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Oudst bewaarde foto uit 1926, gemaakt door 
Joseph Nicéphore Niépce.

Een camera obscura (Latijn voor 'donkere kamer’)

is een verduisterde ruimte waarbij in een van de wanden

een klein gaatje is aangebracht, later ook wel een lens.

Het hierdoor invallende licht werpt een afbeelding van de 

buitenwereld op de tegenoverliggende wand.
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Een eerste belangrijke ontwikkeling in de fotografie betrof de lichtgevoelig achterwand.  
Doordat dit materiaal in het begin weinig lichtgevoelig was had men een sluitertijd van  
soms wel acht uur nodig.  
Na experimenten met zilverjodide en zilvernitraat, lukte het om een papier te ontwikkelen 
dat middels zilvernitraat en zoutoplossingen een gefixeerde foto kon produceren.  
Het fixeren van de foto was belangrijk omdat lichtgevoelig materiaal lichtgevoelig blijft en  
na verloop van tijd altijd een zwarte foto oplevert.  
De foto moet daarom gefixeerd worden zodat het lichtgevoelige proces stopgezet wordt 
en de foto blijft zoals hij op dat moment is.  
Het lichtgevoelig materiaal op basis van zilvernitraat was veel gevoeliger voor licht zodat

de sluitertijden verkort werden tot enkele minuten. 

Met een flits van magnesium poeder die werd aangestoken door de fotograaf kon de 

sluitertijd beperkt worden tot een fractie van een seconde.



Negatief 
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De eerste foto’s waren uniek, er kon geen tweede exemplaar van gedrukt worden. 

Dit kwam omdat de foto’s direct op het papier werden gebrand in plaats van op 

een negatief.  
De eerste negatieven werden rond 1850 ontwikkeld.  
Dit waren glasplaten waarop zilverbromide in een gelatinelaag ingebed werd.  
Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de fotocamera dichter bij de gewone burger kwam. 

In juli 1888 kwam de Eastman's Kodak camera op de markt met de slogan 

"U drukt op de knop en wij doen de rest".  
De eerste 35-mm-negatieven werden rond 1930 ontwikkeld.  
Deze negatieven worden nog steeds in analoge camera’s gebruikt.  
De Hasselblad maakte gebruik van grotere negatieven zoals de 6- bij-60-mm-negatieven,  
waarmee enorme vergrotingen haarscherp afgedrukt konden worden.
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Tussen 1930 en 2000 werden zwartwit fotorolletjes ontwikkeld in een donkere kamer. 

Iedere professional of de fanatieke amateur had op zijn zolderkamer een donkere kamer. 

Filmrolletjes konden ontwikkeld worden door, gedurende een bepaald aantal seconden, 

met een negatief en een lichtbron op het fotopapier te schijnen. 

Hoe langer er belicht werd, hoe donkerder de foto. 

Hierna moest het fotopapier in drie verschillende baden gedompeld worden,

zodat het fotopapier gefixeerd werd. 

Het laatste bad was met water gevuld om de chemicaliën af te spoelen. 

Om te kunnen werken in een donkere kamer werd er van speciaal rood licht gebruik gemaakt, 

dit licht had geen effect op het fotopapier waardoor er toch licht was in de donkere kamer.
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Hoewel de eerste kleurenfoto al in 1860 werd gemaakt, 

werden de eerste kleurenfoto’s voor consumenten pas rond 1960 gemaakt. 

Dit kwam omdat het maar niet lukte de kleur rood vast te leggen zodat 

kleurenfoto’s nooit een goede afspiegeling van de werkelijkheid gaven.

Autochrome was beschikbaar vanaf 1907, vanaf 1930 volgde Kodakchrome.
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De lenzen zijn sinds 1820 net als de achterwand steeds licht gevoeliger geworden. 

Tevens werden de lenzen scherper. 

Goede lenzen gaan tot een lichtgevoeligheidswaarde van F 1.8 en bij dure lenzen tot F1.4.

Enkele exemplaren, zoals Leika Noctilux (f:0,95) gaan nog verder. 

Daar is sinds 1930 weinig tot geen verandering in gekomen.
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De eerste kleinbeeld spiegelreflexcamera was de Exakta (1936)

De spiegelreflex camera heeft een klapbare spiegel die het licht naar het negatief (sensor) brengt. 

De spiegel klapt open wanneer de lens open staat om het licht op het negatief (sensor) te laten vallen, 

echter op dat moment kan de fotograaf niet zien wat hij in beeld heeft. 

De spiegel zorgt ervoor dat de fotograaf door zijn zoeker kan zien wat hij zal fotograferen.
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In 1975 kwam Kodak met de eerste digitale camera. 

De kwaliteit van de afdrukken was vele malen minder en de prijs vele malen hoger dan die van de analoge camera’s. 

In 1991 kostte de Kodak DCS-100 30.000 dollar. 

Hierdoor duurde het tot begin 2000 voordat professionele fotografen langzaam overgingen op digitale camera’s. 

In 2001 kwam bijvoorbeeld de Canon 1D uit met 4,1 megapixels. 

Voor de consument kwam de eerste betaalbare digitale spiegelreflex camera in 2003 uit met de Canon 300 D. 

De lenzen voor deze camera konden direct van de analoge versies worden overgenomen. 

De hoeveelheid pixels die de sensor kan produceren zijn sinds 2000 ieder jaar vergroot zodat grote afdrukken, 

zoals A2 posters, nu ook met een consumenten spiegel reflex gemaakt kunnen worden
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1: Ontspanknop (kort indrukken = activeren toestel, half indrukken = licht meten en scherpstellen, 
    volledig indrukken = opname maken)

2: Optische zoeker (beeld bepalen, scherpstelpunten …)

3: Objectief = “lens” (scherpstelmethode MF/AF, zoom, beeldstabilisatie aan/uit, diafragma)

4: LCD-scherm (4a: opname-informatie / menu-instellingen°

4b4a

1

4

3

2



Types digitale consumentencamera’s
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Digitale reflexcamera ( DSLR = Digital Single Lens Reflex )

Bridgecamera 

( = hybride camera )

MILC

Mirrorless Interchangeable 


Lens Camera



Beeldsensor
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- Aantal  pixels: hoe meer pixels hoe meer detail

- Fysieke grote / Cropfactor

Middenformaat  : groter dan 36 x 24 mm


Full Frame = 36 x 24

De meeste analoge camera’s en nu de duurdere pro camera’s - cropfactor = 1


APS-C

De meeste digitale spiegelreflex camera’s en compacte systeemcamera’s - cropfactor = 1,5 of 1,6


MTF (Micro Four Thirds)

Sommige compacte systeemcamera’s (vooral Panasonic en Olympus - cropfactor = 2


1” (one inch)

De betere broekzakformaat compactcamera’s met vaste lens - cropfactor = 2,7


Nog kleinere sensor

De meeste Bridge- en compactcamera’s en smartphones - cropfactor = > 3
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Opbouw
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Brandpuntsafstand (mm)
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Lichtsterkte
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Naast de brandpuntafstand wordt een objectief gekenmerkt door zijn lichtsterkte.

De lichtsterkte wordt aangeduid met een f/ en een getal dat gelijk is aan de maximale diafragma-opening. De lichtsterkte geeft de 
verhouding weer tussen de brandpuntafstand en de diameter van de lens (f/ = lengte(mm) / diameter(mm)

 

De genoemde diafragmawaarde bij een objectief is dus een verhoudingsgetal en geeft de maximale grootte van de opening in het 
objectief aan dat licht doorlaat.

 

Omdat de verhouding (één staat tot) bij het diafragma niet wordt genoemd kan er verwarring ontstaan. Een objectief van f/2 is 8 maal 
lichtsterker dan een van f/5.6. Hoe kleiner het f/ getal des te meer licht het objectief kan doorlaten en des te lichtsterker het objectief 
is. De stappen tussen de diafragmawaarden worden ook wel stops genoemd. Iedere stop is een factor 2 in de oppervlakte van de 
opening van de lens en dus de helft of het dubbele van de doorgelaten hoeveelheid licht. Om de oppervlakte van een cirkel te 
halveren moet men de diameter met een factor 1.4 (vierkantswortel van 2) verkleinen.

Dit verklaart de reeks getallen die de grootte van het diafragma aangeven.

Diafragma (f/x) 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Doorgelaten 
hoeveelheid licht 100% 50% 25% 12% 6% 3% 1,5% 0,75% 0,37% 0,17%
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Beeldstabilisatie


De huidige moderne objectieven zijn uitgerust met een beeldstabilisatie 
mechanisme dat bewegingsonscherpte moet voorkomen.

 

Nikon heeft een aantal camerabody’s uitgerust met beeldstabilisatie 
maar maakt nu ook de overgang naar beeldstabilisatie in het objectief.

 

De beeldstabilisatie werkt op basis van een aantal sensoren in het 
objectief die meten in welke mate en richting de camera trilt.

Op basis van deze metingen wordt de beweging gecompenseerd door in 
het objectief één of meerdere lenzen te verplaatsen.Nikon = VR


Canon = IS

Sigma = OS

Tamron = VC
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Een geheugenkaart is een stuk hardware waarop gegevens opgeslagen kunnen worden, in de vorm van dunne 
kaart. Hierin zit vrijwel altijd een flashgeheugen, maar soms een kleine harde schijf, zoals in de Microdrive. De 
geheugenkaart wordt vooral gebruikt voor digitale camera's en smartphones.

SD = Secure Digital (- 2 GB) 

SDHC = SD High Capacity (2 - 32 GB)

SDXC = SD eXtended Capacity (+ 32 GB) 

CF = Compact Flash 

Opslag tussen 8 GB en 1 TB


Megapixels File size (MB) 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
4MP 1.2 715 1430 2861 5722 11444 22888 45776 91552
5MP 1.5 572 1144 2288 4577 9155 18310 36620 73240
6MP 1.8 476 953 1907 3814 7629 15258 30516 61032
7MP 2.1 408 817 1634 3269 6539 13078 26156 52312
8MP 2.4 357 715 1430 2861 5722 11444 22888 45776
10MP 3.0 286 572 1144 2288 4577 9155 18310 36620
12MP 3.6 238 476 953 1907 3814 7629 15258 30516
14MP 4.2 204 408 817 1634 3269 6539 13078 26156
16MP 4.8 178 357 715 1430 2861 5722 11444 22888
22MP 6.6 130 260 520 1040 2080 4161 8322 16644

Megapixels File size (MB) 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
4MP 12.0 71 143 286 572 1144 2288 4576 9152
5MP 15.0 57 114 228 457 915 1831 3662 7324
6MP 18.0 47 95 190 381 762 1525 3050 6100
7MP 21.0 40 81 163 326 653 1307 2614 5228
8MP 24.0 35 71 143 286 572 1144 2288 4576
10MP 30.0 28 57 114 228 457 915 1830 3660
12MP 36.0 23 47 95 190 381 762 1524 3048
14MP 42.0 20 40 81 163 326 653 1306 2612
16MP 48.0 17 35 71 143 286 572 1144 2288
22MP 66.0 13 26 52 104 208 416 832 1664

Opslag tussen 4 GB en 256 GB


JPEG

RAW

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flashgeheugen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harde_schijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microdrive
https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_camera
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Wil je de scherpste foto’s maken, dan is in veel gevallen een statief onontbeerlijk. Waar moet je op letten bij het kiezen van een 
statief.Je gebruikt een statief met name wanneer je met te lange sluitertijden moet werken om uit de hand te fotograferen. 
Vanaf welk punt de sluitertijd te lang is, hangt in de eerste plaats af van de brandpuntsafstand van je objectief.


Sluitertijd-vuistregel

Als vuistregel geldt dat de sluitertijd niet langer mag zijn dan de inverse van de brandpuntsafstand. Werk je met een 
brandpunstafstand van 60 mm, dan moet de sluitertijd dus 1/60 of sneller zijn. Met een 500mm-lens zou je een sluitertijd van 
1/500 of sneller moeten gebruiken. Men kan van deze regel afwijken indien je beschikt over beeldstabilisatie.


Een tweede reden om een statief te gebruiken is om je camera te ondersteunen. Een 300 mm tele-objectief uit het voorbeeld 
hierboven brengt al gauw drie kilo op de weegschaal. Je moet een beetje masochistisch aangelegd zijn om met zo’n monster 
uit de hand te willen werken. Voor je eigen comfort is het gewoon handiger als je het objectief op een statief kunt laten rusten.


Een goed statief gaat jarenlang mee. Koop niet overhaast, maar ga eerst goed na wat je precies wil doen, wat je daarvoor 
nodig hebt, en vooral hoeveel je wil uitgeven. Je kan naar onze mening beter wat meer uitgeven voor een goed statief dan een 
goedkoop statief aanschaffen waarover je na een jaar ontevreden bent.
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Waarop letten?


Er zijn honderden statieven op de markt. De belangrijkste verschillen zijn samen te vatten in vijf kenmerken.


1. Maximale belasting


2. Eigen gewicht


3. Poten 

4. Middenzuil

 

5. Statiefkop
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De Capaciteit van batterijen/accu’s wordt uitgedrukt in mAh (milli Ampére hour)

Hoe hoger die waarde hoe langer de batterij meegaat na een oplaadbeurt.


Zorg steeds voor een reservebatterij.

Lader

BatteryGrip
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Op de meeste toestellen er een keuze tussen volgende instellingen:


L (Large)                                   =               hoogst aantal pixels


M (Medium)


S (Small)                                  =               Laagst aantal pixels


Tip: stel het maximum in voor vergrotingen en uitsnede


Vb1. 6000 x 4000 pixels = verhouding 3/2. Vb. 15 x 10 cm, 30 x 20 cm


Vb2. 4000 x 3000 pixels = verhouding 3/2. Vb. 13,3 x 10 cm, 26,6 x 20 cm

                  



Soort compressie
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RAW ( ruw, onbewerkt = “digitaal negatief” )


+ Compressie zonder verlies aan kwaliteit

+ Grotere bitdiepte (levert betere kwaliteit op bij nabewerking)

 - Grotere bestanden

 - Geen standaard (Nikon=NEF, Canon=CR2, Sony=ARW, …)

 - Altijd nabewerking nodig op de computer  = ontwikkelen via RAW-converter


JPG ( de foto is bewerkt afhankelijk de instellingen van de camera )


+ Kleinere bestanden

+ Verschillende compressieniveau’s mogelijk (Fine, Normal, Basic)

+ Standaardisatie = gemakkelijker uitwisselbaar (vb/ e-mail)

+ Geen nabewerking verplicht

 - Compressie met verlies aan kwaliteit (minder scherpte, kleurafwijkingen, lagere contrasten…)

 - Een JPG die nabewerkt wordt op de computer en terug opgeslagen als JPG wordt 2x gecomprimeerd 
   dus 2 X kwaliteitsverlies
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De meeste camera’s bieden (in het JPEG formaat) vooraf in gestelde beeldstijlen / beeldinstellingen.

Deze stijlen of instellingen bevatten op hun beurt meerdere instellingen voor verzadiging, kleurtoon,  
contrast… en worden onder één stijlnaam opgeslagen.


Voorbeelden:


CANON = Picture styles = Standaard (S), Neutraal (N), Natuurlijk (F), Portret (P), Landschap (L), Monochrome (M)

TIP 
Je kunt de met de Picture Style Editor eigengemaakte beeldstijlen (pf2-bestanden) ook toevoegen aan je camera. Dat kan met behulp van EOS Utility (op cd bij camera).  
Een goede (Engelstalige) uitleg is te vinden op de Japanse site van Canon. 

NIKON = Picture control = Standard, Flat, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait and Landscape


SONY = Creative styles = Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Monochrome, Portrait and Landscape


FUJI = Filmsimulations = Provia, Velvia, Asvia, ProNeg Chrome …


Deze instellingen kunnen meestal niet in de automatische standen zelf gekozen worden.

Beeldstijlen / beeldinstellingen gelden enkel voor het JPEG-formaat, niet voor RAW bestanden.
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Opnamestanden
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De draaiknop van de belichtingsprogramma’s bestaat uit twee delen:

programma’s voor basisgebruik;

Programma’s voor creatief gebruik.


Basisprogramma’s


Deze zijn bedoeld om te kiezen overeenkomstig het onderwerpt je wilt fotograferen, waarna de camera al het denkwerk van je 
overneemt. Ze werken dus net als de groene stand (volautomaat) maar telkens met andere resultaten. Je kunt nauwelijks iets 
zelf instellen. Ze zijn bedoeld voor de beginnende fotograaf. Per merk en model kunnen de programmakeuzes verschillen. 
Bij elke stand wordt een andere combinatie van ISO, sluitertijd, diafragma en beeldstijl gekozen om zo bij bijvoorbeeld  
Portretten een kleinere scherptediepte en mooiere huidtinten te hebben.


Creatief gebruik

In dit gedeelte van de programmakeuze’s, beschikken alle Canon-modellen over P, Av, Tv en M-stand. Deze afkortingen staan 
respectievelijk voor Program, Aperture value, Time value en Manual.

Bij Nikon en andere merken wordt dit P, A, S, M. Program, Aperture, Shutter en Manual
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Automatisch scherpstellen
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Inleiding


Foto’s bevatten vaak onscherpe delen of zijn soms geheel onscherp. Deze onscherpte kan gewenst of ongewenst zijn.

Beweging van het toestel = trillingsonscherpte

Beweging van het onderwerp = Bewegingsonscherpte

Scherptediepte = bepaalde delen van de foto scherp, andere delen onscherp

Kwaliteit van de lens

Keuze van het scherpstelpunt

Keuze van de scherpstelafstand


    Opmerkingen:

    Iedere lens heeft een minimum scherpstelafstand

    Zorg ervoor dat je altijd scherp ziet door de zoeker (correcte dioptrie-instelling)
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Bij de meeste camera’s schiet de autofocus wakker zodra je de ontspanknop half indrukt.


In een objectief met autofocus zit een verplaatsbaar lenselement, het focuselement.

De positie van dat element wordt door het autofocus systeem gewijzigd tot het AF-systeem vaststelt 

dat het onderwerp maximaal scherp wordt afgebeeld. Op dat moment is de scherpstelling voltooid, 
wat meestal bevestigd wordt door een piepgeluidje en/of visuele hints, zoals een AF-indicator (één 

of meerdere rechthoekjes) in de zoeker die oplicht.


Niettegenstaande er gekozen wordt voor AF, dienen er toch twee instellingen gekozen te worden.


1. Scherpstelstand = scherpstelmodus = AF-Modus


2. AF-veldstand = AF-punt = Scherpstelpunt = Autofocuspunt
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Als u de ontspanknop half indrukt, wordt de autofocus geactiveerd. Via de scherpstelstand kunt u kiezen of de scherpstelling wordt 
vergrendeld zodra de camera heeft scherpgesteld of dat de camera de scherpstelling blijft aanpassen zolang de ontspanknop half  
wordt ingedrukt.


Nikon/Sony AF-A, Canon AI FOCUS (automatische AF-selectie):

De camera selecteert automatisch AF-S als het onderwerp stilstaat en AF-C als het onderwerp beweegt.

Deze stand wordt beter niet gebruikt.


Nikon/Sony/Fuji AF-S, Canon SINGLE SHOT (enkelvoudige AF):

Gebruik deze stand voor stilstaande onderwerpen. De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt 
ingedrukt. De sluiter kan alleen ontspannen als de camera kan scherpstellen.


Nikon/Sony/Fuji  AF-C, Canon AI SERVO (continue AF):

Gebruik deze stand voor bewegende onderwerpen. De camera stelt voortdurend scherp op het onderwerp tussen de haakjes 
van het AF-veld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. (Let erop dat de haakjes van het AF-veld alleen zichtbaar zijn in 
de gedetailleerde weergave). Er kunnen foto's worden gemaakt, ongeacht of de camera heeft scherpgesteld.


Nikon AF-F (fulltime-AF):

Gebruik deze stand voor bewegende onderwerpen. De camera stelt voortdurend scherp. Er kunnen foto's worden gemaakt, 
ongeacht of de camera heeft scherpgesteld.

Scherpstelstand = scherpstelmodus = AF-Modus
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Wanneer je gebruik maakt van de autofocus, dan zie je door de zoeker een aantal puntjes:  
de scherpstelpunten, ook wel focuspunten genoemd (afhankelijk van de camera kunnen dit er drie,

maar ook tientallen of zelfs honderden zijn). 

AF-veldstand = AF-punt = Scherpstelpunt = Autofocuspunt


canon 30d - 9 / Nikon D5300 - 39 / Sony a7iii - 693 focuspunten
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Enkelpuntsveld = handmatige selectie 

De gebruiker selecteert het scherpstelpunt (standaard = het midden).

Verplaats het scherpstelpunt op de camera of maak gebruik van de herkadreertechniek 
om een scherpstelpunt te kiezen dat zich niet in het midden bevindt.

Geschikt voor stilstaande of makkelijk voorspelbare bewegende onderwerpen 

AF-veldstand = AF-punt = Scherpstelpunt = Autofocuspunt

Nikon: AF-veldstand Canon: AF-punt

Automatisch veld = Automatische selectie 

De camera selecteert het scherpstelpunt (meestal het dichtst bijzijnde onderwerp)

Geschikt minder voorspelbare bewegende onderwerpen 
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Manueel scherpstellen = Manual focus = Mf
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Wanneer manueel scherpstellen? 

Als automatisch scherpstellen niet (goed) lukt:

• er is te weinig contrast in het onderwerp;

• het onderwerp is te donker;

• het onderwerp is te klein;

• er zijn meerdere onderwerpen op verschillende afstanden: bijvoorbeeld glas, tralies;

• Bij macrofotografie is er een grote kans dat het toestel scherpstelt op de verkeerde plaats;

• … 


Sommige objectieven / hulpmiddelen zorgen ervoor dat er enkel manueel gefocust kan worden. 
Voorbeeld: bij het gebruik van tussen of omkeerringen bij macrofotografie.

Bij actiefoto’s: het autofocussysteem heeft telkens om scherp te stellen, je kan meer foto’s maken in een korte tijd 
met behulp van manuele focus.


Tip: maak eventueel gebruik van de optie Live View bij het manueel scherpstellen als je fotografeert vanop een statief.

       Hiermee kun je inzoomen op het beeld zonder daadwerkelijk de zoom te gebruiken, waardoor je veel beter ziet 
       of je goed hebt scherpgesteld dan door de zoeker.



Manueel scherpstellen = Manual focus = Mf
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Werkwijze: 

Zet de scherpstelknop op het objectief (en op de camera) op MF; 
Bij de AF-P objectieven van Nikon is geen schakelaar meer aanwezig op het objectief zelf, hier dient via het menu van  
het fototoestel gekozen te worden voor manueel focussen.


Draai aan de scherpstelring op het het objectief. 
heb je een lens met een schaalverdeling, dan zie je je de afstand tot het scherpstelpunt op het objectief.



