
Dette heftet inneholder teknikker, 
eksempelfoto og en oversikt over 

blitsmulighetene når du fotograferer 
med SB-900.

No

En samling eksempelfoto

SB-900
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Velge passende belysningsmønster

Optimalisert for digital fotografering og passer til ulike 
fotograferingsforhold

Fabrikkinnstillingen for belysning er Standard. Standard belysning er utviklet for å gi en 
lysfordeling som passer til bildeområdet i digitalkameraer. Dette betyr at mengden lys som 
reduseres mot kantene av bildet, blir mindre enn med tradisjonelle eksterne blitsenheter. 
Standard belysning passer til vanlige blitssituasjoner.

Utstyr som brukes  Kamera: D3 / Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED / Blits: SB-900 

SB-900 inneholder tre valg av belysningsmønster med ulike former for lysreduksjon 
mot bildekantene. Velg et mønster som passer til ditt fotograferingsmiljø.

 Hvis du vil endre belysningsmønster, kan du se ”Bytte belysningsmønster” i 
brukerveiledningen for SB-900.

•

Standard belysning

Passer til portretter og andre lignende bilder der 
lysreduksjon mot kantene kan ignoreres

Senterdominert belysning gir høyere ledetall mot midten av bildet enn andre belysningsmønster 
med samme brennvidde (mengden lys som faller bort mot kantene, blir større enn med andre 
belysningsmønster).
Passer til portretter og andre lignende bilder der lysreduksjonen mot kantene av bildet kan 
ignoreres, eller til bilder som er tatt i motlys der blitsfotografering med høyere ledetall brukes.

Utstyr som brukes  Kamera: D3 / Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED / Blits: SB-900

Senterdominert belysning



3

Jevn belysning Passer til innendørs fotografering av gruppebilder med lyse bildekanter

Lysreduksjonen mot kantene av bildet blir mindre enn med standard belysning. Passer til 
innendørs fotografering av gruppebilder der det er nødvendig med tilstrekkelig lys uten 
lysreduksjon mot kantene.

Utstyr som brukes  Kamera: D3 / Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED / Blits: SB-900
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Bounce-blits

Bounce-blits

Når du fotograferer et motiv som står foran en vegg, skråstiller eller roterer du 
blitshodet oppover slik at lyser reflekteres fra taket. Dette gjør at lyset som faller 
på motivet, blir mykere og skyggene bak og under motivet elimineres. Når du 
bruker Nikon diffuseringsboks, kan du få en enda større bounce-blitseffekt. 

 Hvis du vil ta bilder med bounce-blits, kan du se ”Bounce-blits” i brukerveiledningen 
for SB-900.

 Hvis du vil gjøre skyggene bak motivet mykere, skråstiller du blitshodet 90 ° 
oppover slik at lyset reflekteres fra taket.

 Dette gjør at blitslyset fordeles og blir mykere slik at ansikts- og hudfargene 
blir diskré.

 Hvis du ikke bruker bounce-blits, blir motivets ansikt glinsende og sterke 
skygger vises bak motivet.

•

•

•

•

Gir naturtro bilder med mykere skygger

Utstyr som brukes Kamera: D3
  Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
  Blits: SB-900
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Normal blits

90º

Referanse  

 Blitslyset blir mykere jo mer du vipper 
blitshodet oppover.

 Roter blitshodet i vannrett retning for 
å oppnå samme effekt når du holder 
kameraet i loddrett retning.

 Effektiv fotograferingsavstand mellom 
blitshodet og den reflekterende 
overflaten er ca. 1-2 meter, avhengig av 
fotograferingsforholdene.

 Når det gjelder fargefotografering, velger 
du hvite eller andre overflater som lyset 
lett reflekteres fra. Hvis du ikke gjør det, får 
bildene unaturlige fargeskjær som ligner 
fargene på den reflekterende overflaten.

•

•

•

•

Skråstille blitshodet og velge en refl ekterende overfl ate
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Blitshodet skråstilt 90 ° oppover

Kompensere for lysstyrken og fargenyansene på motivet ved  

 Sammenlign effektene av bounce-blits med 
blitshodet skråstilt 90 °, 75 ° og 105 ° oppover.

 Hvis vinkelen på det skråstilte blitshodet er 
stor, blir blitslyset mer spredt og motivet blir 
mer belyst. Lysstyrken i bildet blir imidlertid 
redusert.

 Når blitsen reflekteres fra en vegg eller et 
tak bak kameraet, blir blitslyset spredt mer 
jevnt, skygger blir svakere og bildene ser mer 
naturlige ut, selv om lysstyrken er redusert.

 Du oppnår ønsket bounce-blitseffekt 
ved å justere vinkelen på det skråstilte 
blitshodet og kontrollere mens du 
fotograferer. Når du tar bilder med 
korte brennvidder, bruker du en større 
vinkel, og når du tar bilder med lange 
brennvidder, bruker du en mindre vinkel.

Utstyr som brukes   Kamera: D3 
Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm 
 f/2,8G ED 
Blits: SB-900

•

•

•

•

90°75°

105°
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Blitshodet skråstilt 105 ° oppover (lyset refl ekteres fra veggen bak kameraet)

Blitshodet skråstilt 75 ° oppover

Bounce-blits        å endre vinkelen på det skråstilte blitshodet



8

Med det innebygde bounce-kortet

Ved hjelp av det 
innebygde bounce-kortet 

(nærbildefotografering)

Uten det innebygde bounce-kortet

Ta portretter med glanslys

 Hvis du vil legge til et glimt 
i motivets øyne, skråstiller 
du SB-900 90 ° oppover 
for å reflektere lyset fra 
taket, og bruker det 
innebygde bounce-kortet.

 Denne teknikken får øynene 
til å se mer levende ut.

 Teknikken gjør også at 
skygger rundt øyne, kinn 
og hake blir mykere, 
ved å belyse forsiden av 
motivet.

•

•

•

Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv:  AF-S NIKKOR 

24-70mm f/2,8G ED
Blits: SB-900
Innebygd bounce-kort
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Bounce-blits

Med Nikon diffuseringsboks

Uten Nikon diffuseringsboks

Ta portretter med mykt blitslys for naturlige hudtoner

 Monter den medfølgende diffuseringsboksen over blitshodet for å gjøre skygger 
mykere og for å spre blitslyset når det reflekteres fra taket.

 Uten Nikon diffuseringsboks vises skygger på kinnene, haken og sløyfen. Med 
diffuseringsboksen skaper det spredte blitslyset et mykt, naturtro bilde.

 Utstyr som brukes    Kamera: D3/Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED / Blits: SB-900 / 
  Nikon diffuseringsboks

•

•
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Fotografere med fargefilter
Justere fargetemperaturen på blitsen for å tilpasse til 
lyset i scenen
Du kan tilpasse fargetemperaturen til det blitsbelyste motivet og den glødelampebelyste 
bakgrunnen ved å bruke ett av de medfølgende glødelampefiltrene.

Hvis du vil vite mer om fotografering med fargefilter, ser du “Fotografere med 
fargefilter” i brukerveiledningen til SB-900.

•

 Når du ikke bruker 
fargefilteret, får 
bakgrunnsobjekter 
som ikke blir belyst 
av blitsen, en rødlig 
farge.

•

 Bruk et glødelampefilter 
for å kompensere 
for fargen på 
glødelampebelysningen 
i bakgrunnen.

 Når du bruker et 
glødelampefilter, blir 
fargen på hovedmotivet 
og fargen i bakgrunnen 
jevnt fordelt.

•

•

Utstyr som brukes

Kamera: D3 / Objektiv: AF-S 
NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED /
Blits: SB-900 / Glødelampefi lter 
TN-A1 / Fargefi lterholder SZ-2

Et glødelampefi lter er brukt med kameraets hvitbalanse 
stilt inn på ”Incandescent” (Glødelampe).

Ingen glødelampefi lter er brukt med kameraets hvitbalanse 
stilt inn på ”Flash (Speedlight)” (Blits (Speedlight)).
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Automatisk høyhastighets blitssynkronisering
Gir naturtro belysning for hoved- og bakgrunnsmotiver i 
situasjoner med motlys 
Automatisk høyhastighets blitssynkronisering er effektivt i situasjoner med motlys der 
ansiktet til motivet er mørkt. Automatisk høyhastighets blitssynkronisering benytter 
blitslys i tillegg til sollys. Bruk en større blenderåpning og raskere lukkerhastigheter 
for å fange inn et skarpt hovedmotiv og bakgrunns-bokeh.

 Når du ikke bruker 
blitslys, blir ansiktet 
til motivet dårlig 
belyst.

•

 Motivets ansikt og 
hår får en fasthet og 
detaljrikdom, til tross 
for sollys bakfra. 
Blitsen lyser opp 
ansiktet slik at det 
får klare og naturlige 
farger.

•

Utstyr som brukes

Kamera: D3 / Objektiv: AF-S 
NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED / 
Blits: SB-900

Med blitslys

Uten blitslys
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Fotografering med sakte blitssynkronisering

Med sakte blitssynkronisering

Ta naturtro  

Du kan ta atmosfæriske kveldsbilder eller bilder av nattlandskap ved å bruke en 
lavere lukkerhastighet for å få riktig eksponering for både hovedmotiv og bakgrunn.

 Bruk sakte blitssynkronisering for å belyse både hovedmotiv og bakgrunn, 
og få bilder med større dybdeskarphet. I tillegg kan du bruke en større 
blenderåpning for å gjøre bakgrunnen uskarp, slik at du fremhever 
hovedmotivet.

 Når du ikke bruker sakte blitssynkronisering, blir bakgrunnsmotivene mørke 
fordi de ikke får tilstrekkelig lys.

•

•

Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
Blits: SB-900
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Uten sakte blitssynkronisering

  bilder som lyser opp både hovedmotiv og bakgrunn.

Beskrivelse av bildene på side 14-15

Slik påvirker ulike lukkerhastigheter og 
blenderåpninger et bilde.

 En lav lukkerhastighet resulterer i 
et fargerikt belyst motiv og en lys 
bakgrunn. A

 En rask lukkerhastighet resulterer i 
svake forgrunnsfarger og en kjedelig, 
utydelig bakgrunn. B

 En stor blenderåpning øker bokeh og 
gir et utrolig flott nattbilde. C

 En liten blenderåpning resulterer i svak 
bokeh og større dybdeskarphet. D

•

•

•

• Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv: AF-S VR
 Zoom-Nikkor
 70-200mm
 f/2,8G IF-ED
Blits: SB-900

Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv: AF-S NIKKOR
  24-70mm
 f/2,8G ED
Blits: SB-900

A

B

C

D
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Standard lukkerhastigheter (1/250 sek., f/2,8)

Sakte blitssynkronisering (1/8 sek., f/2,8)A

B

Ta nattbilder med et lyst hovedmotiv og en naturtro bakgrunn
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Fotografering med sakte blitssynkronisering

Sakte blitssynkronisering med stor blenderåpning (1/30 sek., f/2,8)

Sakte blitssynkronisering med liten blenderåpning (1/30 sek., f/11)

C

D

Endre blenderåpningen for å variere mengden bakgrunns-bokeh
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Tre blitsenheter (på kameraet + foran til venstre + høyre side)

Trådløs bruk av flere blitser Ta gruppebilder med     

 Bruk direkte lys fra blitsenheten som er montert på kameraet, for å belyse 
motivene. Bruk to blitsenheter, én til venstre og én til høyre, for å redusere 
skygger og spre lyset over hele bildet, inkludert bakgrunnen.

 Blitsenheten på høyre side plasseres høyt. Nikon diffuseringsboks festes til 
denne enheten for å gjøre lyset mykere og bidra til at motivene fremheves og 
bakgrunnen blir klar.

 Den tredje blitsenheten, som plasseres på venstre side, brukes til å reflektere 
lyset fra veggen for å fremheve motivene og belyse hele bildet.

 Når motivene blir belyst med bare blitsenheten montert til kameraet, vises 
sterke skygger og dybde og bakgrunn blir lite fremhevet.

•

•

•

•

Kombinert med CLS-kompatible kameraer forenkler SB-900 trådløs bruk av 
flere blitser ved hjelp av Nikons avanserte trådløse belysningssystem.

 Hvis du vil vite mer om trådløs fotografering med flere blitser, ser du “Trådløs 
bruk av flere blitser” i brukerveiledningen til SB-900.

•
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Med kun blitsenheten festet til kameraet

Plassering av blitsenheter (Tre blitsenheter)

   både forgrunn og bakgrunn belyst med mykt, spredt lys

Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
Blits: SB-900 x 3
Nikon diffuseringsboks

Fjernkontroll:
SB-900 Hoved: 

D3 + SB-900

Fjernkontroll: 
SB-900 
med Nikon 
diffuseringsboks
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Tre blitsenheter (foran + bak til venstre + høyre side)

 Fiolinen blir hovedsakelig belyst av den fremre blitsenheten. Lyset blir reflektert 
bakfra til venstre og med direkte belysning fra høyre for å fremheve formen på 
fiolinen.

 Belys fiolinen bakfra til venstre med relativt skarpt bounce-blitslys for å understreke 
formen på fiolinen og gi tekstur til bildet.

 Belys motivet med myk belysning fra høyre blitsenhet for å oppnå fargedybde 
og tekstur.

 Når bildet kun blir belyst med blitsenheten montert til kameraet, ser bildet flatt 
ut og det er lite detaljer og tekstur. 

•

•

•

•

Bruke flere blitser for å oppnå dybde, tekstur og farge
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Trådløs bruk av flere blitser

Med kun blitsenheten festet til kameraet

Plassering av blitsenheter (Tre blitsenheter)

Utstyr som brukes
Kamera: D3
Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
Blits: SB-900 x 3

Fjernkontroll: 
SB-900

Fjernkontroll: 
SB-900

Hoved: 
D3 + SB-900
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