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Jómagam is így kezdtem,
s mára már három, jól fel-
szerelt, negyvenéves kame-
rám van: jó állapotú mûsza-
ki gépeket vettem és a tar-
tozékokat megcsináltattam
dr. Zsuppán István gépész-
mérnök barátommal (30/
964-4516). A tartozék készí-
tésének útja gyakran igen
egyszerû, ugyanis már meg-
lévô szerkezeti elemet kell
lemásolni. Érdemes ponto-
san méretezett mûszaki raj-
zot készíteni, így megrende-
lésünk hamarabb elkészül.
Elôfordul az is, hogy a tar-
tozék nem létezik, így azt el
kell képzelnünk. Ebben az
esetben papírmodellel el-
lenôrizzük terveinket! Ha
minden rendben van a mé-
retezéssel és a geometriá-
val, akkor megszülethet a
mûszaki rajz is. Ezt a
papírmodellel együtt
vigyük az egyedi
gyártáshoz.

A mûszaki
fényképezô-
gép hom-
l o k l a p j a
gyakorlati-
lag a fény-
k é p e z ô -
gép eleje.
Ebbe a hom-
loklapba rögzít-
jük a külön megve-
hetô optikákat. A fel-
erôsítés módja egyszerû,
ugyanis a zárat rögzítjük
közvetlenül a homloklap-
ba egy oldalt réselt anyá-
val – ez a zár tartozéka –,
és az objektív elsô és hát-
só tagját azután a zárba

Képkapu és homloklap

csavarjuk ütközésig. A zárak
furatméretei szabványosak.
A 0-ás zárhoz 34.8 mm, az
1-es zárhoz 41.8 mm, a 3-
as zárhoz pedig 65.3 mm
furatátmérô tartozik. Elôfor-
dul az is, hogy a relatíve
nagyméretû homloklapon
retesz fogja a lencsét viselô
kisebb homloklapot. Ennek
az az oka, hogy a kisebb
homloklapokat könnyebb
szállítani, míg a nagyobb
homloklapokba a 140 mm
átmérôjû objektívek is be-
szerelhetôk. Az angol szak-
irodalom szépen meg is kü-
lönbözteti ezeket a szerke-
zeti ele-

meket: a homloklap egysze-
rûen „lens board”; míg ha
a méreteket diszkutáljuk,
a szállítható, kisebb a
„field board”, a nagyobb a
„studio board”. (Nálunk a
szakzsargon hiányossága is
kifejezi szegényes nagyfor-
mátumú múltunkat.)

A homloklapok általában
egyszerû, feketére eloxált, 2-
3 mm vastag dúralumínium
lemezek. A vastagság gép-
típustól függ, valamint az is
az egyes gépek függvénye,
hogy a téglalap alaktól ho-
gyan térnek el, milyen fazet-
tával illeszkednek a géphez,

illetve milyen fény-
csapda van kialakít-
va rajtuk. Ezek kiala-

kítása nem probléma.
Példaként a Magnola fény-

képezôgép két oldalon
fazettázott homloklapjait
mutatom be, melyek 0-ás és
1-es zárhoz készültek. Be-
foglaló méretük 107x97x3
mm. A Magnola a Linhof
Technika II-es géppel egye-
zik meg, így akinek ilyen
gépe van, az is hasznát ve-
heti az általam elkészített

mûszaki rajznak. Az Old
Timer rovatban ko-

rábban bemu-
tatott Calu-
met fény-
képezôgé-
pem hom-
lok lap ja i

kissé bonyo-
lultabban készül-

tek, ugyanis a fény-
csapda miatt azok hom-

loklapjait marással is meg
kellett munkálni.

8x10"-es Linhof Cardan
Color gépemhez a nagylá-
tószögû optikák alkalmazá-
sa jelentett problémát. A
gép legkisebb vázmélysé-
ge ugyanis 220 mm, ami
a nagylátószögû optikák
használatát lehetetlenné te-
szi (f=>210 mm). Megtehe-
tem ugyan, hogy a két vil-
lát a kardántengelyt tartó bi-
lincs egy oldalára teszem,
de ezzel a gép stabilitása
csökken és a harmonika
úgy összelapul, hogy az ob-
jektívet érdemben eltolni
vagy elforgatni nem lehet. A
megoldást tehát nem a
nagylátószögû baldni (an-
golul: „bag-bellows”) jelenti,
hanem a süllyesztett homlok-
lap („recessed lens board”).
Az 5x7" és 8x10"-es Linhofok
elôlapja olyan nagy és ro-
bosztus, hogy abba óriási
lyuk marható. Olyannyira
nagy, hogy még az egyéb-
ként igen impozáns méretû
3-as zár is besüllyeszthetô
és a kezelôszervek könnyen
elérhetôk. Tervezéskor figye-
lembe vettem azt, hogy a
süllyesztésnek a fénycsap-
dán belül kell maradnia, va-
lamint azt, hogy a Linhof cí-
mernek nem szabad megsé-
rülnie az átalakítás folytán.
Több tervet készítettem pa-
pírból, míg a munkadarab
kónikusságát az eltolás mér-
tékével és a harmonika alak-
jával összehoztam. Ezután a
mûszaki rajzot készítettem el,
és a papírmodellel, valamint
a homloklapokkal leadtam
megrendelésemet. Dr. Zsup-
pán István a megrendelés

A szkennergyártók gyakran elhalmoznak bennünket kisfilmes diakerethez és filmcsíkhoz ké-
szült képkapuval, de a nagyobb képméretekrôl még akkor sem vesznek tudomást, ha a szken-
ner egyébként ezeket támogatja. A hazánkban egyre inkább éledezô nagyformátumú fotográ-
fia pedig gyakran a régi mûszaki gépek felújításával és a tartozékok legyártásával lesz elérhe-
tô sokunk számára.
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átvételekor a várható terhe-
lésnek megfelelôen módosí-
totta az anyagvastagságot,
valamint elgondolkodott a
kádforma elkészítésén. Vé-
gül egyszerûen kiszabták 2
mm-es dúralumíniumból a
kiterített szabásmintát, majd
hajtogatás után hegesztés-
sel készült el a nyers mun-
kadarab. A kiszabás és a

mm-es Schneider Super-
Symmar XL-t is átszerelés
nélkül használhatom.

Ilyen nagyméretû filmhez
nagyítógép nemigen van az
országban, de 5x7"-es na-
gyítókból sem jobb a kíná-
lat. Persze létezik kisebb sík-
film is: 4x5", 6,5x9 cm, és ne
feledjük a középméretet
sem. Ha jó minôségû sík-
ágyas szkennerünk van, a
fent említett kisfilmes képka-

ségben. De hol van a 6x8,
6x9, 6x12 cm-es formátum
és a többi, populáris pano-
rámaformátum képkapuja?
Meg sem rendelhetô! A
4x5"-es képkapu pedig kör-
ben több mint 5 mm-t levág
a felvételbôl, de a 9x12 cm-
es síkfilm egyszerûen átesik
rajta.

Síkágyas szkennernél egy-
szerû a megoldás: a képka-
pu tulajdonképpen egy fe-
kete lemez, a megfelelô
méretû kivágással. A kivá-
gásnak természetesen a
szkenner aktív helyén kell
lennie. A lemez vastagsága
0,8-1,5 mm között változ-
hat, ugyanis ebben a tarto-
mányban minden síkszken-
ner élesen lát. Nagyobb ere-

hosszabb oldalán ragasszuk
le két vagy három helyen,
majd ugyanezt ismételjük
meg az ellenkezô oldalon is.
Itt azonban elôször a film
szélére tapasszuk a ragasz-
tószalagot, majd feszítsük
meg a filmet és úgy simít-
suk a celluxot a képkapura.
Szkennelés után óvatosan
távolítsuk el a ragasztósza-
lagot filmünkrôl!

A képkapu méretezésekor
a képméret tényleges nagy-
ságából induljunk ki! A
8x10"-es síkfilmnek ugyanis
a bruttó mérete 203x254
mm. A tényleges képfelve-
vô felület csak 194x245 mm.
Ekkora lyukat kell tehát vá-
gatni a lemezbe. Ez az elté-

hajtogatás nagy gondos-
sággal történt, hogy a hom-
loklapra felfekvô felület és az
objektív felfekvô felülete kö-
zel párhuzamos legyen. A
hegesztést finom egyenge-
tés (párhuzamosítás) követ-
te, majd a csavarok furatai
és menetei készültek el. Ez-
után a feketére eloxálás kö-
vetkezett. Linhofom váz-
mélysége így 155 mm-re
csökkent, azaz akár a 150

pukat biztosan megtaláljuk
a csomagban. Ezzel szem-
ben még a professzionális
szkennergyártók is elfelejt-
keznek a professzionális fo-
tográfiáról. Egyszerûen oda-
vagyok UMAX PowerLook
1120-as szkenneremért és
tisztelettel adózom annak,
hogy a UMAX 4.5x6, 6x6 és
6x7 cm-es képkapukat is
gyárt szkenneréhez, való-
ban professzionális minô-

detikhez (5x7" és felette) a
vastagabb képkapuk a jók.
Egyrészt a vastagság kikü-
szöböli a belógás miatt ki-
alakuló Newton-gyûrûket,
másrészt ridegebbé teszi a
meghajlással szemben az
igen nagy lyukkal ellátott
képkaput. Kisebb képméret-
hez kisebb vastagság is
elég. A képkapu dúralumí-
niumból készüljön. Felülete
teljesen sima legyen, ne-
hogy megkarcolja a szken-
ner üvegét. Az üvegre óva-
tosan helyezzük fel a kép-
kaput és celluxszal rögzítsük
a szkenner házához több
helyen. Ezután portalanítsuk
az üveget, majd helyezzük
a filmet a képkapura. A fil-
met a képkapura ugyancsak
celluxszal rögzítsük: elôbb a

rés nemcsak a síkfilmes, de
a rollfilmes képméreteknél is
fennáll. Ha valaki a nagyfor-
mátumú, vagy akárcsak a
középméretû fotográfiában
gondolkodik, bátran vá-
laszthatja a fentebb említett
UMAX 1120-as szkennert és
elkészíttetheti hozzá a meg-
felelô képkapukat. A Wer-
kekben és az elôzô szám
címlapján szereplô fényké-
peket ugyanis nagyrészt
ezzel az összeállítással
szkenneltem.

Az itt leírt tartozékok mû-
szaki rajzai elektronikusan,
CorelDraw 5.0 formátum-
ban, e-mail útján hozzáfér-
hetôk.

Török György
fotográfus

www.carts.hu

Képkapu a 8x10
inches filmhez.
Anyag: feketére el-
oxált alumínium,
Vastagság: 1,5 mm.


