העשרה

הטכנולוגיה משתנה ,העקרונות פחות

אפלה עד מצלמות דיגיטליות
מלשכה ֵ
אמיר בן-שלום ,מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים

מוקדש לידידי יוסי אנטוקוליץ ,המאמין שאיכות התמונות של מצלמת הסרט טובה מזו של
המצלמה הדיגיטלית (והוא כנראה צודק)...
הביטוי “תמונה אחת טובה מאלף מילים” מתמצת את יתרונו וייחודיותו של חוש הראייה .כמות המידע שאנו קולטים
בעזרת חוש הראייה על העולם המקיף אותנו וכמעט על כל מה שבתוכו היא עצומה :הרים ותוואי נוף ,בתים ,צמחים,
רהיטים ,בעלי חיים ובני אדם אחרים ,תמונות ,סרטים ,ספרים ,ואפילו מאמר זה שאתם קוראים" ,הופכים” בעזרת קרני
אור לדמות דו-ממדית על רשתית העין .דמות שממנה לומד המוח על גודלם של החפצים ,צורתם ,צבעם ,מרחקם
מאתנו; הוא לומד אם הם נמצאים בתנועה ולאיזה כיוון הם נעים .מידע זה ,ספק אם בלעדיו היינו יכולים לשרוד בעולם.
יותר מכך  -המידע מגיע אלינו ממרחקים (לפעמים עצומים )..בלי שנצטרך לגעת פיזית באותם חפצים.
לא במקרה נעשו (ועדיין נעשים) אינספור מחקרים מדעיים בניסיון להבין כיצד פועל מנגנון הראייה ,ולא פחות מכך
פיתוחים טכנולוגיים כדי לחקות אותו ולייצר עין מלאכותית  -הלא היא המצלמה :מכשיר המסוגל לקלוט את קרני האור
המגיעות מהעולם הנמצא מולו ו”לקבע” אותן לתמונה דו-ממדית המייצגת את אותו העולם .התקדמנו רבות מאז יצר
הפילוסוף היווני אריסטוטלס (לפני יותר מ 2000-שנה) דמות של ליקוי חמה בעזרת פיסת נייר וחור במרכזה ,ועד המצלמות
הדיגיטליות שיש בהן יותר מתריסר מיליוני פיקסלים; ולמרות שלעין ולמנגנון הראייה האנושית יתרונות ויכולות שאין
למרבית המצלמות ,הפערים הולכים ומצטמצמים .למען התמונה השלמה ,ואף שעדיין אין אנו מבינים בשלמות כיצד הוא
פועל ,חייבים להזכיר שמדובר במנגנון שהתפתח בבעלי החיים במהלך מיליוני שנות אבולוציה ,ושמנגנון זה כולל גם את
המוח המעבד את האותות העצביים המגיעים מהעין.
בשני מאמרים ננסה לסקור על קצה המזלג את העקרונות המדעיים ,את ההתפתחות הטכנולוגית של המצלמות ואת
תהליכי הצילום שאנו מכירים .לא נוכל ,כמובן ,להתייחס לכל השכלולים והשיפורים הטכניים של המצלמות המודרניות
(שבכל מקרה יתיישנו לאחר הוצאת העיתון לאור ,)...ולכן ננסה להדגיש יותר את העקרונות הפיזיקליים (האופטיים ברובם)
המשפיעים על איכות התמונה המתקבלת .בגיליון זה נעסוק במערכת האופטית היוצרת את הדמות .מערכת הנמצאת
בכל סוגי המצלמות ומקבילה בפעולתה לעדשת העין והאישון.
בגיליון הבא נעסוק ב”חיישן” שעליו נוצרת הדמות ,ובתהליך ה”מקבע” אותה :תהליך כימי בלוחות ,ניירות וסרטי הצילום של
פעם ,ומנגנון אלקטרוני במצלמות הדיגיטליות שאנו מכירים כיום .בנוסף נזכיר חידושים והתפתחויות הקשורים למזעור
המצלמות ,להוזלת מחירן ולחיבור בינן לבין המחשב האישי ורשת האינטרנט.

העיקרון הבסיסי  -יצירת דמות
חלקיקי אור נעים בקרבתנו כמעט כל הזמן .זה קשה לדמיין את מספרם העצום של חלקיקי האור המגיעים ממקורות
אור שונים (שמש ,להבת אש ,נורות חשמל ,)...פוגעים בחפצים שסביבנו ,מוחזרים מהם לחפצים אחרים ובסוף מגיעים
לעינינו (או לעדשת המצלמה) .נסו בתור דוגמה לחשוב על נקודה כלשהי בחדר שבו אתם יושבים .פינת השולחן ,למשל,
או שקע חשמלי על הקיר או כתם לכלוך על הרצפה .אתם יכולים לראות פינה זו כמעט מכל מקום בחדר ואפילו מחוצה
לו אם תסתכלו דרך הדלת או דרך חלון פתוח .המשמעות היא שחלקיקי אור מגיעים מפינת השולחן לכל נקודה ונקודה
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בחלל החדר .מדובר באינספור נקודות ולכן באינספור חלקיקים .נסו כעת לדמיין את מספר חלקיקי האור המוחזרים
מקצהו של מגדל אייפל ומגיעים כמעט לכל נקודה בחלל החיצון .שאם לא כן ,איך היו מצליחים לווייני הצילום המרחפים
בחלל זה לצלם את קצה המגדל? “מזל גדול” שאותם חלקיקי אור הם קטנים כל כך וחסרי מסה...
ישנה כמובן הסתייגות אחת:
ניתן לראות או לצלם חפץ מסוים ,כל עוד דבר אינו חוצץ בין החפץ שאנו רואים (או מצלמים) לבין העין (או המצלמה)
ואינו מונע מחלקיקי האור להגיע אליה .לשון אחרת  -התנאי הוא שיהיה ביניהם “קו ראייה”.
עצם המושג רומז שקרני האור מתקדמות בקווים ישרים .למרות שאנו יודעים שאין הדבר מדויק ושלאור יש התנהגות
ותופעות גליות (עקיפת מכשולים ,התאבכות וכולי)  -נתעלם מהן (בשלב זה )...ונניח שהאור הוא חלקיק הנע בקו ישר.
מכאן גם האפשרות לתאר את תנועת חלקיקי האור באמצעות קרניים.
העובדה שחלקיקי אור מגיעים מפינת השולחן למקום מסוים  -נניח לקיר ממול  -אין די בה כדי ליצור דמות .לאותו הקיר
מגיעות גם קרניים ממקומות אחרים :מפינה אחרת של השולחן ,מהתקרה ,מהרצפה ובעצם מכל הנקודות הנמצאות מול
הקיר .התוצאה היא שלכל נקודה על פני הקיר מגיעות אינספור קרניים מאינספור מקומות ,והן בעצם מאירות עליו
בתאורה כמעט אחידה.
כדי שאותן הקרניים ייצרו תמונה מסודרת של פינת השולחן ,צריך לדאוג שלכל נקודה על פני הקיר יגיעו קרניים אך ורק
ממקום מסוים ,או לפחות מכיוון מסוים .הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא לחסום את רוב קרני האור ולאפשר לכל
נקודה על הקיר “לראות” דרך נקב קטן רק קרניים המגיעות מכיוון מסוים (ממפתח זוויתי צר) .זוהי ה”לשכה האפלה”
(“קמרה אובסקורה”) הקלסית שהומצאה עוד במאה ה .15-קופסה גדולה ,אטומה לאור שבצדה האחד נקב .קרני האור
העוברות דרכו יוצרות על הדופן הפנימית שלה את דמות ה”עולם” שמול הקופסה .ציירים נהגו לשבת בתוך קופסאות
כאלו ,להצמיד דף נייר לדופן הפנימית ולהעתיק עליה את דמות הנוף שנוצרה עליה כמתואר ב-איור  .1קיימים עד היום
יצורים ימיים (הנאוטילוס ,למשל) שהעין שלהם בנויה כמצלמת נקב ללא עדשה.

גם היום ילדים וחובבי צילום מכינים “לשכות אפלות” דומות ,ולמרות פשטותן הן ממחישות שני עקרונות בסיסיים הנכונים
כמעט לכל מצלמה ואפילו לעין האנושית:
 )1הדמות הנוצרת היא דמות הפוכה  -השמים וצמרות העצים יופיעו בתחתית הדף ואילו הצמרות והאדמה בחלקו
העליון.
 )2קיימת פשרה בין מידת חדות הדמות לבהירותה .ככל שהנקב קטן יותר הדמות תהיה חדה וברורה יותר  -אבל גם
כהה יותר .ולהפך ,ככל שנגדיל את הנקב  -כמות גדולה יותר של אור תעבור דרכו ,והתמונה תהיה בהירה יותר  -קרני אור
מאותה נקודה בחפץ יגיעו לאזור גדול יותר על הדמות ,אבל התמונה תהיה מטושטשת יותר.
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העדשה המרכזת
היפוך התמונה לא הפריע מעולם  -פשוט מסובבים את הדף המצויר (המוח האנושי “עושה” זאת אוטומטית לתמונה
המגיעה מהרשתית) .אבל כדי לאפשר קבלת תמונה בהירה היה צורך בשיפור הנקב והחלפתו במנגנון שיאפשר העברת
כמות גדולה יותר של אור ,אך עדיין ישמור על סדר הקרניים המגיעות ויבטיח שלכל נקודה על הנייר יגיעו קרניים רק
מהכיוון של נקודה אחת השייכת לחפץ המצולם :הייתה זו העדשה המרכזת ,אלמנט אופטי מרכזי בטלסקופים
ובמיקרוסקופים שפותחו על ידי חוקרים רבים במאות ה 16-וה.17-
בכל ספר אופטיקה אפשר למצוא הסבר על עקרונות פעולתה של העדשה המרכזת ,המבוססים על שבירת האור וחוק
סנל .כמו כן מוסברת גם ההשפעה של צורת העדשה קרי ,רדיוסי העקמומיות שלה ,על הפרמטרים הבסיסים שלה -
רוחק מוקד ,קוטר .הנקודות החשובות בהקשר של לשכה אפלה ,ומצלמה בכלל ,הן אלה:
 קרן אור העוברת דרך מרכז העדשה ,כלומר ,דרך הציר האופטי שלה אינה משנה את כיוונה ,ולכן הדמות שתיווצר עלגבי מסך תהיה הפוכה ,כמו במצלמת הנקב.
 קרני אור מקבילות זו לזו מתרכזות בנקודה הנמצאת ב”מישור המוקד” של העדשה  -מישור דמיוני הנמצא במרחקמוגדר ממרכז העדשה (“רוחק המוקד”) .לכן על המסך להימצא במרחק מוגדר מהעדשה על מנת שתיווצר עליו הדמות.
משמעות הדבר היא כי שימוש בעדשה קובע גם את גודל הדמות .בניגוד למצלמת הנקב שבה אפשר לקרב או להרחיק
את המסך ועל ידי כך להגדיל או להקטין את הדמות ,רוחק המוקד של העדשה מגדיר עבור עצם הנמצא במרחק נתון
מהעדשה ,גם את גודל הדמות .ככל שמרחק המוקד גדול יותר ,תהיה הדמות גדולה יותר ולהפך .מרחק מוקד קצר פירושו
דמות קטנה.
למי שמודאג מכך שקרני האור היוצאות מנקודה מסוימת בעצם ומגיעות לעדשה) אינן מקבילות נזכיר את הדברים
האלה:
 כשמדובר על עדשה בקוטר של כמה ס”מ ,הרי שהמרחק של עצם הממוקם כמה מטרים ממנה גדול יחסית לקוטרהעדשה וההפרש בזויות זניח.
 גם אם העצם קרוב יחסית (צילומי מקרו) ,תיווצר דמות אך במרחק רחוק קצת יותר מרוחק המוקד .כל מה שצריך זהלהזיז מעט את העדשה .זוהי פעולת המיקוד שאנו עושים ,באופן ידני או אוטומטי.
 ככל שקוטר העדשה גדול יותר (או לחילופין ,ככל שצמצם המצלמה פתוח יותר ומגיעות יותר קרני אור משולי העדשה) תהיה הדמות שתתקבל בהירה יותר אך גם מטושטשת ו/או מעוותת יותר .ההסבר המדויק לתופעה זו קשור לעיוותיםאופטיים שונים (שחלקם בלתי נמנע כשמשתמשים רק בעדשה אחת) ,וכדי לנתח אותם ,יש צורך לפתח את המשוואות
הדנות בתנועת קרני האור בסדר גבוה יותר מהקירוב הבסיסי המקובל ( .)Sin α ≈ αכך או אחרת ,מדובר במגבלה
פיזיקלית הנובעת מעקרון פעולת העדשה ולא ממגבלת ייצור טכנולוגית של דיוק הליטוש או של איכות הזכוכית ,למשל.
ויותר מכך  -תחום המיקוד ,משמע ,עומק השדה שאליו נתייחס בהמשך ,יהיה קטן יותר.

אופטיקה מתקדמת  -מערכת של עדשות צמודות
עדשה מרכזת אחת הספיקה אמנם ללשכות אפלות ולמצלמות הראשונות .אך לשם יצירת דמות חדה בגודל הרצוי,
וכדי לשלוט על כמות האור ,יש צורך במערכת אופטית מורכבת יותר .זאת בלי קשר לשאלה מהו האלמנט שעליו
“מקובעת” הדמות (סרט צילום או מערך חיישנים אלקטרוניים שאליהם נתייחס במאמר הבא).
הנקודה הראשונה היא העיוות הכרומטי .עיוות שמקורו בתלות שבין אורך הגל של האור לזווית השבירה שלו .תלות
הגורמת לכך שקרני אור בצבעים שונים יתמקדו במקומות שונים ובמקום לקבל דמות חדה אחת במקום אחד ,נקבל
אינספור דמויות בגוֹני ספקטרום שונים ,מוזזות מעט זו ביחס לזו ו/או מטושטשות בחלקן .גם כאן הניתוח המתמטי
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המדויק מורכב למדי ,ולפעמים יש לנקוט גם בגישה גלית ולא רק חלקיקית .אך גם בלי להיכנס לניתוח זה ,ברור שבכל
מקום שבו יש שבירה של קרני אור ,יש גם נפיצה לספקטרום הצבעים .אפשר לראות זאת במנסרה משולשת ,אך גם
בכל עדשה שמחזיקים בזווית מתאימה וגם -למי שזוכרים -במקרני השקפים שיצרו גוונים אדומים או סגולים/כחולים
בשולי התמונה המוקרנת .הדרך הבסיסית להתגבר על עיוותים כרומטיים אלו היא ביצירת עדשה מרכזת המורכבת
משתי עדשות צמודות זו לזו (דובלט) העשויות מחומרים שונים .בתכנון נכון של הרדיוסים של שתי העדשות ,שמביא
בחשבון את מקדמי השבירה שלהן ,אפשר לצמצם באופן משמעותי את העיוותים הכרומטיים בלי להשפיע על שאר
תכונותיה של העדשה .דובלט “קלסי” מורכב מעדשה מרכזת העשויה מסוג אחד של זכוכית והצמודה לעדשה מפזרת
העשויה מסוג זכוכית אחר .בנוסף להבדל במקדמי השבירה של הזכוכיות ישנו הבדל גם בתלות של מקדם השבירה
באורך הגל .שתי העדשות מתוכננות כך ש”חוזקה האופטי” (עוצמתה) של העדשה המרכזת גדול מזה של העדשה
המפזרת (כך שבסך הכול צמד העדשות מרכז) ,אבל פיזור הצבעים של העדשה המפזרת מקזז את הנפיצה
הספקטרלית של העדשה המרכזת ומקטין את העיוות הכרומטי .אפשר כמובן להשתמש בשתי עדשות נפרדות ,אך
הדבר מחייב דיוק רב יותר בהרכבתן במצלמה .בנוסף ,בכל מעבר של אור מאוויר אל העדשה ולהפך  -חלק מן האור
מוחזר .החזרי אור אלו גם מקטינים את כמות האור המגיעה לדמות בצורה מסודרת וגם מוסיפים אור מפוזר המטשטש
אותה .ציפוי פני העדשה בציפויים מקטיני החזרה מצמצם את הבעיה ,אך עדיין עדיף להצמיד את שתי עדשות זו לזו
ו”לחסוך” שני מעברי אור.
דובלט הוא כמובן המבנה הבסיסי ביותר .במצלמות ובעדשות מצלמה מודרניות ,גם בפשוטות ובזולות ביותר ,מקובל
להשתמש בשלושה אלמנטים אופטיים לפחות (לרוב משתמשים בחמישה אלמנטים אופטיים ולעתים אף ביותר)
המודבקים זה לזה .מבנה זה מצמצם גם עיוותים כרומטיים וגם עיוותים נוספים .כאשר אנו מסתכלים על העדשה
(במצלמה שפירקנו ,למשל) ,היא נראית לנו כמו גוש זכוכית יחיד ,אך אם נבחן אותה בקפדנות ,נראה שהיא מורכבת
מכמה “שכבות” .בעדשות ישנות מאוד (בנות עשרות שנים) נוכל אף להבחין בכתמים עכורים בשכבות הדבק שמדביקות
את העדשות .אלו הן פטריות המתפתחות לפעמים על שכבות הדבק ,שבזמנו יוצר מחומרים אורגניים.

רוחק מוקד אפקטיבי ומישור מוקד אחורי
מרחק המוקד של העדשה מגדיר את המרחק שבו תיווצר הדמות ולכן גם את גודלה .בהנחה ששטח “סרט הצילום” (או
מערך החיישנים) קבוע ,מרחק המוקד קובע גם את שדה הראייה של המצלמה .עדשה עם מרחק מוקד ארוך תיצור
דמויות גדולות ,אך סרט הצילום “יראה” רק חלק קטן מהנוף ,בעוד שבאורך מוקד קצר תהיינה הדמויות קטנות ,אך
השטח שיצולם יהיה גדול יותר .אין בעיה לייצר עדשות בעלות אורכי מוקד שונים ,שכן מדובר בסך הכול ברדיוסי
עקמומיות שונים ,ואפשר אפילו לחבר מספר עדשות יחד כך ששינוי המרחק ביניהן ייצור עדשה עם אורך מוקד משתנה
 זוהי עדשת הזום שכולנו מכירים.הבעיה היא שבמרבית המצלמות העדשה נמצאת במקום ובמרחק קבוע מסרט הצילום (או ממערך החיישנים
האלקטרוני) .כל מי שצילם במצלמות שבהן ניתן להחליף את העדשה (“רפלקס”  ,)SLRיודע שלמרות שאורכי המוקד
של העדשה יכולים לנוע בין  28מ”מ (עדשה רחבת זווית) ליותר מ 1000-מ”מ (עדשה טלסקופית) ,המרחק הפיזי שבין
חלקה האחורי של העדשה (התבריג המחבר אותה לגוף) למישור סרט הצילום קבוע (לרוב כ 50-מ”מ) .אם עוצרים לרגע
וחושבים על משמעותם של המספרים הללו ,מבינים שבעדשות פשוטות היינו צריכים לדחוף את עדשת ה 28-מ”מ
פנימה לתוך המצלמה ולהרחיק את עדשת ה 1000-מ”מ למרחק של מטר אחד קדימה .למזלנו ,אין מדובר בעדשות
פשוטות ודקות .עדשות מצלמה אמתיות מורכבות ממספר עדשות היוצרות מבנה שאורכו כמה ס”מ לפחות .עדשות
אלו בנויות כך שאין כמעט קשר בין המרחק של מישור המוקד הפיזי האחורי של העדשה שבו נוצרת הדמות (מישור זה
 1הבהרה :המונח עדשה משמש כאן בכפל משמעות ,הן כרכיב אופטי בודד והן כמערכת של רכיבים כאלו (מערכת של עדשות).
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מכונה  ,)BFP Back Focal Planeלבין רוחק המוקד האפקטיבי  fהמגדיר את יחס ההגדלה ואת שדה הראייה .יש לציין
שהמרחק בין מישור המוקד הפיזי האחורי של העדשה ובין חלקה האחורי של העדשה הוא קבוע .בקירוב הבסיסי ,כל
מערך עדשות שקול מבחינה אופטית לשני מישורים דמיוניים  -קדמי ואחורי S1 ,ו S2-בתרשים  -הפועלים כמו שני צידיה
של עדשה המרוחקים זה מזה .כלומר ,כל קרן אור ,המקבילה לציר האופטי ,הנכנסת לאחד המישורים “ממשיכה” באותו
הכיוון עד למישור השני ומשנה את כיוונה לאחר מכן בהתאם לשני כללי העדשה )1( :אם נקודת הכניסה למישור ונקודת
והיציאה ממנו הן על הציר האופטי ,אין כיוון הקרן משתנה ,ולכן גם בעדשה זו תהיה הדמות הפוכה; ( )2קרניים מקבילות
נפגשות בנקודה הנמצאת במישור המוקד .אך בניגוד לעדשה דקה  -מיקומו של מישור המוקד נקבע לא ביחס לעדשה
הפיזית עצמה  -אלא ביחס למישור היציאה (הדמיוני S1 ,או  (S2של הקרן.
רוחק המוקד האפקטיבי  fהקובע את יחס ההגדלה ואת שדה הראייה הוא המרחק שבין כל אחד מהמישורים הראשיים
 S1או S2-לבין מישור המוקד הסמוך אליו בהתאמה .מכיוון שעדשות פיזיות אלו אינן בהכרח סימטריות ,מבדילים בין
מישור המוקד הקדמי (שאינו כה רלוונטי לנו) לאחורי ( )BFPשעליו נוצרת הדמות.
אין הכרח שהמישורים הראשיים ,הקדמי והאחורי ,יימצאו בתוך מערך העדשות עצמו .אורכן הפיזי של מרבית העדשות
הטלסקופיות ,למשל ,קצר בהרבה מרוחק המוקד האפקטיבי שלהן .כלומר ,המישור הראשי האחורי נמצא מחוץ לעדשה
עצמה כך שהמרחק בינו לבין סרט הצילום יהיה שווה לרוחק המוקד .בעדשות זום המקרה מעניין אפילו יותר .על ידי
סיבוב טבעות הנמצאות על גוף העדשה ,אנו משנים את המרחקים שבין העדשות המרכיבות אותה ומשנים בצורה זו גם
את רוחק המוקד של העדשה השקולה וגם את מיקום המישור הראשי הקדמי שלה ,כך שמישור המוקד האחורי יישאר
תמיד על סרט הצילום .בעדשות זום איכותיות הדבר נעשה בצורה כמעט מושלמת ובעדשות פשוטות יותר יש צורך בכל
זאת לתקן את מיקוד התמונה על ידי סיבוב טבעת המיקוד לשם קירוב או הרחקה של כל העדשה.
מי שההסבר נשמע להם מורכב  -יכולים לחשוב על עדשה כדורית יחידה .גם כאן ,למרות שלעדשה יש עובי ,רוחק
המוקד נמדד ממישור העובר במרכזה ,ובהתאם לכך מחושבים יחסי ההגדלה ושדות הראייה .שני המישורים הראשיים
מתלכדים במקרה זה ,כך שזהו מקרה מנוון של עדשה מורכבת.

טרמינולוגיה של עדשות לא דקות
•’ :O-Oציר אופטי
• :F1מוקד קדמי :נקודת המוקד המשותפת שבה
tc
נחתכות כל הקרניים  Bהמקבילות לציר האופטי והנעות
A
מימין לשמאל ,לאחר המעבר דרך העדשה.
S1
S2
O
• ,F2מוקד אחורי :נקודת המוקד המשותפת שבה ’O
F1
V1 H1
H2 V2
F2
נחתכות כל הקרניים  Aהמקבילות לציר האופטי והנעות
B
משמאל לימין ,לאחר המעבר דרך העדשה.
•משטח קדמי  -המשטח הפיזי של העדשה הקרוב
FFD
BFD
למוקד הקדמי.
f
f
•משטח אחורי  -המשטח הפיזי של העדשה הקרוב
למוקד האחורי.
• :S1מישור ראשי קדמי :משטח דמיוני (המסומן בקו המקווקו הקרוב ל )F1-המוגדר על ידי החיתוך בין הקרניים
הנכנסות  Bלבין המשכי הקרניים המתאימות היוצאות מהמשטח הקדמי של העדשה ומתמקדות ב( F1-הקרן
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האדומה מייצגת את המסלול האמתי של קרן אור כזו בתוך העדשה).
• :S2מישור ראשי אחורי :משטח דמיוני (המסומן בקו המקווקו הקרוב ל )F2-המוגדר על ידי החיתוך בין הקרניים
הנכנסות  Aלבין הקרניים המתאימות היוצאות מהמשטח הקדמי של העדשה ומתמקדות ב( F2-הקרן האדומה
מייצגת את המסלול האמתי של קרן אור כזו בתוך העדשה).
• :H1נקודה ראשית ראשונה :החיתוך בין המישור הראשי הקדמי לבין הציר האופטי.
• :H2נקודה ראשית שנייה :החיתוך בין המישור הראשי האחורי לבין הציר האופטי.
• :fרוחק מוקד אפקטיבי :המרחק לאורך הציר האופטי בין הנקודות הראשיות לבין המוקדים המתאימים להן .רוחק
המוקד האפקטיבי שווה משני צדי העדשה (הלא דקה).
• :FFDרוחק המוקד הקדמי (המרחק של מישור המוקד הקדמי מהעדשה).
• :BFDרוחק מוקד אחורי (המרחק של מישור המוקד האחורי מהעדשה).
• :V1, V2נקודות החזית הקדמית והאחורית של העדשה.

שליטה על כמות האור  -צמצם
שני מנגנונים שהתווספו עם השנים למצלמה שולטים על כמות האור המגיעה לחיישנים .אלו הם הצמצם והתריס .שליטה
זו הייתה קריטית במצלמות הסרט שבהן החיישן נוצר משכבה של חומר כימי הרגיש לאור .אך גם במצלמות דיגיטליות
שבהן הדמות נוצרת על מערך חיישנים אלקטרוני ,נודעת חשיבות לשליטה על כמות האור ,בפרט באמצעות הצמצם.
הצמצם הוא המקבילה הטכנולוגית לאישון העין הקובע בעצם את הקוטר האפקטיבי של העדשה .זהו מעין טבעת
(העשויה לרוב מסדרת עלים; ראו איור  )...שקוטרה הפנימי ניתן לשינוי על ידי סיבוב טבעת .במצבו הפתוח ביותר מאפשר
הצמצם לכל האור המגיע לעדשה לעבור דרכה ,וככל שהוא נסגר הוא חוסם את הקרניים המגיעות לשולי העדשה
ומאפשר מעבר רק לאלו הקרובות למרכז.

Small
aperture

Medium
aperture

Large
aperture

מעבר לשליטה על כמות האור העוברת דרך העדשה ,סגירת הצמצם משפיעה על האיכות והחדות של התמונה .עד
עכשיו התייחסנו ליצירת הדמות כאל תהליך אידאלי .כל קרני האור המגיעות מנקודה מסוימת (נניח מקצה זנבו של חתול
שאותו אנו מצלמים) לעדשה מתרכזות לנקודה אחת על סרט הצילום .אם החתול נמצא רחוק מספיק מאתנו ,נניח
במרחק של פי  50או  100מקוטר העדשה ,ההבדל בזווית שבין הקרניים שמגיעות לשולי העדשה ובין אלו שמגיעות
למרכזה ,זניח; ואכן ,אפשר להתייחס לכולן כאל קרניים מקבילות .אבל אם החתול קרוב יותר ,ייתכן שהקרניים לא יקבילו
לחלוטין .אם כל מה שחשוב לנו הוא רק זנב החתול  -אין כל בעיה  -אנו מקרבים או מרחיקים מעט את העדשה ,ודמות
הזנב חוזרת להיות חדה .אך אם אנו רוצים שגם שפם החתול הנמצא קרוב יותר למצלמה ,ייראה חד בתמונה ,נצטרך
להתרחק ,וכך תקטן תמונת החתול ,או לסגור את הצמצם ובכך להקטין את הקוטר האפקטיבי של עדשת המצלמה ,כך
שהקרניים שיעברו דרכה יהיו רק הקרניים המקבילות יותר .בשפה המקצועית טווח זה של מיקוד ,קרי ,המרחק בין שפם
החתול לזנבו ,מכונה “עומק שדה” ,וכל צלם יודע שכדי להגדילו ,יש צורך לסגור את הצמצם .המחיר הוא כמובן הקטנה
של כמות האור ,ובמקרה קיצוני נחזור למצלמת הנקב שבה עומק השדה הוא אינסופי (כל עצם “יתמקד” על כל מישור
הנמצא מול הנקב).
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עדשה

א

ב

ג

סרט
צילום

נקודה אחרונה לגבי הצמצם מתייחסת לערכים שמודדים אותו ושמסומנים על העדשה או בתצוגה של המצלמה ,כולל
מצלמות דיגיטליות .ערכים אלו הם מספרים חסרי יחידות השווים ליחס שבין אורך המוקד של העדשה לקוטר האפקטיבי
שלה והם מכונים מספרי  (F number) Fאו ( F stopsלציון ה”תחנות” בסיבוב טבעת הצמצם) .הסיבה להגדרה זו היא
שבהיקות הדמות תלויה לא רק בקוטר העדשה שדרכה עברו קרני האור ,אלא גם בגודל הדמות התלויה באורך המוקד.
אם למשל אנו מצלמים את פני הירח בעדשה בעלת אורך מוקד קצר ,תהיה דמות הירח שעל סרט הצילום קטנה ובהירה
יותר מאשר בצילום עם אורך מוקד ארוך ,שבו אותם קרני האור “יתפרסו” על פני שטח גדול יותר של סרט צילום.
בהיקות הדמות היא הגודל החשוב הקובע את זמן החשיפה ואת איכות התמונה המתקבלת .ולכן ככל שאורך המוקד
ארוך יותר ו/או קוטר הצמצם קטן יותר ,תתקבל דמות כהה יותר .מסיבות היסטוריות הקשורות בתכונות של סרטי
הצילום ,נקבעה סדרת ערכים אחידה ל”תחנות” הצמצם .הערכים מתחילים מ( 1-כלומר ,אורך המוקד שווה לקוטר
העדשה  -מקרה נדיר למדי שקיים רק בעדשות קצרות מוקד) ,ומתקדמים בקפיצות של שורש שתיים 5.6 ,4 ,2.8 ,2 ,1.4 :
 .32 ,22 ,16 ,11 ,8 ,צמצם סגור כמעט לחלוטין הוא נדיר למדי ,גם כי במצב זה מתחיל לבצבץ אופיו הגלי של האור הנלווה
לבעיות טשטוש שמקורו בעקיפה ...הסיבה לשורש השתיים היא שכמות האור העוברת תלויה בשטח הצמצם (ריבוע
הקוטר) ,וכל תחנת צמצם מגדילה פי  2את כמות האור העוברת.

להקפיא את הרגע  -תריס המצלמה
עד עכשיו התייחסנו לאור העובר דרך העדשה ולדמות הנוצרת
כאל תהליך רציף ומתמשך .אך כדי “להקפיא את הרגע” ,עלינו
לחשוף את סרט הצילום (או את מערך החיישנים) לזמן קצר
יחסית בהשוואה לתנועת החפץ שאותו אנו מצלמים או לתנועת
המצלמה עצמה ,על מנת שהדמות לא תיווצר במקומות שונים
על סרט הצילום (“מריחה”) .אך לעתים כמות אור קטנה מדי
מכדי להשפיע על סרט הצילום .הנושא הפך לרלוונטי רק שנים
רבות אחרי המצאת המצלמה :בשנותיה הראשונות (עד אמצע
המאה ה 19-בערך) רגישות החומרים הכימיים ששימשו להכנת
המשטחים שעליהם נוצרה הדמות הייתה כה נמוכה ,עד שנדרשו דקות ואף שעות ליצירת דמות .בקצבים אלו כל מה
שנדרש מהצלם היה לפתוח ולסגור את פתח העדשה במכסה מתאים .המצלמה הועמדה תמיד על חצובה יציבה
והאובייקטים המצולמים לא זזו ממקומם .כדי “להקפיא” תמונה השתמשו פשוט בהבזק אור מהיר בעל עוצמה גבוהה.
אך רגישות הסרטים והחיישנים האלקטרונים במצלמות המודרניות מאפשרת לצלם בזמני חשיפה של פחות מאלפית
שנייה .ואם מדובר במצלמה ידנית  -רק יחידי סגולה ובעלי יד ברזל יציבה במיוחד יצליחו לקבל תמונה ברורה בזמן
חשיפה ארוך מעשירית שנייה .וגם זה כמובן כאשר יצלמו נוף סטטי לחלוטין.
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המנגנון הקובע את זמן חשיפת סרט הצילום מכונה “תריס” ) )Shutterומדובר באמת בשם היסטורי הנובע ממבנה
המנגנון במצלמות סרט .מדובר במעין תריס מכני המותקן לרוב במצלמה עצמה (בניגוד לצמצם שמורכב לרוב בתוך
העדשה) ו”מכסה” את סרט הצילום וכך מאפשר גם להחליף עדשות במהלך סדרת צילומים .הזזת התריס הצדה
והחזרתו למקום חושפת את סרט הצילום לאור .אך כדי להבטיח זמן חשיפה מדויק ,הניתן לשינוי ובלתי תלוי במיומנות
הצלם  -יש צורך במערכת מכנית מורכבת למדי .מבנה מערכת זו הבדיל במקרים רבים בין מצלמות חובבים פשוטות
(שזמן החשיפה שלהן היה קבוע  -בערך מאית שנייה) למצלמות מקצועיות שיכלו לצלם בזמן חשיפה של פחות מאלפית
שנייה .צריך לזכור שגם במצלמות הסרט הרגילות ,השטח שמכסה הצמצם הוא  36 X 24מ”מ (שטח ריבוע הסרט) ,כך
שמדובר באלמנט מכני גדול למדי שצריך להאיץ ממנוחה למהירות ממוצעת של כמה עשרות מטר בשנייה ולעצור מיד
אחר כך  -כל זה בתנועה יציבה מאוד כדי שהמצלמה לא תרעד והתמונה לא תיטשטש ,ובתוך קופסה קטנה למדי .אם
נוסיף לכך את העובדה שצלם מקצועי מצלם מאות סרטים בשנה ומכאן את הדרישה לפעולה אמינה במשך אלפי
צילומים ואף עשרות אלפי צילומים ,נבין שאין מדובר במערכת הפעלה של מחשב...
אך מבין עשרות מנגנוני התריס שפותחו הנפוץ ביותר הוא זה שקיים עד היום במרבית מצלמות הסרט .מדובר בתריס
שעשוי לרוב מבד ומורכב משני חלקים חופפים שכל אחד מהם יכול לכסות בעצמו את כל שטח הסרט .שני החלקים
מוזזים ימינה או שמאלה בעזרת מספר מנגנונים קפיציים .מנגנון אחד הוא מנגנון הדריכה של המצלמה .אותו המנגנון
שגם מזיז ומקדם את סרט הצילום (בעבר היה זה רק מנגנון ידני  -כיום במצלמות רבות זהו מנגנון חשמלי) .המנגנון השני
הוא מנגנון החשיפה עצמו המושך את התריס במהירות גבוהה וקבועה.
לאחר הצילום ולפני הצילום החדש חלק אחד (נכנה אותו חלק א המתואר בתרשים 1
כמלבן האדום) של התריס נמצא מול הסרט ,והחלק השני (חלק ב  -המלבן הירוק)
איור 1
מוזז הצדה ,נניח לצד ימין.
בזמן הדריכה מוזז חלק ב שמאלה כך שיכסה את הסרט ויתלכד עם חלק א ,ואחר כך
מוזז חלק א לצדו השמאלי ,כמתואר בתרשים  .4הסרט ,בתהליך זה ,אינו נחשף כלל
איור 2
לאור.
בזמן הצילום חלק ב זז ימינה וחושף את הסרט ,ומיד אחר כך גם חלק א זז ומכסה
אותו .אם מדובר בזמן חשיפה ארוך יחסית (יותר ממאית שנייה) ,תנועת שני חלקי
איור 3
התריס נפרדת  -קודם חלק ב זז ,ורק אחר כך חלק א .זמן החשיפה מוגבל לכאורה
למהירות תנועת חלקי התריס ,אך מנגנון זה (גאוני בעיני) מאפשר להתגבר על מגבלה
איור 4
זו .חלק א מתחיל לזוז תוך כדי התנועה של חלק ב .בצורה זו אנו מקבלים מעין חריץ
בין שני החלקים המתקדם וסורק את הסרט .זמן החשיפה האפקטיבי מתקצר ביחס
שבין רוחב החריץ לרוחב הסרט .מכיוון שקל יחסית להגדיר רוחב זה ,ניתן בקלות רבה לקצר את זמן החשיפה בלי לשנות
כלל את מהירות התנועה עצמה של חלקי התריס.
הסברים מפורטים אפשר למצוא באתרים הבאים:
http://mr-chompers.blogspot.com/2008/06/sync-speed-explained.html
http://5min.com/Video/Learn-how-the-shutter-works-72416499
אך לשיטה זו גם חסרונות .האחד ,בצילום חפצים קטנים הנעים במהירות (כדור טניס ,למשל) והעלולים “להתפספס” או
להימרח בצילום ,והשני  -בצילומים עם מבזק .זמן ההבזק קצר מאוד יחסית (הרבה פחות מאלפית שנייה) ,ולכן בצילום
במהירות תריס גבוהה רק רצועה צרה מהסרט נחשפת לאור המבזק .לכן במצלמות רבות מוגדרת “מהירות סנכרון”
(לרוב  1/60או  1/125של השנייה) שהיא המהירות המרבית שבה כל סרט הצילום נחשף בבת אחת .זוהי המהירות
המרבית שבה מומלץ לצלם עם מבזק .זמני החשיפה המקובלים משתנים ביחס של בערך פי שניים (שנייה ,חצי שנייה,
רבע ,שמינית 1/2000 ,1/1000 ,1/500 ,1/250 ,1/125 ,1/60 ,1/30 1/15 ,וכולי) .לחילופין ,במצלמות רבות ניתן לקבוע זמן
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חשיפה ארוך מאוד המאפשר לצלם תנועת כוכבים בלילה ,ליצור אפקטים של “ציור בעזרת אור” ועוד .במצלמות
משוכללות ניתן גם לדרוך את מנגנון התריס בלי להזיז את סרט הצילום ,וכך לצלם “תמונה על גבי תמונה”.
אך כל זה רלוונטי בעיקר למצלמות הסרט .במרבית המצלמות הדיגיטליות (בפרט הפשוטות שבהן) ,אין כלל מנגנון של
צמצם מכני ,וזמן החשיפה נקבע באופן אלקטרוני.
בקישור הבא ניתן לראות סרטון המסביר את תפקודי הצמצם והתריסhttp://www.labnol.org/software/tutorials/ :
camera-shutter-speed-and-aperture-explained-in-simple-english/1715/
בפעם הבאה
עד כה'' התייחסנו רק למערכת האופטית היוצרת את הדמות של החפץ המצולם במישור המוקד של העדשה .אך כדי
לקבל תמונה ממש ,יש צורך לקבע דמות זו ולשמר אותה .ההיסטוריה של הצילום התחילה בלוחות ובצלחות זכוכית
בקוטר של יותר מ 10-ס”מ ,עברה דרך סרטי צלולוזה וחומרים פלסטיים בגודל של מספר ס”מ והגיעה לשבבי סיליקון
בגודל של  5מ”מ ופחות .מחומרים שרגישותם לאור הייתה כה נמוכה עד שהיה צורך ביותר מ 8-שעות חשיפה לחומרים
המגיבים תוך מיליוניות שנייה ומאפשרים “להקפיא” קליע במעופו .מתמונות שתחום הגוונים בהן נע מצהוב כהה לחום
בהיר ועד לצילומים בצבע מלא וביחס ניגודיות של  1ל 1000-ויותר .ומקופסאות עץ בגודל של חצי מטר לקפסולות
העוברות דרך מערכת העיכול .לכל אלו ננסה להתייחס במאמר הבא.

'

מראי מקום
קיימים ברשת אינספור אתרים (גם בעברית) העוסקים בצילום  -גם בהיבט הטכני וגם בהיבט האמנותי,
שני מאמרים של המחבר
 http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/006035.htmlהכנת מצלמת נקב
 http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=10153מאמר על היסטוריה של מצלמות ושל צילום ממאמר מקורי
בגלילאו.
מוצגים אינטראקטיביים ,פעילות לתלמידים והשתלמויות למורים במוזאון המדע על שם בלומפילד ירושלים
()http://www.mada.org.il
צילום אופטיקה ,אור וצבע  -בתערוכת “פנס חושך”
מערכת הראייה ואשליות אופטיות בתערוכות “אשליות  -מבלבלים את המוח”
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