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Canon digitális
fotósuli kezdôknek

VI. – A fénymérés

Az automata expozíció a
fénymérés alapján törté-
nik. Azonban mielôtt a
gép fényt mérne, néhány
paramétert érdemes be-
állítanunk, hiszen a digi-
tális gép egyik legna-
gyobb elônye, hogy min-
den felvételünkhöz speci-
ális filmet választhatunk.

sok által jól ismert mértékegységbôl
tevôdik össze. Az elsô mérôszám az
ASA (American Standard Association,
Amerikai Szabványügyi Társaság), a
második mérôszám a DIN (Deutsche
Industrie Normen, Német Szabvány-
ügyi Hivatal). Régebben ezeket lát-
hattuk a filmek dobozán. ’90-es évek-
re a Nemzetközi Szabványügyi Szer-
vezet (International Standard Orga-
nization) egységesítette ezt és a 21
DIN-es, azaz 100 ASÁ-s film vagy
CCD érzékenységét ISO 100/21° for-
mában kell leírni. Tartsuk mi is be
mindezt, még akkor is, ha a mai fény-
képezôgépeken már csak az elsô
mérôszámot látjuk.

A fényérzékenység
kiválasztása
Mindegyik fényérzékenységnek

megvannak a maga elônyei. Az ala-
csony fényérzékenység (ISO 50/18°-
ISO 100/21°) kristálytiszta, tûéles ké-
pével tûnik ki. Ilyenkor a CCD a leg-
optimálisabb erôsítéssel dolgozik.
Emlékezzünk vissza arra a leckére,
amelyik a digitális gépek belsô fel-
építésérôl szólt! A blokkvázlaton sze-
repelt egy analóg erôsítô, mely a
CCD vagy CMOS szenzor gyenge je-
lét felerôsíti a digitalizálás elôtt. Ha
az erôsítés faktora kicsi, a képen az
elektronikus zaj is kicsi marad, ezért

szép az alacsony érzékenységen ké-
szült fénykép. Elsôsorban napsütés és
jó fényviszonyok esetén használjuk
ezt a beállítást. Használhatjuk olyan-
kor is, amikor nagy rekesznyílással
fotózunk, hogy a háttér életlenségé-
bôl emelkedjen ki felvételünk témája
(ld. következô lecke).

A közepes fényérzékenység (ISO
200/24°) kompromisszum a képminô-
ség és a fotós szabadsága között. Ilyen-
kor a képminôség alig érzékelhetô rom-
lása mellett (kevésbé tiszták a finom

A fényérzékenységrôl
A CMOS-szenzorok és CCD-k nem

egyformán reagálnak a fényre.
Ugyanez a helyzet a hagyományos
filmek esetében is. Az egyik szenzor-
nak kevesebb fény is elég ahhoz,
hogy jól exponált képet adjon, míg a
másiknak esetleg jelentôsen több
fényre van szüksége ehhez. Nyilván-
való, hogy az elôbbi képbontó elem-
nek nagyobb, míg a másiknak kisebb
a fényérzékenysége. Ha ez így van, a
fényérzékenységet érdemes szám-
szerûsíteni. A hagyományos fotó vi-
lágából vette át a digitális fényké-
pezés a mérôszámokat, így ha vala-
kinek van kézi fénymérôje, azt a digi-
tális fényképezéshez is korlátozás
nélkül használhatja. A fényérzékeny-
ség mérôszáma ma már egységes az
egész világon, de két, idôsebb fotó-
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részletek) a vaku megnövekvô hatótá-
volsága és a mozgások fotózásának
lehetôsége, mint elôny jelentkezik.

Magas fényérzékenységet (ISO 400/
27°) akkor használunk, ha mostoha
fényviszonyok között kell mozgást
fényképezni, vagy a gyenge világítás
atmoszférateremtô hatását szeret-
nénk vaku nélkül megörökíteni. Ez a
járható út akkor is, ha valóban nagy
távolságból kell vakuznunk. Ilyenkor
Canonunk CMOS érzékelôjének ana-
lóg erôsítôje nagy faktorral dolgozik,
ami az elektronikus zajt is felerôsíti. A
képek emiatt szemcsések, moarésak
lesznek. Semmi probléma, ugyanis a
kevés fényben az emberi szem sem
látja pontosan a részleteket, emiatt a
képek csökkent részletrajza nem za-
varó. Másfelôl a szemcsézet grafikus
hatást kelt, ami a szemnek vonzó is
lehet. Ne féljünk tehát kísérletezni,
hiszen a szemcsés technika a hagyo-
mányos fotóban is fotósok százait
tette híressé.

Ha ultranagy fényérzékenységet is
beállíthatunk Canonunkon (ISO 800/
30° – ISO 1600/33°), a szemcsés ha-
tás még kifejezettebb. Ha ez a fény-
érzékenység nagyfényerejû objektív-
vel (F1.4-F2, ld. következô lecke)
párosul, olyan helyeken is fotózhatunk
állvány és vaku nélkül, ahol addig el
sem képzeltük volna.

Természetesen a tanulás kezdeti
szakaszában, vagy ha a fényérzé-
kenység kiválasztásának gondját a
gépre szeretnénk bízni, válasszuk az
automata beállítást. Ilyenkor a fény-
viszonyok és az érzékelt mozgási se-
bességek függvényében a Digic chip
dönt majd helyettünk.

Filmtípusok
és beállítások
A hagyományos fotográfiában a film

kiválasztásakor dôl el a fényérzékeny-

ség, a színvisszaadás, a látszólagos
élesség. (Az elôzô leckében errôl volt
szó). Canonunk menüjében festôpa-
letta ikon jelzi számunkra azt az
almenüt, ahol ezeket mind, akár min-
den felvételünk elôtt beállíthatjuk. A
normál beállítás mellett választhatunk
élénk (Vivid), vagy normál, azaz ne-
utrális színeket. Ugyancsak beállíthat-
juk a vizuális élesítés módját (Low
Sharpening vagy Sharpening), de itt
választhatunk fekete-fehér felvételezési
módot is. Aki szereti a fekete fehér
felvételeket, már fotózáskor állítsa át
gépét erre az üzemmódra. Késôbb
ugyan a számítógépen bármely szí-
nes képbôl készülhet fekete-fehér fotó,
azonban az eleve így fényképezett
képek árnyalatgazdagsága és éles-
sége jóval nagyobb. Normál felvéte-
lezési módhoz, ezt az opciót ki is
kapcsolhatjuk. Ilyenkor az átlagos
színes filmmel megegyezô felvétele-
ket fotózhatunk.

Fénymérési módok
Canonunk a folyamatosan változó

felvételi típusokhoz a legmesszebb-
menôkig képes alkalmazkodni. Ez
annak köszönhetô, hogy fényméré-
se alaphelyzetben kiértékelô, azaz a
CMOS szenzorra vetülô kép egyes
részleteit is képes fénymérés szem-
pontjából analizálni. Így a kép teljes
árnyalatterjedelmét, és a nagyobb
foltok elhelyezkedését is képes figye-
lembe venni az optimális expozíció
meghatározása céljából. Az pedig
csak hab a tortán, hogy az autofó-
kusz által élesre állított területeket
súlyozza a fénymérés átlagának kiszá-
mításakor. Legtöbbször ezt a fénymé-
rési módot használjuk, hiszen szinte
bombabiztos végeredményt ad.

Aki régebben tanult fotózni és meg-
szokta az egész képre kiterjedô átla-
goló, de a kép közepét súlyozó, úgy-
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nevezett középre hangsúlyozott fény-
mérést, az Canonját nyugodtan át-
kapcsolhatja erre az üzemmódra.
Ilyenkor minden úgy mûködik, mint
egy klasszikus fényképezôgépen,
emiatt a néha szükségessé váló ex-
pozíciókorrekciót a régi tapasztala-
tok alapján lehet beállítani.

A spotmérés (magyarul folt, vagy
részletmérés) a témának csak piciny
felületét veszi figyelembe. Ennek az
a haszna, hogy a számunkra legfon-
tosabb képrészletet messzirôl is meg-
mérhetjük, és expozícióját a környe-
zete nem fogja zavarni. Használatá-
hoz nagy gyakorlat szükséges, de a
digigéppel büntetlenül próbálkozha-
tunk.

Az expozíciókorrekció
A kiértékelô fénymérés az esetek

0,5 százalékában téved a statisztikai
adatok szerint, a középre hangsúlyo-
zott fénymérés pedig az esetek 15
százalékában. A spotmérô tévedése
gyakorlott kézben 0 százalék, gya-
korlat nélkül pedig szinte 100 száza-
lék, ezért fontos gyakorolni vele. Ha
fénymérônk nem ad helyes végered-
ményt, az expozíciót korrigálnunk
kell. Ez akkor történik meg, ha témánk
túl világos (pl. menyasszony világos
háttér elôtt), vagy túl sötét (gôzmoz-
dony a fûtôházban). Az elôbbi eset-
ben a gép alulexponál, azaz meny-
asszonyunk beszürkül, míg az utób-
bi esetben a mozdony feketéje vilá-
gosodik szürkére. Nem véletlenül: a
fénymérô – bármennyire intelligens is
– úgy tekint mindenre, mintha az 18
százalékos fényvisszaverésû szürke
lap lenne. Erre hitelesítik ugyanis a
gyárban. Ezért, ha a fentebb emlege-
tett extrém szituációkhoz hasonlóba
keveredünk, az expozíciót korrigáljuk.
A világos témák esetében + (pozitív),
sötét témák esetében – (negatív) irá-
nyú korrekciót állítsunk be. Mivel a kor-
rekció hatását a színes kijelzôn nyo-
mon követhetjük, hamar megtanulhat-
juk használni ezt a kezelôszervet.
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