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De licht regelaars
De sensor heeft 100% licht nodig voor een goede belichting
Steeds als je de lensopening halveert heeft dat tot gevolg
dat er nog maar 50% 25% 12,5% 6% 3% 1,5% 0,75% licht aanwezig is.
In de fotografie drukken we het halveren uit in diafragmawaardes.
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ISO (International Standard Organization)
ASA (American Standard Association)
Vroeger (heel lang geleden, voor het digitale tijdperk en wij
allemaal nog met filmpjes foto's moesten maken) kon een
fotograaf kiezen uit films van verschillende gevoeligheid.
In mijn jonge jaren heette het nog din.
12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27
Later werd dat ASA en nu noemen we het ISO
Bij films krijgt men meer gevoeligheid door grovere
zilverkorrels te gebruiken. De korrels zijn dan wel zichtbaar op
de foto.
Bij digitale camera's wordt de gevoeligheid van de sensor verhoogt door stroom op de sensor
te zetten.
Hiermee wordt de cel gevoeliger voor licht. Maar .....ook voor storingen zoals ruis. Deze ruis wordt
vooral bij compactcamera's duidelijk zichtbaar bij ISO waardes vanaf 800.
De ISO waarde bepaalt de gevoeligheid van de sensor voor licht.
Gebruikelijke ISO waardes zijn.
50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800 en hoger
Elke stap is een verdubbeling van de gevoeligheid voor licht.
Doordat de lichtmeter de ISO waarde nodig heeft om waardes als sluitertijd en diafragma te
berekenen. Is dit een erg belangrijk instrument om de hoeveelheid licht, die nodig is om een goede
foto te maken, te regelen.
TEST
Maak eens een paar foto's in de M stand met bedekte lens. En wijzig bij elke opname de
ISO waarde. Je zult zien dat de ruis toeneemt.
Ook is het goed om testfoto's te maken van bijv. een kamer met een lichte muur.
Doe ook dit met oplopende ISO getallen. Je kunt nu zelf ontdekken waar de ruis te hevig wordt om
acceptabele foto's te maken.

Het beste is om een zo laag mogelijke ISO waarde te
gebruiken 100 of 200 ASA
Dit voorkomt ruis maar geeft ook het beste beeld. (contrast
en scherpte indruk)
De ISO verhogen als het echt niet anders kan.
Maar soms is het beter om een foto met veel ruis te hebben
dan geen foto. ;-)

Te hoge ISO instelling

Scherptediepte
Als je met een camera scherp stelt op een bepaald punt dan is er een gebied voor en achter het
onderwerp scherp. De grootte van dit scherptegebied is afhankelijk van een aantal zaken.

De lens

Groothoek geeft meer scherptediepte dan een telelens (Hoe meer je inzoomt des te

kleiner wordt het scherptegebied)

De afstand

Hoe dichterbij het onderwerp, des te kleiner het scherptegebied

Het diafragma

Een grote lensopening (van bijv. F /1,4) geeft een klein scherptegebied
Een kleine lensopening van F /11 geeft een
groot scherpte gebied

Tip voor compacte camerabezitters:

Compactcamera’s hebben door hun kleine
sensor en een kort brandpuntafstand veel
scherptediepte. Het is met deze camera's

moeilijk om die scherptediepte te regelen. Je
zult extreem moeten inzoomen of de

macrostand gebruiken (het bloempje) om

enigszinshet effect van onscherpte te krijgen.
Het beste resultaat krijg je dan ook met een

grote sensor (fullframe) Maar die zitten in de
dure camera’s

Tip! Als je een groep mensen fotografeert, dan moet je dus gebruik maken van een kleine

lensopening f /11 of kleiner. Je stelt dan scherp op de middelste rij. Hierdoor zal de hele groep

scherp worden. Let er wel op dat je sluitertijd niet te kort wordt! (anders krijg je onscherpte door
jouw trillende handen)

Opdracht 2

Maak een foto met een kleine scherptediepte

