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ismer d meg!

A digitális fényképezőgép
VIII. rész

3.5.4.  Az objektívek fontosabb jellemzői
A képfelvevőn keletkező képet az objektív

– a fényképezőgép képalkotó rendszerének
legfontosabb eleme – állítja elő. A
fényképészeti objektív több lencséből álló
összetett optikai rendszer (1. ábra), amelyet az
egyszerű gyűjtőlencsével készíthető kép
minőségének javítására fejlesztettek ki. Az
objektívek fotográfiai jellemzőit a lencsetagok
száma, üveganyag fajtái és az optikai rendszer
szerkezete határozza meg. Az objektívek
jellemző paraméterei közül a következőket
tárgyaljuk részletesebben: gyújtótávolság
(fókusztávolság), látószög, fényerő és
felbontóképesség.

1. ábra
Canon cég változtatható
gyújtótávolságú objektívje

Gyújtótávolság (fókusztávolság)
A gyújtótávolság vagy a fókusztávolság az objektívek legfontosabb jellemző

paramétere, jelölése f és az értékét az objektívek foglalatán rendszerint feltüntetik. A
gyűjtőlencséknél a lencsére eső párhuzamos fénysugarak a lencse mögötti pontban, az
ún. gyújtópontban (fókuszban) metszik egymást. A gyújtótávolság a lencse fősíkja és a
gyújtópont közötti távolság. Ez a távolság a lencse anyagától és a határoló felületeinek
domborulatától függ. Az objektív több lencséből áll, de optikailag úgy viselkedik, mint
egy egyszerű gyűjtőlencse, ezért egy gyújtótávolság jellemzi. Tehát bármely
fényképészeti objektív egytagú gyűjtőlencsének tekinthető, ez az objektív egyenértékű
gyűjtőlencséje. A gyújtótávolság függvényében fix- és változtatható gyújtótávolságú objektíveket
különböztetünk meg. Az utóbbiakat gumi objektíveknek vagy a meghonosodott angol
elnevezésük szerint zoom objektíveknek is nevezik.

Látószög (képszög)
Az objektív látószöge arról tájékoztat, hogy egy adott fényképezési helyről a téma

mekkora részét „látja”, vagyis a tárgy mekkora részlete kerül a képmezőre (2. ábra). A látószög
az objektív által befogott, a képátlónak megfelelő szögtartomány. A képsík vízszintes és
függőleges mérete egy vízszintes és egy függőleges látószöget is meghatároz, de az objektívek
látószögét általában a képátlóra vonatkoztatva adják meg. A látószög szoros összefüggésben
áll a gyújtótávolsággal (3. ábra). Minél rövidebb gyújtótávolságú az objektív, annál nagyobb a
látószöge, a tárgy képe egyre kisebb, vagyis a képen több látszik a tárgy környezetéből. Minél
hosszabb gyújtótávolságú az objektív, annál kisebb a látószöge, a tárgy képe egyre nagyobb,
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vagyis a tárgynak egyre kisebb részlete kerül a képre. A látószög szerint az objektíveket három
csoportra osztjuk: normál-, nagy látószögű- és teleobjektív (1. táblázat).

 1. táblázat Gyújtótávolság és látószög közötti összefüggés a kisfilmes (24×36 mm) gépeknél
Gyújtótávolság (mm) 15 25 30 35 40 50 70 100 135 200 300
Látószög (fok) 110,5 81,7 71,6 63,4 56,8 46,8 34,3 24,4 18,2 12,3 8,2
Objektív            nagy látószögű | normál  |            teleobjektív

2. ábra
Az objektív látószöge

3. ábra
A látószög változása a fókusztávolsággal

Normál látószögű objektívek látószöge 50° körül van. Elnevezésüket onnan kapták,
hogy az emberi szemhez hasonló látásélményt biztosítanak. Egy normál látószögű
objektíven keresztül nézve a tisztánlátás 45°-60° körüli terében bármely két pontot
ugyanolyan szögben látunk, mint szabad szemmel. Ez azt jelenti, hogy ha a normál
objektívvel készült kisfilmes filmkockáról (24×36 mm) egy 9×12 cm-es nagyítást
készítünk, és a tisztánlátás távolságából (25 cm-ről) nézzük, akkor a valóságnak
megfelelő perspektívájú képet kapunk, mivel a kép bármely két pontját azonos szög
alatt látjuk, mint amekkora a valódi tárgy látószöge a fényképezés helyéről. A kisfilmes
gépeknél a 24×36 mm-es képkocka átlója 43,3 mm, amely a kisfilmes gépek számára a
normál objektívek gyújtótávolságát 50 mm körülire határozza meg. Ha a teljes
45°-60°-os látószögtartományt vesszük, akkor a kisfilmes gépekhez tartozó normál
látószögű objektívek gyújtótávolság tartománya 52-38 mm.

Nagy látószögű objektívek látószöge 60°-nál nagyobb, általában 60-110° és ezért a
téma nagyobb területét képezik le, mint a normál objektívek. A nagyobb látószöget a
normál objektíveknél kisebb gyújtótávolságnak köszönhetik. Így a kisfilmes gépeknél a
60°-nál nagyobb látószöget 40 mm-nél kisebb gyújtótávolságú objektív biztosítja. A
nagy látószögű objektíveket akkor használjuk, ha a fényképezendő objektumtól nem
tudunk eléggé eltávolodni, hogy ez által azt teljesen befogjuk, például az épületek és a
belső terek fotózásánál. Villanóval készített felvételeknél is előnyt jelent, hogy a
tárgyhoz közelebb tudunk menni. A kis gyújtótávolságú objektívek másik előnye, hogy
nagyobb mélységélességet biztosítanak. A nagyobb látószögű objektívek a perspektívát
meglehetősen torzítják. A fényképezőgéphez közel eső témák aránytalanul nagynak, a
messzebb lévők pedig a valóságosnál jóval távolabbinak tűnnek. Mivel a látószög igen
nagy, a háttér jelentős része is a fényképre kerül, ezért portréfotózásra a nagy látószögű
objektívek kevésbé alkalmasak. A túlságosan nagy látószögű objektíveknél (pl. az ún.
halszem-optika esetében) a kép olyan mértékben eltorzul, hogy az zavaróan hat.
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Teleobjektívek látószöge 40°-nál kisebb. A 30°-40°-os látószögű objektíveket
speciálisan portré fényképezésére használjál. Ezek még nem annyira teleobjektívek,
hogy a gépet távol kelljen helyezni, de gyújtótávolságuk elég nagy ahhoz, hogy például
az orr és fül távolságának eltéréséből adódó nagyításeltérés ne hasson zavaróan. A
valódi teleobjektívek látószöge 30°-nál kisebb. A kisfilmes gépeknél ennek a
látószögnek 80 mm-nél nagyobb gyújtótávolság felel meg. Teleobjektívek használata a
nagy látószögű objektívekéhez viszonyítva épp ellentétes: akkor használjuk, ha nem
tudunk, vagy nem akarunk elég közel menni a fényképezendő tárgyhoz. A tárgy képe
közelebbinek tűnik, mint azt a valóságban a saját szemünkkel látjuk. A távolságok
megrövidülnek, így a távolban lévő témák egymáshoz közelebbinek tűnnek, mint a
valóságban. A teleobjektívek kiválasztásánál és használatánál fontos figyelembe venni,
hogy minél nagyobb a gyújtótávolságuk, annál kisebb a mélységélességük. Ezek nagyon
precíz élességállítást igényelnek, mivel az élesen megjelenő sáv nagyon szűk. Ezen kívül
a bemozdulásveszélyre is nagyon kell figyelnünk. Nagy gyújtótávolságú objektíveknél a
legkisebb szögelmozdulásnál is a tárgynak a képen való elmozdulása számottevő. A
gyújtótávolsággal az objektív mérete és súlya is növekszik, ezért a fényképezőgépet elég
nehezen lehet rezgésmentesen a kézben tartani. Egyes teleobjektívekben optikai
képstabilizátor alkalmazásával próbálnak segíteni, de nagy telobjektíveknél a megoldást
csak az állvány használata jelentheti. Rövidebb expozíciós időnél az elmozdulás is
kisebb, ezért a teleobjektív használatánál alapszabálynak tekintendő, hogy a
gyújtótávolság reciprokával azonos, vagy annál egy értékkel rövidebb záridőt érdemes
választani. Így 200 mm-es gyújtótávolságnál 1/200-ad vagy inkább 1/250-ed mp.
záridőt célszerű beállítani. Ilyen rövid záridőnél a fényképezőgép akár kézben is
megtartható.

 Változtatható gyújtótávolságú objektívek (zoom objektívek) gyújtótávolsága nem állandó,
hanem két végérték között szabadon állítható. A gyújtótávolsággal az objektív látószöge
is változik. Ez lehetővé teszi, hogy a témát a szemünk által látottnál közelebb hozza,
vagy távolítsa. A kompakt fényképezőgépekbe szerelt objektívek általában háromszoros
zoomtartományúak. Legkisebb gyújtótávolságnál enyhén nagy látószögűek, legnagyobb
gyújtótávolságnál pedig jó nagyítású képet adnak. A változtatható gyújtótávolságú
objektívek nagy előnye, hogy 2-3 objektív helyett elég egy objektívvel dolgozni. A film
és videotechnika el sem képzelhető zoom objektívek nélkül. Több előny mellett a
változtatható gyújtótávolságú objektívek bizonyos szempontból hátrányosak is, a
fényerejük és a felbontóképességük nem éri el a fix gyújtótávolságú objektívekét.

Fókusztényező és gyújtótávolság-ekvivalencia
A digitális fényképezőgépekhez szükséges normál-, nagy látószögű- és

teleobjektívek gyújtótávolsága kisebb a megszokott kisfilmes gépekre jellemző
értékeknél. Ugyanis a digitális gépek képérzékelőinek a mérete rendszerint nem éri el a
kisfilmes gépek 24×36 mm-es képkocka méreteit, így az azonos látószögű objektív
gyújtótávolsága rövidebb lesz. Ha egy cserélhető objektíves digitális géphez a szokásos
kisfilmes gép objektívjét használjuk, akkor a képérzékelő kisebb mérete miatt a kép
látószöge is kisebb lesz, vagyis az objektív úgy viselkedik, mintha megnőtt volna a
gyújtótávolsága. Ennek mértékét mutatja a digitális kamerát jellemző fókusztényező.
Például a Canon EOS D60 digitális gép 1,6-os fókusztényezőjű. Ha erre a gépre egy
50 mm-es objektívet szerelünk, nem az alapobjektívnek megfelelő 46,8°-os látószögét
kapjuk, hanem egy 50×1,6=80 mm-es objektív 30,3° látószögét. A különböző méretű
képérzékelővel felszerelt digitális gépek egymás között, valamint a kisfilmes gépekkel is
jobban összehasonlíthatóak, ha nem az objektív tényleges gyújtótávolságát, hanem a
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24×36 mm-es filmkocka méreteihez viszonyított azonos látószögű objektív
gyújtótávolságát, az ún. ekvivalens gyújtótávolságot vesszük alapul. Emiatt a digitális
fényképezőgépeknél a gyártók azt is feltüntetik, hogy a megadott gyújtótávolság a
hagyományos kisfilmes gépeknél milyen gyújtótávolságnak felel meg. Ez az ún.
gyújtótávolság-ekvivalencia. Így például a Canon EOS D60 fényképezőgép a 17-35 mm-es
gyújtótávolságú zoom objektív a kisfilmes gépeknél  27-56 mm-nek felel meg.

Fényerő (kezdő fényerő)
Az objektív fényereje, vagy kezdő fényereje arról tájékoztat, hogy a legnyitottabb

rekesznyílásnál az objektív mennyi fényt képes a képfelvevőre átengedni. Az objektívek
foglalatán a gyártó cég neve mellett nemcsak a gyújtótávolság, hanem a fényerő is
leolvasható. Például, ha egy objektív foglalatán 1:2/50 mm van feltüntetve, akkor a
törtvonal előtti rész a fényerőt, az utána levő pedig a gyújtótávolságot jelenti. A fényerő
az egytagú, vékony lencsék esetében a Ld lencseátmérő és az f gyújtótávolság
hányadosa: fdF L= . Az objektíveknél a fényerőt a legnagyobb rekesznyílás Maxd
átmérője és az f gyújtótávolság hányadosa fejezi ki: fdF Max= .

Tehát a fényerőt min:1 R fejezi ki, ahol minR a legnagyobb Maxd rekesznyílásnak
megfelelő legkisebb rekeszszám. Egy adott gyújtótávolságú objektív fényereje annál
nagyobb és jobb, minél nagyobb az objektív maximális rekesznyílása, azaz a lencsék
átmérője. Ha két objektív azonos maximális rekesznyílású, akkor a nagyobb
gyújtótávolságúnak kisebb a fényereje. A változtatható gyújtótávolságú objektívek
kezdő fényereje a gyújtótávolság függvényében változik. Az objektívek összetett
lencséinél a fényerő meghatározása bonyolultabb, és magába foglalja a lencsék felületén
való visszaverődésből (tükröződés) és anyagában történő elnyelésből származó
veszteséget is. Így például egy 10-17 tagú lencserendszernél ezek a veszteségek az 50%-
ot is meghaladhatják.

Minél nagyobb az objektív fényereje, annál több fényt képes a képfelvevőre
bocsátani és ezzel lehetővé teszi a mostohább fényviszonyok közötti fényképezést is.
Átlagos objektívek fényereje 2,8-4. Telobjektíveknél ez az érték legtöbbször nagyobb is
lehet. A professzionális, nagy fényerejű objektíveknél ez az érték alacsonyabb, nem egy
esetben egy ilyen objektív 1,4-2 kezdő fényerővel is rendelkezik. A nagy fényerő
nemcsak a rossz fényviszonyoknál előnyös, hanem a gyorsan mozgó témák
megörökítésekor is. Ilyenkor minél nagyobb a fényerő, annál kisebb expozíciós idővel
dolgozhatunk és ennek megfelelően annál kisebb a tárgy képének az elmozdulása.

Felbontóképesség
Az objektívek és általában az optikai leképező rendszerek igen fontos, de kevésbé

feltüntetett jellemzője a felbontóképesség és a rajzolat. A felbontóképességet
egymáshoz nagyon közel fekvő képpontok leképzésénél lehet felmérni – annál nagyobb
egy optikai rendszer felbontóképessége, minél közelebb fekvő pontokat képes
különállónak leképezni. A felbontóképesség a felbontási határtól függ. A felbontási
határ alatt tulajdonképpen azt a legkisebb szögben kifejezett tárgytávolságot értjük,
amelynek a végpontjait az objektív már különálló pontként képezi le.

A felbontás nemcsak az objektív lencséitől függ, hanem fizikai korlátai is vannak. A
hullámok a hullámhosszukhoz képest kicsi tárgyakat, akadályokat megkerülik. Ez az
elhajlás jelensége, aminek leírásában a Huygens-Fresnel elvnek van szerepe. Ezen elv
szerint a hullámtér pontjai hullámforrásoknak tekinthetőek, amelyekből gömbhullámok
indulnak ki. Így a megvilágító nyaláb határán, illetve a nyalábot határoló objektív-
nyíláson legtökéletesebb leképezés esetén is elhajlik a fény, emiatt monokromatikus
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fénynél a pont képe egy kis korong lesz, amelyet kis gyűrűk vesznek körül (4. ábra). Az
elhajlás mértéke egyenesen arányos a fény hullámhosszával és fordítottan arányos a
leképező nyaláb átmérőjével (a nyílás méretével). Így az elhajlási korong, az ún. Airy-
korong átmérője:

dk
d λ

44,2A = ,

ahol λ a fény hullámhossza, k a képtávolság (távolabbi pontok esetében fk = ) és d a
leképező nyaláb átmérője (rekesznyílás átmérője). Ha két pont elhajlási korongjai
elkülöníthetőek, akkor a két pontot különbözőnek látjuk. Viszont ha összemosódnak, a
két pontot már nem tudjuk megkülönböztetni. Két pont képe, vagyis két ilyen elhajlási
korong akkor látszik különbözőnek, ha az egyik elhajlásképének első minimumánál a
másik főmaximuma van (5. ábra).

4. ábra
A pont képe – elhajlási korong 5. ábra

Két közelálló,
a felbontási határnál levő pont képe

Figyelembe véve a fenti kifejezést, egy d rekesznyílású objektívvel két, egymástól ϕ
szögtávolságra lévő pontszerű tárgy képét akkor különíthetjük el, ha szögtávolságuk
legalábbis:

d
λ

ϕ 22,1min =

Ezt a szögtávolságot felbontási határnak, ennek reciprokát pedig
felbontóképességnek nevezzük. Az eredményből láthatjuk, hogy a felbontóképesség
kisebb hullámhosszú fény és nagyobb átmérőjű objektívek alkalmazása esetén nagyobb.
A fenti képletet csillagászati távcsöveknél is alkalmazzák. Például, ha d átmérőjű
objektívvel rendelkező távcsővel két, egymástól ϕ szögtávolságra lévő csillagot
vizsgálunk, akkor a két csillag képe abban az esetben különíthető el, ha szögtávolságuk
nagyobb, mint minϕ .

Jelenleg a korszerű, kiváló felbontóképességű fényérzékeny anyagok
felbontóképessége jobb, mint az objektíveké. Például, ha egy sűrű vonalhálózat
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visszaadásával vizsgáljuk a felbontóképességet, akkor a Kodak Technical Pal 25 film
felbontóképessége 320 vonalpár/mm és ugyanakkor egy nagyon drága NIKON
objektívnek 200-250 vonalpár/mm.
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Kaucsár Márton

t udod- e?

Hogyan vélekednek a szépírók
a kémiai elemekről

Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet művében az Ásványok és a Drágakövek beszéde
fejezetből idézünk.

Vas
Elöljáróban csak pár szót többi szervetlen- és szervezetlen- társam, a kövek, ércek,

fémek védelmében, akiket ti, fönnhéjazó szervesek és szervezettek, lelketlennek,
élettelennek neveztek, mert nem értetek meg. Hát tudjátok, mi az élet? Először én, az
égő meteor, hoztam hírt róla nektek, mikor lepottyantam erre a silány golyóbisra, mint
túlvilági hírnök. Nemcsak e világból való vagyok. Hazám a világmindenség is.
Csodálatos ábrákat észleltek rajtam, melyeket még mindig nem tudtok megfejteni. Ami
értékes bennetek, az a vas. Ha véretek fogytán, akkor vasat esztek, hogy összeragassza
testetek. Abból mindenesetre kikerülne néhány silány vasszög. Én azonban világokat
alkotok. Belőlem készítették az Idő híres vasfogát is, mely majd megrág mindnyájatokat.

Arany
Hátam mögött mindenki ócsárol. Szemben mindenki magasztal. Hétrét görnyedve

kúsznak felém a fejedelmek is, mióta fölcsillantam az aranyércekben. Hízelgőim annyit
dicsértek már, hogy el lehet viselnem néhány erkölcscsősz bírálatát, s a vádat hogy csak
én okoztam minden átkotokat. De nem gondoljátok, hogy bennetek a hiba? Ha nem


