Hogyan fotózzunk kéklámpást?
Ez az írás egyfajta összefoglalója annak, hogy milyen vezérelv alapján kerülhetnek fel képek a
Policecars.hu weboldalra. Az oldal közösségének feltett célja, hogy a (elsősorban Magyarországon)
közlekedő, illetve közlekedett, megkülönböztető jelzésekkel ellátott járműveket képi formában, a
lehető legjobb minőségben megörökítse. Jelen szövegben összefoglaltuk azokat az alapvető
elvárásokat, amelyeket a feltöltendő képekkel szemben támasztunk, célunk ezzel, hogy segítséget
nyújtsunk mindazoknak, akik szeretnének a Policecars.hu számára fényképeket küldeni.
Természetesen bizonyos esetekben hajlandóak nagyunk eltérni ezektől, például már
megismételhetetlen, archív képekkel, vagy különösen ritka járművekkel kapcsolatban. További fontos
információk találhatók a weboldalra való képküldéssel kapcsolatban ezen a hivatkozáson.
Még mielőtt rátérnénk a hogyanra, egy nagyon kis kitérő a Mivel? kérdéssel kapcsolatban.
Mobiltelefonnal készül képeket nem töltünk fel, csak nagyon kivételes esetben, és akkor is csak
elfogadható minőségben. Szóval a kérdésre a válasz, hogy digitális fényképezőgéppel, ezen belül
viszont az egyszerűbb kompaktok is jók lehetnek. Ne feledjük, a drága fényképezőgéptől nem lesznek
jó képeink, ez a képességeinktől függ.


A jármű egésze szerepeljen a képen. Ebben semmilyen engedményt nem tehetünk, legfeljebb az
archív képeknél, amelyek már nem ismételhetők meg. Ne lógjon le a jármű egyik része sem,
helyezkedjünk kellő távolságra a járműtől, hogy teljesen elférjen a képen. (Kivétel lehet például
magasból mentő, vagy darus járművek létra, illetve gémszerkezete, amely kitolt állapotban
nehezen helyezhető el a fényképen, főleg esetleges zavaró, a környezetben lévő tárgyak miatt.
Ekkor levághatjuk a gémet, vagy megpróbálhatjuk belekomponálni, ha nincsenek zavaró
tényezők). Ugyanide tartozik, hogy a környező tárgyak se takarják ki a jármű egy részét sem.
Szintén tűzoltóautóknál jellemző, hogy garázsban állnak, ilyen képeket is csak kivételes esetben
töltünk fel. Hogyha ilyen helyzet áll elő, udvariasan megkérhetjük a személyzetet, hogy álljanak ki
a garázs elé, a tűzoltók a világ minden táján szívesen mutatják be a felszerelésük az
érdeklődőknek.



A járművet helyezzük a kép közepére, figyelve arra, hogy maradjon hely két oldalt, alul és felül, de
mégse vesszen el a képen. Ebben kicsit szabadabban mozoghatunk, mindenki az ízlése szerint, de
itt is célszerű kerülni a szélsőségeket.





A jármű legyen éles. Nézzük vissza helyben a képet, és belenagyítva ellenőrizzük, hogy megfelelőe az élesség, ha nem, készítsünk új képet. Ellenkező esetben otthon verhetjük a fejünket az
asztalba, hogy miért nem szántunk erre még húsz másodpercet.
Fontos, hogy jó szögből készítsük a képeket, ez nem három nézeti rajz, hogy szemből, két oldalról,
meg hátulról befényképezzük az autót. Erről fölösleges írni a továbbiakban, inkább példákon
keresztül szemléltetem.

Bizonyos esetekben kerülnek fel oldalnézeti képek is, például amikor egy új típust mutatunk be,
de ilyenkor csak a jó szögből készült képek után készítünk például oldalnézeti fotót. Hogyha csak
néhány kép elkészítésére van mód, maradni kell a zölddel megjelölt nézetnél.


A képek készítésekor a legjobb minimum öt méterre állni az autótól(nagyobb járműveknél
arányosan többre), és zoomot használva fényképezni. A nagyobb látószögek torzítanak, az
emberi szemnek megfelelő arányokat 50-60mm-es fókusztávval lehet elérni. Természetesen
nincs mindig lehetőség erre, vagy elkészítjük a képet így is, vagy megvárjuk, míg elmozdul a
jármű. Természetesen ugyanez vonatkozik a túl nagy zoom használatára is, ez ugyanis
megrövidíti a távolságokat. Arany középút.



Napsütéses idő esetén figyelni kell a napállásra. A járművet abból az irányból fotózzuk, ahonnan
a nap süt, tehát a nap legyen a hátunk mögött. Mindig azt az oldalt fotózzuk, amelyiket süti a
nap. A digitális fényképezőgépek nem képesek az emberi szemhez hasonlóan megbirkózni azzal,

ha az autó oldala világos, az eleje pedig sötét és fordítva. Hogyha nem ideális a napállás, az
alábbiak közül választhatunk:
o Hogyha az autó nagy valószínűséggel nem megy sehova, akkor megvárhatjuk míg úgy
fordul a nap, hogy elölről süsse, vagy akár máskor is visszamehetünk, jó fénynél.
o Változóan felhős időben megvárhatjuk, míg beúszik egy felhő, és eltakarja a napot.
o Általában van arra esély, hogy az autó rövid időn belül elmegy, megvárhatjuk ezt is,
közben egy megfelelő helyet keresve. Természetesen ezzel kockáztatunk, mert
előfordulhat,
hogy
nem
arra
megy,
mint
amerre
számítottunk.



Az utolsó ponthoz kiegészítés, hogy a bevetülő árnyékokat is próbáljuk meg kerülni, például
lámpaoszlopok, vezetékek árnyéka, ez azonban nem számít akkora hibának. Felhős időben
természetesen a napállást nem kell tekintetbe venni!

További fontos kiegészítés mindennemű fotós tevékenységgel kapcsolatban,
hogy a biztonságot és a képmáshoz fűződő jogokat kiemelten tartsuk szem
előtt!
Dióhéjban ennyit arról, hogy milyen alapvető dolgokra figyeljünk a fénykép elkészítése előtt és
közben, örömmel fogadjuk a képet küldeni szándékozók megkeresését!
A Policecars.hu közössége

