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Er biulven også hurtigere end sin egen skygge?



Og hvad sker der 
med isfuglen her?



Forklaring

➢Rolling shutter

➢Et problem ved elektroniske lukkere



Hvor længe eksponerer man billedet ved en lukkertid på 
1/8000 sekund?



Hvor længe 
eksponerer man 
billedet ved en 
lukkertid på 
1/8000 sekund?

Hver pixel eksponeres i 1/8000 sekund, men der kan gå 
”lang” tid fra første pixel er eksponeret til at sidste pixel er 
eksponeret.

Afhænger af:

➢Kamera

➢Lukkermetode (elektronisk, mekanisk)

➢Øvrige indstillinger på kameraet

Fra 1/10 sekund til 1/400 sekund

Men producenterne fortæller det ikke!



Nogle eksempler
Kamera Mekanisk lukker Eletronisk lukker *1

Sony A9 1/300 1/150

Nikon Z9 Ingen mekanisk lukker 1/270

Nikon D850 1/400 1/15

Sony A7 IV 1/10 

Canon R5 1/60 

Canon R6 1/30

Svært at finde målinger – oplyses ikke af producenter
*1: Mange kameraer har flere tilstande, hvor nogle kan være hurtigere



Lukkermetoder på spejlløse kameraer
Lukkermetode Fordele Ulemper

Mekanisk ➢ Bedst mht. rolling shutter
➢ Symmetrisk diffraktion
➢ Bedst med flash

➢ Rystelser før og under 
eksponering, især ved langsomme 
lukkertider (lukkeren skal lukkes inden 

den kan åbnes)
➢ Det tager lidt tid at lukke lukkeren
➢ Symmetrisk diffraktion

Elektronisk ➢ Ingen rystelser
➢ Ingen diffraktion

➢ Værst mht. rolling shutter
➢ Nogle kameraer har funktionelle 

begrænsninger

Elektronisk første ”gardin” – mekanisk 
andet gardin

➢ Bedst mht. rolling shutter
➢ Som mekanisk

➢ Ingen rystelser

➢ Asymmetrisk diffraktion
➢ Påvirker bokeh

➢ Nogle kameraer har funktionelle 
begrænsninger

Nikon Z9 er undtagelsen – det kommer vi til senere



Mekanisk lukker på spejlrefleks og 
spejlløs
Spejlrefleks

➢Lukkeren er lukket før optagelse
➢Fotografen ser gennem spejl / prisme

1. Spejlet vipper op

2. Første gardin åbner for eksponering

3. Andet gardin lukker

4. Spejlet vipper ned igen for at fotografen 
kan se næste billede

Spejlløs

➢Lukkeren er ÅBEN før optagelse
➢Fotografen ser gennem sensoren, som kræver at 

lukkeren er åben

1. Lukkeren skal først lukke
◦ Tager tid og giver lidt rystelser

2. Første gardin åbner for eksponering

3. Andet gardin lukker

4. Lukkeren åbner igen for at fotografen kan 
se næste billede



DSLR vs spejlløs

Bemærk: DSLR’er fungerer som spejlløse 
i ”live view” tilstand



Et pædagogisk eksempel
https://www.diyphotography.net/everything-you-wanted-to-know-about-rolling-shutter/

➢Rolling shutter vs global (total) shutter

➢Eksempel på resulterende billede ved rolling shutter

https://www.diyphotography.net/everything-you-wanted-to-know-about-rolling-shutter/


Diffraktion
➢Lys bøjer om kanter
➢Lys bøjer sig derfor også om lukkerens kanter

➢Vi kender det fra fotografering med små blænder
➢Skarphed reduceres ved små blænder

➢f/9 – f/45 (værst ved små blænder = store blændetal)



Paradokser og opmærksomhedspunkter
➢Mange kameraer tager flest billeder i sekundet med elektronisk lukker
➢Ofte 20 – 30 FPS og mere i særlige tilfælde
➢MEN giver rolling shutter problemer ved hurtige motiver

➢Nogle kameraer har hurtigst lukkertid med elektronisk lukker
➢ 1/32.000 sekund
➢MEN giver rolling shutter problemer ved hurtige motiver

➢Nogle kameraer reducerer bitdybde (dynamikområde) ved høj hastighed
➢ Fx Canon R5:
➢ Normal: 14 bit (~ 16.384 nuancer)

➢ Høj hastighed mekanisk: 13 bit (~ 8.192 nuancer)

➢ Elektronisk: 12 bit (~ 4.096 nuancer)

➢ Kun relevant ved lav ISO
➢ JGP er 8 bit (~ 256 nuancer)



Nikon Z9
➢Har ingen mekanisk lukker
➢Elektronisk lukker er hurtig nok til at der ikke er behov for mekanisk lukker

➢Et skridt på vej mod en nemmere fremtid



Vores ønske: Global shutter
Vi venter på en global eletronisk ”lukker”, hvor samtlige pixler 
eksponeres samtidig

➢Ingen rolling shutter

➢Ingen diffraktion fra mekanisk lukker

➢1/8.000 er en 1/8.000 for hele billedet på samme tid

Findes pt. kun til dyre kameraer til specielle formål.



Hvad skal jeg vælge som naturfotograf?
➢Afhænger af dit kameras egenskaber
➢Se din manual og anmeldere

➢Afhænger af dit behov for at være lydløs
➢Vigtigt ved nogle dyr

➢Kun elektronisk lukker er helt lydløs

➢Afhænger af dit motiv og dine prioriteringer
➢Landskab

➢Makro

➢Action



Kilder
➢https://photographylife.com/mechanical-electronic-shutter-efcs
➢Værd at læse

➢https://blog.kasson.com/the-last-word/how-fast-is-the-sony-a9-electronic-shutter/

➢https://blog.kasson.com/d850/how-fast-is-the-nikon-850-electronic-shutter/

➢https://www.dpreview.com/forums/post/63229876 (RX10 mk IV)

https://photographylife.com/mechanical-electronic-shutter-efcs
https://blog.kasson.com/the-last-word/how-fast-is-the-sony-a9-electronic-shutter/
https://blog.kasson.com/d850/how-fast-is-the-nikon-850-electronic-shutter/
https://www.dpreview.com/forums/post/63229876
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