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Velkommen til min gamle blogg!
Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:
http://blogg.brr.no/
DIGITALE FOTOAPPARATER, SENSORSTØRRELSE OG MEGAPIKSLER
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i foto
L rdag - 01. mars 2008

Jeg har brukt litt tid på å "lese meg opp" på dette som har med digitale fotoapparater og
sensorst rrelse å gj re. I tester og generelt i diskusjoner blant folk og i media er det masse snakk
om megapiksel. Desto flere megapiksel, jo bedre. Men stemmer dette alltid?
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Fant blant annet en god del informasjon i denne artikkelen:
dpreview.com sensor sizes
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Jeg er for min del ikke så veldig opptatt av megapiksel - kappl pet som pågår. Vil heller ha litt færre
megapiksel og heller god elektronikk, god sensor og god optikk i fotoapparatet.
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Oppdatering pr. 11. mars 2008: En interessant artikkel fra Akam angående megapiksler:

protest kristendom

protest

valg

http://www.akam.no/artikler/hva_er_best-_6_eller_12_megapiksler/49438
Canon IXUS 960 IS er et ganske populært fotoapprat for tida. Optisk f ler eller sensor (CCD) på
nevnte apparat har f lgende st rrelse: 1/1.7". If lge artikkelen jeg har henvist til tilsvarer dette en
bredde på 7,600 mm og en h yde på 5,700 mm. Legg merke til at jeg skriver mm. På ca. 8 X 6
mm skal apparatet klare å "tolke" hele 12 millioner punkter. Ikke rart det oppstår bildest y osv. på
slike småapparater!
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/94-Digitale-fotoapparater,-sensorstrrelse-og-megapiksler.html
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For sammenlikningens del: I den analoge verden var negativst rrelsen på 135-film på 24 X 36 mm. Altså: MYE st rre
enn dagens sensorer i små digitale fotoapparater.
Jeg har i bestilling et Canon EOS 450 D fotoapparat. Dette apparatet benytter seg av en CMOS optisk f ler eller sensor
på 22.2 x 14.8 mm (APS-C). Brikka er ganske mye st rre enn på småapparatene og b r da forhåpentligvis være litt
mindre utsatt for st y og andre fortolkningsproblemer.
Litt om forskjellene mellom CCD og CMOS står forklart i denne artikkel:
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Andre interessante artikler:

GOOGLE THE SITE
http://www.akam.no/artikler/fullformat_eller_redusert_sensorstorrelse/45727
http://dpanswers.com/crop.html
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