
Närbildsfotografering med mellanringar eller bälg, 
utdrag och förstoringsgrad 
Ofta dyker frågan upp om hur nära man kommer, och även om den visst kan vara relevant, är det 
egentligen inte avståndet många menar, utan hur stort man kan avbilda sitt motiv på kamerans 
sensor. Ibland har avståndet betydelse, då ett väldigt kort avstånd kan vara olämpligt när man 
fotograferar små djur, eftersom man kan skrämma dem om man kommer för nära, men annars 
också, eftersom det är lätt att skugga sitt motiv om man är väldigt nära. Det blir ofta lättare att 
belysa om man är lite längre ifrån. 

Jag vill visa hur förstoringsgrad och avstånd förhåller sig när man drar ut objektivet längre ifrån 
kamerahuset för att komma närmre. Ofta frågas efter formler, men jag ska försöka beskriva det på 
ett så pass enkelt sätt att man kan härleda formeln, genom att förstå hur det hänger ihop. Då kan ta 
fram formeln om man behöver den, och genom att man får en lite djupare förståelse för storheterna 
som ingår, kan man också ganska lätt föreställa sig vilket resultat man får av att sätta på en viss 
mellanring till ett visst objektiv. 

Jag ska visa hur det fungerar via fyra specialfall. Precis som man i fysiken i skolan har viktlösa 
snören, har vi i de här exemplen ett objektiv, en lins, som inte har någon utsträckning längs den 
optiska axeln, alltså en mycket tunn lins. I verkliga exempel kan det skilja sig lite grann, men här 
visar jag på principen, och då utgår vi från en oändligt tunn lins. 

Första specialfallet, oändligt avstånd
När objektivet är inställt på oändligt, ∞, är dess utdrag från bildplanet exakt lika långt som dess 
brännvidd, och skärpa får man på föremål som befinner sig oändligt långt bort. Vi kan tänka oss att 
motivet är stjärnor på himlen, som befinner sig så långt bort att vi i praktiken kan betrakta avståndet 
dit som oändligt. Allt ljus från en stjärna faller in som parallella strålar, och de bryts ihop till linsens 
brännpunkt. Varje stjärna blir en liten prick på sensorn.

Strålar från oändligt avlägsna stjärnor bryts ihop till brännpunkten, 
som befinner sig på brännviddens avstånd från objektivets centrum.

Till vänster i bilden föreställer vi oss två stjärnor, där den ena är mitt i bilden, i den optiska axelns 
förlängning, medan den andra är lite längre upp på himlavalvet och dess ljus faller in från en annan 
vinkel. Ljuset som faller in rakt framifrån ger en prick precis i mitten, medan det som kommer in 
snett ger en prick en bit ifrån mitten. Bildplanet, sensorn, har jag ritat rak, och ett idealiskt objektiv 
har ett rakt fokalplan, så att ljuset bryts på precis det sätt som bilden visar. Verkligheten kan vara 
annorlunda, men här håller vi oss till teorin. 
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Andra specialfallet, avbildning i naturlig storlek
När man vill ha skala 1:1 används vad som brukar kallas ”dubbelt utdrag”, dvs objektivet dras ut så 
att avståndet till sensorn är dubbelt så långt som brännvidden. 

När avståndet mellan objektivfattningen och kamerahuset är lika stort som brännvidden, 
t.ex. när man har en 50 mm mellanring till ett 50 mm objektiv, är avbildningsskalan 1:1. 
Vi ser också på bilden att avståndet framför objektivet är precis lika långt som bakom. Man får 
alltså ett arbetsavstånd som är lika med det dubbla utdraget, och avståndet från sensorn är fyra 
gånger objektivets brännvidd. När man tar i skala 1:1 är alltså avståndet 20 cm när man använder ett 
50 mm objektiv. I figuren har jag ritat in fyra pilar för avstånd, märkta a, f och b. I det här fallet är 
alla pilarna precis lika långa, men vid andra avbildningsskalor är sträckorna a och b olika. I det 
första fallet var sträckan a oändlig och sträckan b lika med noll. 

Att fokalavståndet, f, har ritats in både framför och bakom objektivet är för att man lättare ska förstå 
hur det hänger ihop, och så att man lättare kan härleda formeln som talar om var man får skärpa och 
vilken avbildningsskala man får. Om man tänker sig den där punkten på en brännvidds avstånd från 
objektivets optiska centrum, i luften framför objektivet, så är det lättare att tänka sig vilket avstånd 
ett visst objektivutdrag ger. 

Avbildningsskalan är samma som förhållandet mellan höger och vänster sida i bilden. Man 
dividerar alltså högra sidan med den vänstra för att få avbildningsskalan. I det första fallet var höger 
sida enbart f, och vänster sida oändlig, vilket ger oändligt liten avbildningsskala. En stjärna större 
än vår sol blir bara en liten prick på bilden. 

Tredje specialfallet: avbildningsskala 1:2
Om vi ökar utdraget med bara halva brännvidden, så kommer b att vara hälften av f, och då blir a 
dubbelt så lång som f. Vi får då utanför objektivet en sträcka på tre gånger f, och inne i kameran blir 
utdraget 1½f. Avståndet från sensorplanet till motivet är då 4½f, alltså något längre än vid 1:1. 

Vi ser här på förhållandena mellan de olika avstånden, att f/b är lika med förhållandet a/f, vilket är 
samma som förhållandet (a+f)/(f+b). Det bygger på de optiska lagarna för linser, vilka vi inte går in 
djupare på än så här. Det är alltid så, oavsett vilket avstånd man jobbar på, långt eller kort, och det 
här förhållandet är också omvänt lika med avbildningsskalan. Därmed närmar vi oss det fjärde fallet 
som jag har tagit med här för att visa hur avståndet ändras när man vill ha större skala. 
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Fjärde fallet: förstoring (2:1)
Om vi ökar objektivets utdrag med hela två gånger brännvidden, som om vi sätter på två 50 mm 
mellanringar på ett 50 mm objektiv, då har vi omvända förhållanden mot förra bilden. 

Sträckan a är nu bara halva f, och arbetsavståndet blir då 1½f framför objektivet, minskat med 
själva objektivets tjocklek och utskjutande delar framför dess optiska centrum. För ett 50 mm 
objektiv kan det röra sig om mellan sex och sju centimeter fritt rum framför, och avståndet från 
sensorn är precis som i fallet med halva skalan fyra och en halv gånger brännvidden, 22,5 cm. 

Här ser vi att det kortaste avståndet för ett objektiv, räknat från sensorn, är fyra gånger brännvidden, 
och avståndet från sensorn blir längre, både när man tar med mindre skala än 1:1 och när skalan är 
större. En omedelbar slutsats måste bli att man bör ha kort brännvidd för att få stor förstoring, då 
annars utdraget och avståndet blir väldigt långt. 

Vi ser också att en lång brännvidd ger längre arbetsavstånd, vilket ofta är att föredra. Det är skälet 
till att de flesta makroobjektiv har ganska lång brännvidd. 

Utdrag och förstoringsgrad
I exemplen kan vi se att förstoringsgraden är lika med det extra utdraget delat med brännvidden. 
Om vi alltså drar ut ett 50 mm objektiv 1 cm så får vi avbildningsskala 1:5, och om vi drar ut bara 
en millimeter, är avbildningsskalan 1:50 på det avstånd där skärpan ligger, 2,56 m. Det är ganska 
enkelt att räkna på, och det är ofta det som är mest intressant att veta. Med 1 cm extra utdrag är det 
sammanlagda utdraget 50 +10 = 60 mm och skärpan ligger 5 ∙ 50 + 50 = 300 mm framför optiska 
centrum, eller 36 cm från sensorplanet. 

Avståndet är lite mer komplicerat om man menar avståndet från sensorplanet, eftersom man då 
måste lägga ihop alla avstånden, dvs 2f + a + b. Ofta vid närbildsfoto är man mer intresserad av 
arbetsavståndet, dvs avståndet mellan objektiv och motiv, och det är a + f, med reservation för 
glasvägen genom objektivet. Avstånden räknas då från en tänkt optisk medelpunkt någonstans inne i 
objektivet, och den gäller strikt bara för tunna linser, och i praktiken någorlunda väl bara för 
symmetriska eller nästan symmetriska objektiv. 

Jag hoppas att det här rätar ut en del av frågetecknen kring mellanringar och andra sätt att öka 
utdraget för att komma närmre inpå det som är smått. 

Upphovsrätten till det här dokumentet tillhör Urban Domeij, 2012, och det licensieras enligt: 
Creative Commons Erkännande 2.5 (CC BY 2.5) 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/      ( http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ )
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