv-készülék nem a legcélszerubb megjeleníto eszköz. 
Különösen a muvészi felvételeknél elvárjuk, hogy a kép részletdúsabb és tökéletesebb  
színvisszadású legyen, mint amilyet egy tv-készülék képes biztosítani. A klasszikus film 
alapú fényképészetben a szükséges képfeldolgozást (jelentéktelen részek kivágása, fo 
téma felnagyítása, színkorrekció, stb) a pozitív képek kidolgozásánál szokták elvégezni. 
Az elektronikus kép minoségi és hatékony feldolgozása digitális módszerekkel végezhe-
to el. A digitális képfeldolgozás eroforrás igényes, amelyet az elso típusú személyi szá-
mítógépek (PC-ék) adatfeldolgozási teljesítménye még nem elégített ki. A digitális kép-
feldolgozást csak késobb, az 1980-as években megjeleno nagyobb teljesítményu PC-k 
tették mindenki számára hozzáférhetové. 

Egy korszeru monitor nagyobb felbontó képességu és jobb színvisszaadású, mint 
egy szabványos tv-készülék, így alkalmas jó minoségu képmegjelenítésre, de meg kell 
jegyeznünk, hogy a papír alapú fényképek is több, vitathatatlan elonnyel rendelkeznek.  
Ezért a digitális fototechnika elterjedésében fontos szerepet játszott a fénykép minosé-
gu nyomtatók kifejlesztése. Ezek foleg tintasugaras elven muködnek. Jelenleg olyan 
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tintasugaras nyomtatókat is gyártanak, amelyek számítógép nélkül, közvetlenül a digitá-
lis fényképezogéprol képesek fényképeket nyomtatni. 

A részletes és természethu felvételek legfontosabb meghatározói a felbontóképesség 
és a színvisszaadás. A digitális fototechnika jelenlegi fejlodési szintje olyan felbontóké-
pességet és színvisszaadást biztosít, amely teljesen kielégíti az amator fotózási  igényeket. 
A legújabb típusú, nagy felbontóképességu digitális fényképezogépek a professzionális 
igényeket is kezdik kielégíteni. Két új professzionális gépet említünk meg: Kodak Pro 
DCS-14n (4. ábra), és Canon EOS-1Ds (5. ábra).  

 

 
4. ábra  

Kodak Pro DCS-14n  –  13,89 megapixeles digitális fényképezogép  

 

 
5. ábra   

Canon EOS-1Ds  –  11,1 megapixeles digitális fényképezogép 

 
Ezen a csúcstermékek felbontó képessége kissé a hagyományos filmes gépekre jellem-

zo felbontási szint alatt marad, viszont, ami a színvisszaadást illeti, a színes film képességét 
felülmúlja. A fejlesztési és kutatómunka eredményeként az elektronikus képérzékelok 
felbontóképessége évrol-évre no és eloreláthatólag néhány éven belül a digitális fényképe-
zogépek felbontó képessége túl fogja szárnyalni a hagyományos fényképezogépekét. A 
digitális fényképészetben a képek, az elektronikus képek kidolgozása (tárolás, számítógé-
pes feldolgozás és kinyomtatás) sokkal egyszerubb és gyorsabb, (mint a hagyom ányos 
fényérzékeny anyagra felvett képeké. Sajnos, ha a költségeket nézzük, mivel a digitális 
fényképezés felfutó ágának a kezdeténél tartunk), egyelore a teljes feldolgozási felszerelés 
ára még meghaladja a klasszikus filmes gépekhez tartozó felszerelését. 
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Az emberi test radioaktivitása  

Az emberi szervezet felépítésében szerves- és szervetlen anyagok egyaránt részt 
vesznek. Ezekben számos kémiai elem megtalálható, nagyrészben  C, H, O, N-bol épül-
nek fel, ezen kívül S, P, és Fe-t is tartalmaznak. 

A szervezet szervetlen anyag-készletét többnyire a víz teszi ki (az emberi szervezet kb. 
60%-a víz), másrészt az ásványi anyagok, az ún. makroelemek (Na, K, Mg, Ca, P, S, Cl 
ezekre viszonylag nagyobb mennyiségben van szükség szervezetünkben) és a 
mirkoelemek (Si, F, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sn, I, ezek kisebb mennyi-
ségben szükségesek). Szervezetünk radioaktivitása szempontjából egyik legjelentosebb 
elem a szén, amely szerveztetünk tömegének kb. 18,5%-át teszi ki, s amelynek öt izotópja 
van (1. táblázat). Az öt izotóp közül a 14C neutronfeleslege miatt ? ?aktív  


