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Ljusets väg

Sökaren



50/1,8 EFobjektiv. 50 innebär 50 mm. Vi
behöver då en slutartid som är kortare än 1/50
sek

Exempel: En Canon 7D är en kamera med en
sensor i APSCstorlek. Måtten är ca 15 x 22
mm. På den sitter det ett 50/1,8 EFobjektiv. 50
innebär 50 mm, men eftersom sensorn är
mindre kommer det märkas lättare ifall man
skakar. Då sensorn är 1,6 gånger mindre måste
man multiplicera med 1,6 för att få en slutartid
som är acceptabel. 50 x 1,6 = 80, d.v.s. 1/80
sekund för att man inte ska kunna se
skakningsoskärpan.

Kort slutartid

"slutartiden ska vara kortare än brännvidden
för att inte sskkaakknniinnggssoosskkäärrppaa ska synas"

Exempel: En Canon 1Ds III är en
småbildstskamera med en sensorstorlek på
ungefär 24 x 36 mm. På den sitter det ett



Exempel: En bil färdas i 110 km/h. Omvandlat
till m/sek blir det drygt 30 m/sek.

Väljer jag en slutartid på 1/100 sekund kommer
bilen ha flyttat sig 0,3 meter under den tid
slutaren är öppen.

Vid 1/1000 sekund kommer bilen ha förflyttat
sig 0,03 meter, d.v.s. 3 centimeter. Skillnaden
på 30 centimeter och 3 centimeter är synlig när
det kommer till att fotografera rörliga motiv.

Lång slutartid
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exponeringskompensationen



Med denna mätmetod är det enbart
centrumpunkten som spelar någon roll för
ljusmätaren. Hur omgivande ljus ter sig tas inte
med i beräkningen. Punktmätning används t.ex.
vid fågel eller flygplansfoto där man vill ha
motivet rätt exponerat och inte behöver ta
hänsyn till omgivande ljus se bild nedan.

Om samma mätmetod används mot himlen
utan flygplan kommer resultatet bli följande:

Punktmätningen träffar nu ett ljust område. Då
himlen är så pass mycket ljusare än förgrunden
och då kameran vill exponera efter himlen
kommer förgrunden bli underexponerad.



Evaluerande mätning är ett försök till att ta
hänsyn till allt ljus i en bild. Störst vikt läggs
fortfarande i centrum, men inte lika stor vikt
som vid punktmätning eller centrumvägd
genomsnittsmätning. Se exempelbild nedan:

Evaluerande mätning försöker avväga mellan
den ljusare himlen och skuggpartiet på
flytdockan. En avvägning som i bildexemplet
ovan fungerar bra. Skulle istället en stark
ljuskälla, t.ex. solen, befunnit i ena hörnet
skulle evaluerande mätning blivit satt ur spel.
Kameran skulle då tagit hänsyn till den starkare
ljuskällan och skuggpartiet skulle blivit
underexponerat.

Bilden ovan är ett typiskt exempel på när man

inte ska använda evaluerande mätning.
Eftersom himlen runt om helikoptern är så pass
mycket ljusare än motivet kommer bilden bli
underexponerad. En punktmätning vore i detta
fall bättre.

Denna mätmetod är som evaluerande mätning,
men där fokus läggs på motivet i centrum.

Som punktmätning, men med en betydligt
större punkt i centrum. Punktmätning kan
nämligen få ett väldigt överraskande resultat
om man råkar mäta på fel ställe, t.ex. en vit
servett i kavajfickan på en person.
Utsnittsmätningen tar hänsyn till servetten och
kavajen men inte resten av bakgrunden eller
omgivningen.











På översta bilden har kamerans automatik fått
välja vitbalans. Något den inte klarat av på ett
vidare bra sätt. På den nedre bilden har istället
vitbalansen satts efteråt vilket ger ett bättre
resultat.



Med ett gråkort kan man i datorn rätta till
vitbalansen genom att markera vad som ska
vara grått, svart och vitt i ens bild.
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