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A régebbi digitális kamerák mind-
egyike nagy áramfelvétellel volt jel-
lemezhetô. Ez nagyméretû akkumu-
látorok hordozását tette szükségessé,
vagy az amatôrkamerák esetén a ce-
ruzaelemek gyakori cseréjét. Az ak-
kumulátor és elemgyártók ezért gôz-
erôvel fejlesztették termékeiket, hogy
ugyanabban a méretben még több
töltést legyenek képesek tárolni a
hordozható áramforrások. Reklámok
tanúskodnak eme erôfeszítések jól
használható eredményeirôl. A digitá-
lis fényképezôgépek gyártói pedig a
kamerák áramfelvételét igyekeztek
minél jobban csökkenteni. Nekik
azonban sokkal nehezebb dolguk van.
A pixelszám növelése egyenes arány-
ban növeli a CCD és az azt kiszolgá-
ló áramkörök energiaigényét. Össze-
hasonlításképpen: a Kodak Professio-
nal DCS 520-as fényképezôgép 2
megapixeles, míg a vele mindenben
(!) megegyezô 560-as 6
megapixeles. Mivel
ugyanazt az akkumulá-
tort használják, egyértel-
mûen összehasonlítható
a fogyasztásuk. A Kodak
tesztlabor adatai szerint
a DCS 520-as 300 db
képet képes leexponál-
ni egy akkumulátorral,
míg a DCS 560-as 100
db-ot. Magától értetôdô
tehát a következtetés: háromszor
annyi képpont (6/2=3) háromszor ak-
kora energiaigénnyel párosul (300=
3x100)! A feleslegesen nagy felbon-
tás tehát az áramforrás oldalán is
megterheli pénztárcánkat, és a gya-
kori elemcsere a fotografálást is meg-
nehezíti (akkucsere és cipekedés!). Ez
az egyik ok, hogy ne csak a felbon-
tás nagysága alapján ítéljünk meg egy
digitális fényképezôgépet. Azt se fe-
lejtsük el, hogy a fenti két gépben

minden kamerafunkciót az akkumu-
látor táplál, azaz ennek a szembeszö-
kôen tökéletes számszerû egyezésnek
az az egyszerû magyarázata, hogy az
AF és az elektronika áramfelvétele el-
törpül a CCD áramfelvétele mellett!

Persze kényelmünknek további ára
van. Amikor végre csökkenteni lehe-
tett a CCD-k áramfogyasztását, a
Casio úttörôként színes TFT-LCD pa-
nelt helyezett QV-10-es amatôrgépé-
re, amit aztán minden gyártó azon-
nal követett. Az eredmény: még na-
gyobb áramfogyasztás, még egy „éhes
száj” a kamerában, még hamarabb
lemerülô elemek. Emiatt a Sony nem
is készít ceruzaelemekkel mûködô
digitális kamerát: a kamkorderakkuk
kiválóak erre a felhasználásra is. Ha-
sonlítsunk össze két gépet az elôbb
említett két érából. Csak a különbsé-
geket említem. Tekintsünk minden
részletet, mert a beépített, de éppen

nem használt elektronikus egységek
is fogyasztanak áramot! A Kodak
DC50 Zoom kamera áramfelvételét
7.5V 2.0A-ben határozza meg a tech-
nikai leírás. A gépen nincs LCD mo-
nitor, aktív IR-AF-szal és 1MB-os bel-
sô flash memóriával is rendelkezik -
a PCMCIA kártyaolvasó mellett. A Ko-
dak DC210 Zoom szintén 7.5V 2.0A-
es áramfelvétellel rendelkezik. Van
LCD monitora és videokimenete, kár-
tyaolvasója pedig kisebb energiaigé-

nyû, CF szabványú, belsô memóriája
és aktív AF-je nincs, felbontása
megapixelben kétszer akkora. A szá-
mok beszédesek: ugyanakkora az
áramfelvétele mindkét gépnek a há-
lózati áramforráson keresztül. A na-
gyobb képpontszám és a TFT-LCD
jellemzôen megnövelte az áram-
igényt a DC210-esben. Olyannyira,
hogy az energiatakarékos áramkörök
sem csökkentették azt a két évvel
idôsebb DC50-eshez képest. Figye-
lemre méltó az is, hogy a mai gé-
pekkel ellentétben a DC210-es nem
használja sem fénymérésre, sem éles-
ségállításra (AF) a CCD-t, azaz ilyen-
kor az csak minimális fogyasztást
jelent. Ha pedig ceruzaelemmel üze-
meltetjük a gépeket, a DC-50-es
nyer: 100 képet képes leexponálni,
míg a DC210-es az LCD-panel hasz-
nálata nélkül is csak 40-et. Ez utóbbi
mérési adat saját tapasztalat ugyan-
azt a memóriakártyát alkalmazva és
ugyanannyi vakuvillanást kapcsolva.
A vakuk teljesítménye közel azonos,
így az számottevô eltérést nem okoz-
hat a mérésben. S legvégül a magya-
rázat: a TFT panel is tranzisztorok

Drága az elektronikus masina, és - gondolhatjuk az elsô napok után - még
drágább üzemben tartani, hiszen energiaéhsége minden képzeletbelit felül-
múl. Az akkumulátorokat gyakran tölthetjük; a mai nikkel-fémhidrid (NiMH)
akkuk és töltôjük pedig nem olcsó. A hálózati adaptert szintén drágán adják a
gyártók, hiszen nem lehetünk meg nélküle. Ezért védjük értékeinket az áram-
körök és elektronikus adatok láthatatlan ellenségétôl!

sokasága, ugyanúgy, mint a CCD. Az
egyszerûbb vezérléssel szemben
azonban miniatûr fénycsôvilágítással
rendelkezik, ami szintén sokat fo-
gyaszt. Persze jómagam sem lennék
meg nélküle. Nagyon szeretem a
jóminôségû TFT-LCD paneleket
használni,  igen nagy elônye a
visszanézhetô és elônézeti kép a
digitális fényképezôgépen, de min-
denen ott lóg az árcédula: nagy a
gépek fogyasztása.
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Emiatt szajkózom folyamatosan azt,

hogy ha nem akarunk kártyaolvasót
használni, vagy sokat fényképezünk
tárgyakat, vagy gyakran használjuk
otthon a digitális fényképezôgépün-
ket, akkor vegyünk hozzá hálózati

akciók is repertoárjában vannak (rossz
képminôség, vagy a gép „kiakadása”,
„lefagyása”). Ráadásul utászcsapatai
is kiválóak, ugyanis a rádiófrekven-
ciás zaj is az elôbbi jelenségeket
okozza, csak éppen torzítatlanul ha-
lad át a tápegységeken, modemeken,
számítógépes hálózatokon, soros és
USB portokon keresztül. S hogy ho-
gyan születnek? Közeli és távoli vil-
lámcsapás, vihar során elszakadó
vezetétek, az áramkimaradást és
visszatérést közvetlen megelôzô
áramlökések, a szomszéd rossz por-
szívója, meghibásodó elektromos esz-
köz, rossz vezeték a falban, házi ké-
szítésû szerszámgépek, rosszabb mi-
nôségû háztartási eszközök, vagy a
trolibusz és villamos ablak elôtti el-
menetele mind ilyet okoznak. Ugyan-
csak ilyen hatása van a nagyteljesít-
ményû elektromos motorok be- és ki-
kapcsolásának, fûtôszál bekapcsolá-
sának a lézernyomtatókban, a mosó-
gépekben, a grillsütôkben, de még
inkább a ma divatos mikrosütôk
klisztronjainak, melyek hihetetlenül
gyorsan és nagymértékben veszik fel
az energiát, ezzel „sokkolva” az

adaptert. Nemcsak a képek letöltése
a számítógépbe, vagy a képek TV-n
történô nézegetése, hanem a memó-
riakártyák formázása is  sokáig tart,
és ez utóbbi mûvelet alatt majdnem
mindegyik gép bekapcsolja az LCD
panelt a mûvelet elôrehaladásának
jelzése miatt. Ilyenkor, vagy adat-
transzfer közben nemcsak fotóinkat,
akár a memóriakártyánkat is tönkre-
teheti az elemek vagy akkuk hirte-
len kimerülése. Figyeljünk erre saját
érdekünkben.

Lássuk ezután a mindannyiunkra
leselkedô láthatatlan ellenséget. Eh-
hez speciális eszközre, úgynevezett
oszcilloszkópra lesz szükségünk,
ugyanis a hálózati zajokról, tüskék-
rôl, túláramokról, feszültségingadozá-
sokról és pillanatszerû áramkimaradá-
sokról van szó! Mindez nem egy egy-
szerû ellenség, hanem professzioná-
lis hadsereg. Ne becsüljük le, hacsak
nem vagyunk milliomosok! A jól meg-
tervezett elsöprô offenzíva készsége
mellett (pl. villámcsapás) a szabotázs-

elektromos hálózatot. Ha pedig föl-
delésünk is rossz (gyakran az!), kó-
boráramok is súlyosbítják a helyze-
tet.

Mindez nem hipochondria! Vagy
legyen másnak az, de a többszázez-
res, vagy töbmilliós digitális fotófel-
szerelést illik védeni valamilyen esz-
közzel. Persze szakértôi munkám so-
rán mindig ez okozza derültség tár-
gyát, mindig a védelemre szánt pénzt
csökkentik, vagy szüntetik meg elô-

ször. Hazárdírozni lehet, de késôbb
ne mást okoljunk, ha magunk nem
áldoztunk a védelemre!

Lássuk a szükséges eszközöket. Elô-
re bocsájtom, hogy nem reklámcél-
lal írok az APC termékekrôl. Egysze-
rûen régóta használom ôket, hat éve
nekik volt a mûszakilag legjobban
felkészített gárdájuk, és akkor nekik
volt egyedül ilyen tipusú termékcsa-
ládjuk. Ez határozta meg vásárlásai-
mat. Ma körülnézhetünk pl. a Fiskars-
nál is, ha a versenytársakat szeretnénk
szemügyre venni. Ennyit a kereske-
delmi piacot érintô „fair play”-rôl.
Most pedig a digitális fényképezés
igényeirôl:

Nincs szükségünk a hosszan tartó
áramkimaradás kivédésére, azaz nem
szünetmentes tápegységet vásáro-
lunk. Nekünk elsôsorban a túláram-
védelem és a rádiófrekvenciás szûrés
a célunk, ha pénztárcánk vékonyabb.
A SurgeArrest hatékonyan oldja meg
ezt a problémát. A 10.000 Ft-os árka-
tegóriájú készülék kétféle kivitelben
kapható. Mi válasszuk a nagyobbat,
mert egyrészt nagyobb túláramot is
kibír károsodás nélkül, másrészt

hosszabb a garanciaideje kisebb test-
vérénél és ami a legfontosabb: azzal
ellentétben a hálózati feszültség szi-
nuszformáját is figyeli és helyreállít-
ja. A kis készülék olyan, mint egy
hosszabbító-elosztó: 5 egységet csat-
lakoztathatunk hozzá és fôkapcsoló-
val is felszerelték. Fontos tulajdonsá-
ga, hogy jelzi, ha a nagy túláram a
biztosítékot kiégette. Más hasonló
termékek ilyennel nem rendelkeznek,
vagyis a védelem megszünését nem
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látjuk rajtuk. A SurgeArrest használa-
tával a földelés mûködôképességérôl
is tájékoztatást kapunk. Óvakodjunk
ilyen aljazatot használni, ugyanis ha
a föld rossz, nem kettôs szigetelésû
egységet az áramütés elkerülése ér-
dekében tilos csatlakoztatni. Ilyen
eszközök pl. a mûtermi vakuk is. Ez
a kis készülék nekem így többszörös
funkciót lát el: jelzi, hogy jó-e a föl-
delés, betölti az elosztó szerepét, védi
a mûtermi vakuimat és a digitális fény-
képezôgépeimet ismeretlen és ismert
helyen, és a fôkapcsolója kiszállás-
kor egyszerûvé teszi a lámpapark te-
lepítését és leszerelését. Csak egy pél-
da: ha mezôgazdasági telepen kell fo-
tóznunk, igencsak gyenge lehet az
áram minôsége: messze vagyunk
ugyanis az erômûtôl, és nagy teljesít-
ményû villamosmotorokat üzemeltet-
nek egymástól függetlenül ki- bekap-
csolgatva. Jómagam csak egyszer néz-
tem meg oszcilloszkópon eme háló-
zati feszültséget, és ma mindenhova
viszem a Surge Arrest-et, mert 500V-
os tüskéket láttam a jól ismert szinu-
szos jelalakon. Régi Videotonos szak-
ember-ismerôseimtôl gyakran hallom,
hogy a Videoton számítógépeket
ilyen célú védelem nélkül be sem en-
gedték dugni a hálózatba, tehát a
probléma nem újkeletû. Otthon sem
tétlen a kis készülék, ugyanis egy
Sony akkumulátor 20.000 Ft körül kap-
ható, a töltôt 50.000 Ft-ért lehet pó-
tolni, a Kodak DCS520-asomhoz pe-
dig 60.000 Ft az akkuk darabja, a töltô
pedig 250.000 Ft - ha tönkremegy. Te-
hát: védelem nélkül még akkut sem
töltök. (A Hensel
Kontra E-1000-es vil-
lanófej is 210.000 Ft
darabonként...). Szá-
mítógépeinkhez is
erôsen ajánlom hasz-
nálatát.

Már a fenti kisebb
készülék is legtöb-
bünknek elég. A
tesztképen bemuta-
tott színzajt erôsen
csökkenti. A kék
színkivonatot azért
jelenítem meg külön, mert azon lát-
szik a rádiófrekvenciás zaj interferen-
ciájának hatása a legjobban (ennek
oka a kék pixelek nagyobb erôsítésé-
ben keresendô). A professzionális ka-
merák azonban nagyobb védelmet
igényelnek: stabilizátor használatát.
A LineR éppen ilyen eszköz: a kisebb

SurgeArrest-et találjuk benne, vala-
mint egy olyan áramkört, ami a fe-
szültségingadozást is kiegyenlíti.182V
és 287V között bármilyen feszültség
mellett dolgozhatunk, készülékünk a
szabványos hálózati feszültséget kap-
ja. Ráadásul mikroprocesszor figyeli
és korrigálja a jelalakot, és zavarszû-
rése a SurgeArrest-énél és a legtöbb
szünetmentes tápénál is jobb. Néhány
tizedmásodperces áramkimaradást is
korrigál. A LineR a 40.000 Ft-os árka-
tegóriát képviseli. Másik tesztképün-
kön azt a hibát emeltem ki, melyet a
hálózat ingadozása okozhat. Ennek
korrigálásához már a LineR-re volt
szükségem, úgyhogy a teljes csapa-
tot bemutató fotón ezért szerepel ez
az egység is (a kábeleket a jobb lát-
hatóság miatt nem szerepeltetem a
képen). A Kodak DCS-520-as mellett
látható fekete doboz a gép hálózati
tápja. Mûteremben mindig haszná-
lom, mert az akku eltávolításával
könnyebb a gép, nem kell az áram-
forrás cseréjével bajlódnom, haszná-
lata pedig drágának mondható. Érde-
mes kerülnöm az alkalmazását, ha
nem feltétlenül szükséges, ugyanis
egy expozíció 1.5 Ft-nak feleltethetô
meg az akku árá-
ból és élettar-
tamából

számítva,
ami 10%-kal nö-
veli a fotografá-
lás önköltségét. A
megtakarítás ke-
vésnek tûnhet,
arányaiban azon-
ban magasnak
mondható, fôleg
nagy felvétel-

szám esetén. Végezetül a LineR-hez:
a mai szkennerek képminôsége már
olyan jó, hogy érdemes ilyen egység-
gel növelni a színek tisztaságát és a
konzisztenciát, ha már úgy is vásáro-
lunk fényképezôgépünkhöz ilyet. (Pro-
fiknak kötelezô a használata, legalább-
is professzionális stúdióban; természe-

tesen külföldön lehet ilyesmit látni!).
Egyébként a hagyományos fotólabor-
ban is helye van, ugyanis színes na-
gyításoknál igen jó hasznát vesszük.
Nem egy kézi labor használja már.

Végezetül: ha a digitális fényképe-
zôgépet a számítógépre csatlakoztat-
juk, a számítógépbôl is kaphat
túláramot, rádiófrekvenciás zajt és
egyéb károkozó hatást. A megoldás:
a soros vagy USB portra is vegyünk
túláramvédôt. Ezek a 6.000 Ft körüli
eszközök megvédenek minket a kel-
lemetlen meglepetéstôl. Számítógé-
pünk védelmére pedig a telefonvonal-
ra, printerportra és a hálózatra köthe-
tô egységek valók. Telepítésükkel szá-
mítógépünk biztonsága megoldottá
válik, és kevesebbszer fog rendsze-
rünk „lefagyni” is. Ilyesmit, mint em-
lítettem, elsôsorban a rádiófrekvenci-
ás zavarok okoznak, melyek printer-
bôl, hálózatról, de még inkább tele-
fonvonalról érkeznek - észrevétlenül.
Gyakran pedig a számítógép kisebb
értéket képvisel, mint maga a rajta
tárolt elektronikus adat. Számomra
ugyanis a nehezen elkészített elekt-
ronikus fotók már csak az alkotás ve-
rejtékes volta és az értékesíthetô szer-
zôi jog miatt is értékesebbnek tûnnek.

Mégegyszer ismétlem, nem vagyok
hipochonder, nem látok rémeket min-
denütt. Saját szememmel gyôzôdtem

meg létezésükrôl, és évtizedes
szakértôi tevékenységem során
láttam párszor villámcsapás és
túláram okozta milliós károkat.

A biztosítási kárrendezés pedig
soha nem kellemes, soha nem
fedezi teljes mértékben az el-

szenvedett veszteséget, az adatok
elvesztését és a kiesô munkakapaci-
tást pedig végképp nem. Ha pedig
saját tulajdonú, vagy bérelt munka-
eszközünk a rombolás tárgya, hamar
megélhetési gondjaink is lehetnek.
Nem sokkal jobb az sem, ha megta-
karított pénzünk bánja óvatlanságun-
kat, vagy garasoskodásunkat. Ajánlom
ezért mindenki számára készülékei-
nek védelmét. Az ELMÜ védelmében
pedig annyit, hogy ôk sem hibáznak
többet szolgáltatóként, mint mások,
tehát a lehetô legtöbb esetben más-
valaki, vagy más probléma okozza
elektromos készülékeink meghibáso-
dását. Az ELMÜ ugyanis a csatlakoz-
tatott készülékekért és a házon belü-
li vezetékekért nem felel.
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