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samengestelde lens of objectief



PRIME lens: (kwaliteitsvolle) lens met een vaste focaal 
ZOOM lens: lens met variabele focaal



de beeldhoek is afhankelijk van de focale lengte en de oppervlakte van het beeldvlak

(S)16 mm ASP-C (1,6) 35 mm hoek naam

    

200 250 400 6° super telelens

100 125 200 12° telelens

50 60 100 18° telelens

40 50 85 28° lichte telelens

25 28 50 46° normaal of standaard

18 20 35 63° lichte groothoek

14 17 28 75° groothoek

12 15 24 84° groothoek

8 10 17 104° ultra groothoek

5 6 7,5 180° fish eye



35mm full frame beeldcirkel

APS-C beeldcirkel

vb. 50 mm normaallens bij 35 mm fullframe
met beeldhoek 46° wordt een beeldhoek van 28°
bij een APS-C toestel = telelens (equivalent van 80 mm)

beeldcirkel
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KODAK TMY 5053

standaard 35  22 x 16
oorspronkelijk filmformaat bedacht in 1892 door

William Dixon i.o.v. Thomas Edison

full frame fototoestel 36 x 24 mm 21,1 Megapixels

fototoestel APC-formaat 22,2 x 14,8   10,1 Megapixels (Canon 7D) 

 RED  Epic 27,7 x 14,6      14  Megapixel  

(70) 65 mm 52,48 x 23,01

IMAX (70) 70.41 mm × 52.63

super 35  24,89 x 18,66

kleinbeeld fototoestel 36 x 24

standaard 16 mm 10,26 x 7,49 enkele of dubbele perforatie

super16 12,52 x 7,41 enkele perforatie

1/2-inch type sensor  11,13 x 6,26  2,7 Megapixel (XD Cam )

Micro Four Thirds sensor  15,6 x 8,88  2,5 K (Blackmagic )

1/3 inch type sensor  6,28 x 3,70 (consumer camera)super 8  5,79 x 4,01

CMOS sensor
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het diafragma (iris) doseert de intensiteit van licht

een kleiner getal = grotere opening = meer licht 
een groter getal = kleinere opening = minder licht 

iedere opeenvolgende stap is een halvering (verdubbeling) van de hoeveelheid licht



het diafragma bepaalt de scherptediepte

Scherpstellingsvlak
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verloop van de scherptediepte van een 50 mm. lens
bij een verstroiïngscirkel van 1/30 mm.

een groter F-getal betekent een kleinere opening en dus  
een grotere scherptediepte



Bij eenzelfde diafragma is de scherptediepte is het grootst bij 
een groothoeklens, het kleinst bij een telelens.

Bij dezelfde afbeeldings maatstaf en eenzelfde diafragma is 
de scherptediepte bij alle lenzen gelijk.

De scherptedieptie is omgekeerd evenredig met de grootte 
van het beeldvlak.  M.a.w. een camera met een klein beeldoppervlak (CCD 2/3’, of 16 
mm film) heeft een grotere scherpte diepte dan een groot beeldoppervlak (35 mm)



Grotere scherptediepte bij een korte focaal 
(groothoeklens)



Sferische aberratie: onscherpte op de randen

Chromatische aberratie: kleurverschuivingen op de randen

Vignettering: verminderde helderheid op de randen

verminderen allemaal bij meer diafragmeren

lensfouten



Astigmatisme

Ton en kussen vervorming 

Backfocus



Coma

Halo

Lensflare



kleurtemperatuur 
Wit licht is samengesteld uit licht van verschillende golflengtes. 
Die samenstelling verschilt naar gelang de omstandigheden: 
Daglicht, morgenlicht, middaglicht, Kunstlicht, TL licht..... 
Het oog corrigeert automatisch. 
De white balance bij video zorgt voor een compensatie 
Bij film gebruiken we filters. 



Brandende lucifer 1700                    
Kaarslicht 1900                                 
Zons op-en ondergang 2000            
Natriumlamp 2100                            
Gloeilamp 40 watt 2500                    
Gloeilamp 100 watt 2800                   
TL/ LED/Spaarlamp warm 3000         
Halogeenlicht film/foto 3200           
Halogeenlicht klassiek 3400              
Daglicht voor/na op-ondergang 3500 
TL- spaarlamp-gemiddeld 4600         
LED Koudlicht 5000                          
Zonlicht middag 5600                     
Kwikdamp lamp 5900                        
TL - spaarlamp koud 6300                 
Zonlicht met blauwe hemel 6500      
Gemiddelde Schaduw 8000               
Blauwe lucht (geen zon) 12000- 20000           

kleurtemperatuur in ° Kelvin
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continu en discontinu spectrum



typische fout: 

white balance op 3200 bij daglicht

Bij film: 

filter 85 of 85 B gebruiken (oranje)

met een kunstlichtfilm (tungsten)

bij daglicht

ongecorrigeerd 

(white balance op 5600bij kunstlicht)


juiste white balance

groenige schijn bij TL-licht

vatbaar voor interpretatie




