
Spejlreflekskamera

Spejlløst kamera

1. Teknikken DSLR / Spejlløs kamera.
2. Elektronisk søger eller optisk søger.
3. Fordelene og ulemperne.
4. Der udvikles næsten ingen nye spejlreflekskameraer.
5. Prisen på spejlløst kamera og spejlreflekskamera.
6. Objektiver til spejlløse kameraer.
7. 3 parts objektiver til spejlløse kameraer.

Objektivkalibrering.
8. Hvorfor objektiv kalibrering.
9. Kameraindstillinger for kalibrering.
10. Objektiv indstilling for kalibrering.
11. Finjustér af autofokus med TAP-IN CONSOLE
12. Gode råd omkring objektiv kalibrering.





Spejlreflekskamera kontra Spejlløst kamera

Spejlfri kontra DSLR i 2023

DSLR'er og spejlløse kameraer tilbyder forskellige  optagelsesoplevelse, og 
selvom spejlløse kameraer kan prale af den nyeste billedteknologi, har 
DSLR'er mere traditionelle fysiske kvaliteter, herunder optiske søgere og 
gammeldags dyder som lang batterilevetid.



Spejlreflekskamera (DSLR) 



Spejlreflekskamera (DSLR) 

Digital Single Lens Reflex (DSLR)

1. Søger er optisk.

2. Fokus uafhængigt af sensor.

3. Meget velprøvet teknologi.

4. Lang batterilevetid.

5. Stort udvalg af objektiver.

6. Stort udvalg af kameraer til 
små priser - på brugt 
markedet.



Spejlreflekskamera (DSLR)

Et snitbillede af en DSLR
DSLR'er bruger dedikerede 
'fasedetektering' i bunden af kameraet bag 
spejlet.

Autofokussensorer



Hvad er en optisk søger?

1. Optiske søgere anvender spejle og prismer til at skildre perspektivet 
af en scene.

2. Dette indebærer, at du kan se alt foran dine kameraer præcis som 
om du kigger lige på det, uden den lille tidsmæssige forsinkelse, 
som elektroniske søgere lejlighedsvis har.

3. Hvad de ikke viser dig, er, hvordan det endelige billede vil se ud, 
f.eks. hvis du bruger kameraets automatiske forudindstillinger, og 
den foretager ændringer for at kompensere for dårlige lysforhold.



Spejlløst kamera



Spejlløst kamera



Spejlløst kamera
Spejlløst kamera

1. Sensoren har alle rollerne. (4)

2. Søger er en skærm. (9)

3. Mekanisk lukke ikke altid 
nødvendigt (3)

4. Stabilisering ofte indbygget.

5. Øje, Mennesker og Dyr-
genkendelige AF-programmer.

6. Dyrt hvis det skal være godt til 
fugle, sports- og action fotografér



Spejlløst kamera
Søgere.

Designet af spejlfrie kameraer betyder, 
at de skal bruge elektroniske søgere.

1. Viser det billede som du får på 
hukommelskortet. (Live Win)

2. Giver bedrer lys i mørke omgivelse.

3. Kan vise histogram. (Live Win -
Visning af eksponering )

4. Minder egnet ved lange lukketider 
f.eks. nattehimlen.

5. De kan dog stadig lide af en lille 
forsinkelse mellem, hvad kameraet 
ser, og hvad skærmen viser.

6. Virker kun med kameraet ON

7. Tømmer kameraets batteri.



Spejlløst kamera

Auto fokus

1. Hvor hurtigt kan fokus opnås.

2. Sporing.

3. Hvor præcist er det.

4. Hvor stort et område er dækket.

5. Hvilke krav til optikken.







Spejlløst kamera

47.895,00 DK 47.990,00 DK



Spejlløst kamera
1. 5-akset billedstabilisering
2. Stablet BSI CMOS-sensor
3. Dual Pixel CMOS AF (Canon)

Dual Pixel Auto Focus: hver pixel indeholder to fotodioder,
der fungerer uafhængigt.

5-akset billedstabilisering



Spejlløst kamera

Da fotodioder A og B er adskilt, producerer de hver 
især et billede, der har et andet synspunkt end det 
andet ("parallaksebilleder").
AF-systemet analyserer forskellene (mængden af 
sløring), kvantificerer dem og bruger dem til at 
beregne, hvordan objektivet skal flyttes, så billederne 
matcher (= motivet er i fokus).



Dette diagram viser de arkitektoniske forskelle mellem CMOS-, 
Bagside belyst CMOS (BSI-CMOS) og stablede BSI-CMOS sensorer

Lysmodtagende 
overflade



Bayer CFA (til venstre) har et simpelt fire-til-fire gentagende mønster, 
mens Fujifilm X-Trans (højre) bruger et seks-til-seks-gitter til at tage 
billeder i farver (RGB)



Spejlløst kamera

Canon annoncerer sin første globale lukkersensor i fuld ramme

Af Gareth Bevan offentliggjort d 19 marts 2022
Globale lukke er på mange måder slutspillet for sensorproducenter, og en global 
lukker på forbrugerniveau ville fuldstændig vende op og ned på kameraindustrien.



Spejlløst kamera budget

7.849,00 DKK                                                                                                   11.990,00 DKK



Spejlløst kamera

Video

Det er her spejlløse kameraer har en betydelig fordel, og af to 
hovedårsager. For det første gør deres design dem meget bedre egnet 
til den konstante 'live view', der kræves til videooptagelse. For det 
andet er det her kameraproducenter koncentrerer deres 
videooptagelsesteknologier, og hvor du får de bedste videofunktioner 
og ydeevne.



25.990 DKK 34.650 DKK



Spejlreflekskamera kontra Spejlløst kamera
Kamerahus til landskaber arkitektur og studie.

DSLR Spejlløst

Auto Fokus +++ +++

Sensorstørrelse & opløsning ++++ ++++

Dynamisk rækkevidde +++ ++++

Stabilisering +++ ++++

Video ++ ++++

Vægt +++ ++++

Pris ++++ ++++



56.990 DKK



Spejlreflekskamera kontra Spejlløst kamera

DSLR Spejlløst

Auto Fokus +++ ++++

Skudfrekevens & buffer +++ ++++

Sensorstørrelse & opløsning +++ +++

Objektivmuligheder ++++ +++

Video ++ ++++

Støj / Lyd-lys ++ ++++

Pris +++ +++

Kamerahus til vildt, fugle sports- og action fotografér. 



Objektiver til spejlløse kameraer
Det har ikke taget Sony lang tid at samle et imponerende udvalg af objektiver til sine full-
frame FE-monterede spejlløse kameraer.

Panasonic har været smart nok til at indgå i en L-Mount Alliance med Sigma og Leica for at 
sikre, at den allerede understøttes med et stort og voksende objektivsortiment.

Nikon og Canon har været særligt smarte med deres nye spejlløse fuldformatkameraer. 
Nikon fremstiller en FTZ-monteringsadapter til brug af et af Nikons nuværende DSLR-
objektiver uden begrænsninger. Canon har også lanceret objektivadaptere til sine 
spejlløse EOS R-fuldformatkameraer, hvilket åbner hele sit sortiment af EF DSLR-objektiver 
til disse kameraer.

Fujifilm og Olympus har også haft tid til at udvikle deres egne linsesystemer i en sådan 
grad, at ingen af de spejlløse kameramærker nu har nogen reel ulempe med hensyn til 
objektivvalg



Pris spejlløst kamera og spejlreflekskamera
Spejlløst kamera Spejlreflekskamera

NIKON Z50 = 7.790,00 kr.
20.9 MP DX EXPEED 6-processorer

NIKON D7500 = 8.990,00 kr.
20.9 MP DX EXPEED 5-billedprocessor

CANON EOS R10 = 7.849,00 kr.
24.2MP APS-C CMOS DIGIC X-billedprocessor

CANON EOS 80D = 7.999,00 kr.
24.2MP APS-C CMOS DIGIC 6-billedprocessor

Canon EOS R = 11.995,00 kr.
30,3 MP FX CMOS DIGIC 8-billedprocessor

Canon EOS 6D Mark II= 9.695,00 kr.
26,2MP APS-C CMOS DIGIC 7-billedprocessor

NIKON Z6 II = 17.490,00 kr.
24.5MP FX BSI CMOS Dual EXPEED 6-processorer

Nikon D780 = 16.690,00 dk.
24.5MP FX BSI CMOS sensor, EXPEED 6

Fujifilm X-H2S = 21.990 Kr.
26,16 MP (X-Trans CMOS 5 HS) stacked billedsensor, X-Processor 5 

NIKON Z7 II = 25.990, 00 kr.
45.7MP FX BSI CMOS Dual EXPEED 6-processorer

Nikon D850 = 20.990,00 kr.
45.7MP FX BSI CMOS EXPEED 5-billedprocessor

CANON EOS R5 = 35.590,00 kr.
45 MP FX CMOS DIGIC X-processor

CANON EOS 5D Mark IV = 18.495,00 kr.
30.4MP FX CMOS DIGIC 6-billedprocessor

CANON EOS R3 = 48.290,00 Kr.
24,1 MP FX BSI Stablet CMOS DIGIC X-processor

CANON EOS-1D X Mark III = 59.990,00 kr.
20,1 MP FX BSI DIGIC X-processoren

NIKON Z9 = 47.990,00 kr.
45.7MP BSI STABLEDE CMOS EXPEED 7 billedprocessor

Nikon D6 = 57.990,00 Kr.
20.8MP FX EXPEED 6-billedprocessor



Objektiver til spejlløse kameraer

NIKON NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S CANON RF 70-200mm f/2.8L IS USM            SONY FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS

15.695 DKK                                                       20.290 DKK                                     13.690 DKK                        



Objektiver til spejlløse kameraer



3 parts objektiver til spejlløse kameraer TAP-IN 
CONSOLE





Spørgsmål 

En kort pause

Herefter:

Finjustér autofokus



Finjustér autofokus

1. En af de helt store fordele ved spejlreflekskameraer er deres 
autofokus, som er baseret på fasedetektion. Den gør det muligt at 
stille skarpt på motivet lynhurtigt og uden tøven. Det er dog også et 
system, der nyder godt af et serviceeftersyn, så du er sikker på, at 
din autofokus er lige så præcist, som det er hurtigt.

2. Fasedetektion kan nemlig godt lide af en smule for- eller bagfokus, 
hvis kamera og objektiv ikke er kalibreret til at matche hinanden 
perfekt. Problemet viser sig ved, at der stilles skarpt på noget i 
motivet, der er lidt tættere på eller længere væk end det, man 
egentlig har bedt kameraet fokusere på.





Finjustér autofokus med et testark



Finjustér autofokus

Kamera indstillinger.

1. Blænde A/AV (På laveste f/tal)
2. Auto fokusindstilling stationær (S)
3. Fokuspunkter 1 punkt.
4. Optiskstabilisering slået fra.
5. Lysmåling centervægtet.
6. Brug fjernudløser eller 

tidsforsænket-udløser.
7. Brug en stabil tripod.
8. Tag et prøveskud på en afstand på 

ca. 25-30 x Brændevide. 



Finjustér af autofokus

Canon EOS 5D 
Mark IV



Finjustér af autofokus

Nikon D7500



Finjustér af autofokus med TAP-IN CONSOLE



Finjustér af autofokus med TAP-IN CONSOLE



Finjustér af autofokus med TAP-IN CONSOLE



Spørgsmål 

Finjustér autofokus
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