
Terwijl de analoge fotografie bij 
de consument op sterven na dood is, groeit de 
populariteit van zijn digitale tegenhanger con-
stant. Volgens het Amerikaanse bedrijf Lyra 
Research, dat zich specialiseert in gegevens 
van de foto-industrie, verscheepten de ver-
schillende camerafabrikanten wereldwijd vo-
rig jaar maar liefst 98 miljoen nieuwe digitale 
toestellen, een stijging van 21 % ten opzichte 

 indruk dat de techniek zich zo snel ontwikkelt 
dat de camera’s al binnen twee jaar hopeloos 
zijn verouderd. Verkopers leggen de nadruk 
op het aantal pixels of de afmeting van het 
lcd-scherm, terwijl een of twee megapixel 
meer op de sensor en een iets groter display 
weinig invloed hebben op de uiteindelijke 
kwaliteit van de foto’s.
www.lyra.com

van 2005. Lyra Research verwacht dat dit aan-
tal in 2010 rond de 130 miljoen ligt.

De consument richt zich vooral op de digi-
tale nieuwkomers: zowel de mooi vormge-
geven compacte toestellen als de spiegel-
reflexcamera’s gaan als warme broodjes over 
de toonbank. Fabrikanten laten de nieuwe 
modellen elkaar snel opvolgen, elke serie 
weer met betere specificaties. Dit wekt de 
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KOOPWIJZER VOOR DIGITALE CAMERA’S

De megapixelmythe

tekst ing. sander terbruggen
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Digitale fotocamera’s zijn ongekenD populair en het 

aanboD is Dan ook enorm. Verkopers leggen De 

naDruk Vooral op het aantal megapixels, maar een 

beelDpunt meer of minDer heeft weinig inVloeD op  

De kwaliteit Van De Digitale foto’s. De IngenIeur 

analyseert De belangrijkste technische punten Die 

inVloeD hebben op De fotokwaliteit, zoDat De 

consument zich kan wapenen tegen Verkooppraatjes.

Het zoombereik is doorgaans de enige lensspecificatie die verkopers gebruiken om digitale camera’s aan te prijzen. Dat zegt echter niets 
over de kwaliteit van de lens. Belangrijker zijn het contrast, de resolutie en een minimum aan afwijkingen.
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toestel aanzienlijk. Het is alleen jammer wan-
neer die veelzijdigheid in grote mate ten koste 
gaat van de beeldkwaliteit. Voor een consu-
ment is het dus nuttig om te weten wanneer 
een objectief goed is en welke afwijkingen een 
optisch systeem kan vertonen.

CONTRAST
‘Een goede lens heeft een hoog contrast en 

een hoog scheidend vermogen, gecombineerd 
met een minimum aan afwijkingen’, vat Jip 
Barth, technisch consultant bij Canon Neder-
land, samen. ‘Het contrast is de mate waarin 
lichte en donkere delen van een foto van el-
kaar zijn te onderscheiden. Bij een duidelijk 
verschil is het contrast hoog, bij een onduide-
lijk onderscheid is sprake van een lage helder-
heidsverhouding.’ De tweede belangrijke ei-
genschap van een lens is het scheidend ver-
mogen, ook wel aangeduid met de term 
‘resolutie’. Dit is niet hetzelfde als de digitale 
resolutie van de beeldsensor, die wordt uitge-
drukt in het aantal pixels, maar is een maat 
voor de hoeveelheid detail die de lens kan 
weergegeven.

Voor een compact camera is het moeilijker 
om op deze twee punten hoog te scoren. ‘Een 
compact fototoestel heeft doorgaans een veel 
kleinere lens dan spiegelreflexcamera’s. Zo’n 
kleine lens moet aan veel strengere maattole-

ranties voldoen om dezelfde beeldkwaliteit te 
halen’, zegt Barth. Het is dus onwaarschijnlijk 
dat de lens van een compact toestel die van 
een spiegelreflexcamera evenaart, laat staan 
overtreft.

Niet elk deel van een lens presteert even 
goed op het gebied van contrast en resolutie. 
Het middelste gedeelte, de sweet spot, levert in 
principe de beste prestatie. Het kwaliteitsver-
loop van het hart van de lens naar de randen 
is af te lezen in zogenoemde MTF-diagram-
men (Modulation Transfer Function). Deze 
grafieken zijn gebaseerd op foto’s van test-
kaarten met daarop lijnen waarvan de dikte 
en de tussenliggende afstanden variëren. De 
verticale as van een MTF-diagram geeft het 
contrast weer in waarden van 0 (minimaal) 
tot 1 (maximaal). De horizontale as toont op 
welke afstand van het exacte middelpunt tot 
de hoek van de afbeelding de waarde is ge-
meten. De grafiek bestaat uit een gestippelde 
curve voor radiale lijnen op de testkaart die 
door het midden van de lens gaan, en uit een 
doorlopende curve voor cirkelvorminge lijnen 
op de kaart die om het midden van de lens 
gaan. Hoe dichter deze twee strepen bij elkaar 
liggen, des te natuurlijker vervaagt de achter-
grond bij het gebruik van een groot diafrag-
ma, ofwel lensopening. 

Meestal staan twee van deze grafiekparen 
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OBJECTIEF BEKEKEN

in een MTF-diagram, elk voor en verschillen-
de lijndichtheid op de testkaart. Voor een su-
perieure lens liggen deze curves boven 0,8. 
Een score boven 0,6 is echter al voldoende. 
Over het algemeen presteert een lens het bes-
te in de sweet spot en bij een diafragma van 
 gemiddelde grootte. MTF-diagrammen zijn 
vaak lastig te vinden. Maar op Photodo, een 
site over lenzen en lenstechniek, staat een 
groot aantal afgebeeld. Overigens worden 
voor compacte camera’s zelden MTF-grafie-
ken gemaakt.

AFWIJKINGEN
Naast contrast en resolutie is nog een der-

de eis waaraan een goed objectief moet vol-
doen: een minimum aan afwijkingen, in 
fotojargon aberraties genoemd.

Chromatische afwijkingen ontstaan omdat 
de brekingsindex van licht afhankelijk van de 
golflengte varieert. Elke lichtkleur ondervindt 
hierdoor bij het passeren van een lens een 
 andere brekingshoek. In een kleurenfoto zijn 
deze afwijkingen waar te nemen als onscherp-
te, die het duidelijkst is te zien langs de ran-
den van opnamen met een uitgezoomde of 
groothoeklens. Langs een contrasterende over-
gang in de foto is dan een gekleurde rand 
zichtbaar die er niet hoort. De website Digital 
Photography Review gebruikt de foil torture test 
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Elke lichtkleur ondervindt bij het passeren van een lens een andere brekingshoek. Met fluoriet, ofwel calciumfluoride, (rechts) is het mogelijk de optische eigenschappen van een 
lens zo aan te passen dat de verschillen in brekingshoek verminderen.

Het maken van een digitale foto 
is niets anders dan het vastleggen van gere-
flecteerd licht met een beeldsensor. Het licht 
zo precies mogelijk op de sensor laten komen, 
gebeurt bij een digitale camera op dezelfde 
manier als bij een analoge: via het objectief, 
ofwel de lens. De kwaliteitseisen aan een lens 
voor een digitale camera verschillen qua optica 
dan ook weinig van die voor een analoog foto-
toestel.

Bij de verkoop van digitale camera’s spre-
ken verkopers echter zelden over de kwalita-
tieve prestaties van de lens. De enige lens-
specificaties die steevast in het lijstje van 
 verkoopargumenten voorkomt, is het zoom-
bereik. Dit is op zich natuurlijk een goed ar-
gument, want de mogelijkheid om in- en uit 
te zoomen verhoogt de veelzijdigheid van het 
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Een kaart om 
de kwaliteit 

van een lens 
te testen. 

De getallen 
geven een 

maat voor het 
aantal beeld-

lijnen.

Barrel distortion (tonvormig, links) treedt vooral op in de maximaal uitgezoomde stand van lenzen, pincushion distortion (kussenvormig) in de meest ingezoomde stand.
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om chromati-
sche aberratie 
zichtbaar te maken. Hierbij fotograferen de tes-
ters een tot prop opgevouwen stuk aluminium-
folie in direct zonlicht. Door de grote contrast-
verschillen is een gekleurde afwijking goed 
zichtbaar.

Chromatische aberraties zijn te compense-
ren door de verstrooiingskarakteristieken van 
verschillende soorten optisch glas te gebruiken. 
Door een bolle lens die weinig licht verstrooit, 
te combineren met een holle lens die veel ver-
spreidt, is het mogelijk om de lichtkleuren rood 
en blauw in hetzelfde brandpunt te laten uitko-
men. Een objectief waarin dit zich voordoet, 
heet een achromaat. De tussenliggende kleur, 
groen, heeft nog wel een afwijkend brandpunt. 
Apochromatische lenzen corrigeren ook het 
brandpunt van groen licht. Dit soort lenzen be-
staat al heel lang, en werkt over het algemeen 
goed. Of een lens apochromatisch is, staat over 
het algemeen duidelijk vermeld in de techni-
sche specificaties van een camera.

ASFERISCH
Bij monochromatisch licht kunnen vijf lens-

afwijkingen optreden, die de Duitse onderzoe-
ker Philipp Ludwig Seidel voor het eerst 
beschreef in 1856. Zo stelde Seidel dat een sfe-
rische lens nooit volledig in staat is om alle 
lichtstralen binnen een monochromatische 
bundel in exact hetzelfde brandpunt te laten 

samenkomen. Parallelle stralen die 
door de rand van de lens schijnen, con-

vergeren met een kleinere brandpuntsafstand 
dan stralen die door het middelpunt gaan. 
Deze afwijking veroorzaakt onscherpte en een 
laag contrast.

Net als chromatische aberratie, is deze af-
wijking gedeeltelijk te compenseren door een 
bolle lens te combineren met een holle. Een fo-
tograaf kan het laatste stukje sferische aberra-
tie zelf verminderen door met een kleiner dia-
fragma te werken, maar dat gaat wel ten koste 
van de lichtsterkte van de lens. Deze afwijking 
is daarom beter tegen te gaan door asferische 
lenzen te gebruiken. Of een objectief gebruik-
maakt van deze meervoudig gekromde lens-
elementen staat in de technische specificaties.

Nog een reden waarom deze lenzen de voor-
keur verdienen bij het tegengaan van sferische 
aberratie, is dat bij het corrigeren op een ande-
re manier weer andere afwijkingen kunnen 
ontstaan, bijvoorbeeld comatische aberratie, 
waarbij de lichtstralen die door het buitenste 
deel van de lens gaan, anders afbuigen en een 
soort komeetstaart vormen.

Een andere lensafwijking die Seidel be-
schreef, is distortion ofwel vervorming. Bij deze 
afwijking worden rechte lijnen gekromd weer-
gegeven op de foto. Een naar het centrum van 
de foto gerichte kromming heet pincushion dis-
tortion, een naar de randen gerichte buiging 
barrel distortion. Vooral de zeer populaire zoom-
lenzen hebben vaak last van deze afwijkingen. 
In de volledig uitgezoomde ofwel groothoek-
stand treedt vaak barrel distortion op, in de vol-
ledig ingezoomde of telestand pincushion 
distortion.

De vervorming is uit te drukken in de hoe-
veelheid buiging van een gefotografeerde re-
ferentielijn als percentage van de beeldhoogte. 
Volgens de site Digital Photography Review 
ligt de hoeveelheid barrel distortion bij consu-
mentencamera’s meestal rond 1 %, en pincu-
shion distortion rond 0,6 %. Door een groot 
zoombereik neemt niet alleen de kans op ver-
vorming toe, maar is een lens vaak ook min-
der lichtsterk. Een lichtsterke lens heeft een 
grote maximale diafragmaopening.

Bij compacte digitale camera’s spreken de 
specificaties vaak over optisch en digitaal in-
zoomen. Bij de digitale zoom haalt de camera 
het beeld niet echt dichterbij, maar blaast een 
deel van de foto simpelweg op tot een groter 
formaat. Het aantal pixels van de uitsnede 
blijft echter gelijk, waardoor de pixeldichtheid 
ofwel resolutie afneemt. Een fotograaf heeft ei-
genlijk niets aan deze manier van zoomen, 
aangezien deze uitvergroting ook gemakkelijk 
achteraf is te maken in Photoshop of een an-
der beeldbewerkingprogramma. Digitale en 
optische zoom samen noemen verkopers vaak 
‘gecombineerde zoom’.

Een nieuw probleem dat bij zowel compac-
te als spiegelreflexcamera’s optreedt, is dat een 
beeldchip meer licht reflecteert dan eenkleur-
negatieffilm. Bij een gewoon objectief kunnen 
deze reflecties onder bepaalde omstandighe-
den weerspiegelen in de lens en daardoor lich-
te vlekken veroorzaken op de foto. Om dit op 
te lossen is op veel lenzen voor digitale foto-
grafie van een speciale coating aangebracht 
die deze weerkaatsingen tegengaat.
www.photodo.com
www.dpreview.com
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Een sferische lens (links) is niet in staat om alle lichtstralen in exact hetzelfde brandpunt te laten convergeren. Met een meervoudig gekromde lens lukt dat wel.
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Bij comatische aberratie buigen de lichtstralen die door het buitenste deel van de lens 
gaan, anders af waardoor een soort komeetstaart ontstaat.

Zoomlenzen zijn zeer populair. 
Dat dit vaak ten koste gaat 
van de lichtsterkte van de lens, 
vormt bij fotograferen in 
daglicht geen enkel 
probleem.

De beeldsensor is zonder twijfel 
het belangrijkste onderdeel van een digitale 
camera. De meest besproken eigenschap van 
de sensor, die in veel soorten en maten be-
staat, is de resolutie. De digitale resolutie is 
het aantal beeldpunten, ofwel pixels, waarmee 
een sensor een afbeelding vastlegt. Het ligt 
voor de hand om ervan uit te gaan dat een ho-
gere resolutie resulteert in een betere afdruk 
van een foto.

David Poque van het dagblad New York Post 
nam echter de proef op de som in de Ameri-
kaanse televisieserie It’s all geek to me. Hij liet 
een vaklab exact dezelfde foto op een formaat 
van ongeveer 40 bij 60 cm afdrukken met 
een resolutie van vijf, acht en dertien mega-
pixel. Vervolgens vroeg hij voorbijgangers op 
Times Square in New York of zij konden on-
derscheiden welke foto de hoogste en welke 
de laagste resolutie had. Volgens de vrijwilli-
gers was het onmogelijk verschil te zien. Op 
een na gokte iedereen verkeerd.

Het experiment illustreert duidelijk dat het 
effect van een paar megapixel meer of minder 
weinig uitmaakt. Een toename in resolutie van 
zes naar acht of tien megapixel klinkt aantrek-
kelijk, maar bij verdubbeling van de resolutie 
neemt het aantal pixels op de beeldlijnen maar 

met 40 % toe. 
Een toename van 
zes naar acht me-
gapixel levert dus 
weinig extra ver-
grotingsmoge-
lijkheden op.

Dat de resolu-
tie van nieuwe 
camera’s om-
hooggaat, is op 
zich niet erg. 
Maar een groter aan-
tal pixels op een kleine 
beeldsensor gaat wel ten koste 
van de beeldkwaliteit. Om op een 
chip meer pixels te kunnen proppen, moeten 
de beeldpunten immers verkleinen. Een klei-
ner pixeloppervlak vangt echter ook een klei-
nere hoeveelheid licht op en resulteert 
daardoor in een zwakker signaal. ‘De noodza-
kelijke versterking van dit signaal zorgt weer 
voor meer ruis’, zegt Jip Barth van Canon Ne-
derland. Het is dus de truc om voor elke beeld-
chip de ideale balans tussen ruis en resolutie 
te vinden. Dit is bij compacte camera’s extra 
lastig, omdat fabrikanten hier zeer kleine sen-
soren – meestal van 5,3 bij 7,2 mm of van 4 bij 
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De lens in een objectief kan licht dat weerkaatst op de sensor ongewenst reflecteren (links). De vorm en coating van de lens kunnen dit effect minimaliseren.
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Ook het beschermende glas voor de lens kan licht dat weerkaatst op de sensor, reflecteren (links). Een gebogen beschermglas kan dit voor een groot deel voorkomen.

TUSSEN RUIS EN RESOLUTIE

illuSTrATie eF lenS WOrK iii, THe eYeS OF eOS CAnOn

Resolutie staat vaak bovenaan de specificatielijstjes van een camera, 
maar zegt weinig over de kwaliteit van de foto’s. Een goede beeld-
sensor vertoont vooral een goede balans tussen ruis en resolutie. 
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5,3 mm – gebruiken met een grote hoeveel-
heid pixels, zes tot twaalf megapixel.

De gevolgen hiervan zijn vooral te merken 
bij hogere ISO-waarden (lichtgevoeligheid) 
waarmee het mogelijk is met minder licht 
goede foto’s te maken zonder gebruik van een 
flits of statief. ‘Boven ISO 400 is het voordeel 
van de hoge resolutie bij compact camera’s 
meestal verloren’, meldt de website Digital 
Photography Review. ‘Er is geen een compact 
toestel op de markt dat acceptabele resultaten 
boekt bij ISO 3200, en maar een enkele die 

De sensor is het belangrijkste en meest kost-
bare onderdeel van een digitale camera.



leen in duurdere spiegelreflexcamera’s zit. 
Het ultieme voorbeeld is te vinden bij Canon, 
de enige fabrikant die digitale fotocamera’s 
(EOS 5D en EOS 1Ds Mark II) verkoopt met 
een beeldsensor die full frame is, ofwel een 
even groot oppervlak heeft als een kleinbeeld-
negatief: 24 bij 36 mm. ‘Deze digitale foto-
toestellen leggen hetzelfde oppervlak van de 
door de lens geprojecteerde beeldcirkel vast 
als een analoge spiegelreflexcamera’, zegt 
Barth.

In de spiegelreflexcamera’s van Nikon zit 
standaard een beeldchip van 24 bij 16 mm. 
Volgens Roeland Koene, coördinator van 
Nikon Professional Services, is dit een wel-
overwogen keuze. ‘De voornaamste reden om 
geen grotere sensoren te gebruiken zijn de 

dat kan bij ISO 800 of 1600.’ De enige uit-
zonderingen zijn volgens de site de Fujifilm 
FinePix F30 en F31fd. De recensenten geven 

verder aan dat 
consumenten de 
merken Casio, 
Panasonic en 
Olympus abso-
luut moeten ver-
mijden als het 
gaat om fotogra-
fie bij hoge ISO-
waarden.

Een goede methode om ruis tegen te gaan 
is het toepassen van een grotere beeldsensor. 
Een chip met een groot oppervlak is echter 
duur. Vandaar dat die over het algemeen al-
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‘De beeldchip 
bepaalt de helft 
van de prijs van 

een digitale 
spiegelreflexcamera’

TRILLENDE HANDEN

Bij het fotograferen uit de 
hand kunnen bewegingen van de camera, 
 zeker bij wat langere sluitertijden, al snel on-
scherpe foto’s veroorzaken. Deze onscherpte 
ontstaat vooral bij het gebruik van lange tele-
lenzen. De afwijking die optreedt bij een klei-
ne hoekverdraaiing van de camera, resulteert 
over een grote afstand immers tot een grotere 
afwijking dan over een kleine afstand. Om dit 
probleem te voorkomen hanteren fotografen 

als vuistregel een sluitertijd die minimaal om-
 gekeerd evenredig is met de brandpuntsafstand 
van de gebruikte telelens. Bij een telelens van 
500 mm moet de sluitertijd dus 1/500 of sneller 
zijn, en bij een lens van 200 mm minimaal 
1/200. Bij sluitertijden langzamer dan 1/60 
 bestaat sowieso gevaar voor bewegings-
onscherpte, ongeacht het soort lens.

Ook bij het fotograferen met een compact 
camera, waarbij de fotograaf zijn toestel meest-

al op een armlengte afstand houdt om op het 
lcd-scherm te kijken, ontstaat gemakkelijk be-
wegingsonscherpte. De beste manier om dit 
tegen te gaan is het gebruiken van een statief 
bij risicovolle sluitertijden. Dit is echter niet al-
tijd een praktische oplossing. Daar komt bij 
dat veel amateurs met een compact camera 
niet weten met welke sluitertijd ze fotografe-
ren, en veel toestellen dat ook niet aangeven.

STABILISATOR
Steeds meer moderne camera’s, zowel ana-

loog als digitaal, kunnen kleine bewegingen 
compenseren. Afhankelijk van het merk heeft 
deze functionaliteit een andere naam, zoals 
Vibration Reduction (Nikon), Image Stabilizer 
(Canon) en Anti Shake (Sony). Een goede 
beeldstabilisator kan prima werk verrichten bij 

sluitertijden die tegen de gevarenzone aan zit-
ten. Het blijft natuurlijk een hulp- en geen 
wondermiddel, en kan nooit een statief ver-
vangen dat bijvoorbeeld nodig is om met een 
extreem lange sluitertijd nachtfoto’s te kunnen 
maken.

Er zijn grofweg twee manieren waarop een 
antischudfunctie werkt. Beide registreren met 
elektronische gyroscopen de beweging van de 
camera en compenseren die. De ene methode 
doet dat door de beeldsensor in tegengestelde 
beweging te verplaatsen, de ander door lens-

Grote telelenzen op een spiegelreflexcamera, het op armafstand houden van een compact 
toestel om het lcd-scherm te zien, en een lens met een lage lichtsterkte leiden vaak tot bewo-
gen en onscherpe foto’s. Moderne camera’s kunnen het effect van trillende handjes echter 
goed tegengaan.

elementen te kantelen of te verschuiven. Op 
het eerste oog lijkt de variant met stabilisatie 
door het bewegen van de sensor het handigst 
voor een spiegelreflexcamera’s, omdat het dan 
is te gebruiken in combinatie met elk objec-
tief. Toch kiezen Canon en Nikon, de twee 
grootste fabrikanten van spiegelreflexcame-
ra’s, voor stabilisatie in de lenzen. Volgens 
Roeland Koene van Nikon is het geen slimme 
manier om veel extra dure objectieven te ver-
kopen. ‘De Vibration Reduction passen we 
toen in de lenzen, omdat we ervan zijn over-

Bij een analoge camera moet de fotograaf altijd zorgen dat de 
film alleen aan licht wordt blootgesteld bij het maken van een 
foto. Fotorolletjes zitten daarom in een donkere houder zodat 
voor het plaatsen van een nieuw filmpje in het toestel geen don-
kere kamer nodig is. Het is echter niet aan te raden het wisselen 
in te fel licht te doen, of het filmcompartiment te openen voor-
dat het rolletje is teruggedraaid.
De sensor in een digitale camera loopt niet het risico onbruik-
baar te worden als gevolg van overbelichting. Toch is voorzich-
tigheid geboden bij het openen van de camera of het wisselen 
van lenzen. Sensoren krijgen tijdens gebruik een statische 
lading en trekken daardoor stof aan. Die stofdeeltjes zijn terug 
te zien op de foto. Een degelijke compact camera zal niet snel 
last hebben van dit probleem, maar fotografen openen hun digi-

tale spiegelreflexcamera regelmatig bij het verwisselen van een 
lens. Dat maakt de kans op binnendringende stofdeeltjes groter.
Het gebruik van antistatische technologieën kan het stofgevaar 
verminderen. Sommige camera’s, zoals de Canon EOS-1D Mark 
III, bestrijdt eenmaal binnengedrongen stof met een geïnte-
greerd schoonmaaksysteem. ‘De sensor is stofvrij geplaatst ach-
ter een laagdoorlaatfilter’, geeft Jip Barth van Canon Nederland 
aan. ‘Dit toestel kan dus alleen stof op dit filter krijgen. Elke 
keer bij het inschakelen van de camera trilt het filter gedurende 
een seconde met een hoge frequentie, waardoor het al het stof 
van zich afschudt.’ Daarnaast heeft Canon een intern stofwis-
datasysteem ontwikkeld, vervolgt Barth. ‘Dit systeem kan de 
positie van zichtbaar stof op de sensor aangeven, zodat het na 
het maken van opnamen softwarematig is te verwijderen.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

De voor de sensor 
geplaatste laagdoorlaat-

filter trilt met een hoge 
frequentie zodat het stof 

ervanaf valt.
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kosten die dit met zich meebrengt. De sensor 
bepaalt al de helft van de prijs van een digitale 
spiegelreflexcamera’, geeft hij aan. ‘Het enige 
nadeel van een kleinere sensor is dat de klei-
nere uitsnede uit de beeldcirkel het effect van 
een groothoekopname tenietdoet.’ Lenzen uit 
de DX-serie van Nikon hebben echter een 
kleinere beeldcirkel waardoor de sensor voor 
dit objectief als full frame is te beschouwen. 
‘De lenzen hebben hierdoor minder last van 
vignettering, een verschijnsel waarbij de scha-
duw van de lensrand in de hoeken van de foto 
zichtbaar is.’
www.canon.nl
www.nikon.nl

Een sensor in digitale spiegelreflexcamera’s is 
kleiner dan een kleinbeeldnegatief (full frame), 
en registreert daarom een kleiner deel van de 
beeldcirkel die door het objectief binnenvalt.

FOTO FrAnK BieSBOer

FOTO SAnder TerBruggen

De gestippelde lijnen laten zien op welke grootte een foto is af te drukken met verschillende resoluties. 
Hieruit blijkt duidelijk dat twee megapixel meer of minder extra weinig vergrotingsmogelijkheden biedt.

tuigd dat het beter werkt dan stabilisatie in de 
camera. De benodigde compensatie is name-
lijk sterk lensafhankelijk. Zo heeft een tele-
lens van 200 mm minder compensatie nodig 
dan een objectief van 500 mm. Door de Vi-
bration Reduction-functionaliteit in de lenzen 
te bouwen is de juiste manier van compense-
ren perfect af te 
stemmen op de 
karakteristieke ei-
genschappen van 
de lens. Bij com-
pensatie via de 
beeldsensor is 
het noodzakelijk dat de camera weet hoe elke 
lens het beste is te stabiliseren. Dit is moeilijk 
haalbaar.’ Volgens Jip Barth van concurrent 
Canon is het ook het handigst om te compen-
seren in de lens. ‘De sensor is een kwetsbaar 
onderdeel van de camera die met fragiele con-
tacten is verbonden met de elektronica van 
het toestel. Het is onverstandig om dit onder-
deel te laten bewegen.’

illuSTrATieS eriC PrOCK

Twee manieren om het trillen van 
de camera te compenseren: een ele-
ment in de lens (boven) of de beeld-
chip (onder) kan een tegenbeweging 
uitvoeren.

‘Het is onverstandig 
om de sensor te 
laten bewegen’
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Een goede camera is een eerste 
vereiste voor een foto van goede kwaliteit. 
Voordat een foto wordt afgedrukt, zijn er ech-
ter nog een hoop stappen die bepalend zijn 
voor het eindresultaat. Patrick van Bergen kan 
hier als medewerker van fotovaklab Color in 
Utrecht over meepraten. ‘Elke stap moet zijn 
geoptimaliseerd voor het behalen van een 
goed eindresultaat.’

Om te beginnen is het volgens Van Bergen 
van groot belang dat een fotograaf zich van te-
voren bedenkt hoe hij zijn foto’s uiteindelijk 

wil gebruiken. Vakantiekiekjes op een print-
formaat van 10 bij 15 cm stellen andere eisen 
aan een foto dan een kunstafdruk voor in een 
museum, een publicatie in een tijdschrift, of 
een grote afbeelding die aan de gevel van een 
gebouw komt te hangen. ‘Een resolutie van 
dertien megapixel is bijvoorbeeld een beetje 
overdreven voor een vakantiefoto die toch 
klein wordt afgedrukt’, geeft Van Bergen aan. 
‘De digitale foto neemt op deze manier on-
nodig veel ruimte in beslag op de pc, wat de 
software vertraagt bij het bewerken.’

Bij het bewerken op de computer kan de 
fotograaf het effect van zijn aanpassingen 
zien op de monitor. Tenminste, als het beeld-
scherm de foto correct weergeeft. In de prak-
tijk is dit echter vaker niet dan wel het geval. 
‘Elk beeldscherm heeft bepaalde afwijkin-
gen’, legt Van Bergen uit. ‘Op een monitor 
die te veel blauw weergeeft, komen foto’s 
dus ook te blauw over. Wanneer we dit toch 
corrigeren, bijvoorbeeld met software als 
Photoshop of Paint Shop Pro, vertoont de 
afgedrukte foto juist veel te weinig blauw. 
Dit soort problemen zijn te voorkomen 
door het scherm te kalibreren. De monitor 
geeft de kleuren dan correct weer.’

De beste methode om dit te doen is 
met speciale hardware, zoals de Huey, de 
Spyder of de duurdere Eye-1. Deze appa-
raatjes zijn voorzien van een ‘oog’ waar-
mee ze, door gebruik te maken van 
bijbehorende software, kunnen zien of 
de kleuren van de monitor goed zijn af-
gesteld. Voor het geld hoeft een beetje 
fanatieke amateurfotograaf het kalibre-
ren niet te laten: de instapmodellen 
zijn al vanaf zo’n honderd euro ver-
krijgbaar. Kalibratiehardware is zowel 

voor monitoren met een beeldbuis 
(CRT) als voor platte beeldschermen (TFT) te 
gebruiken. Omdat beeldschermen aan slijtage 
onderhevig zijn en kunnen verlopen, is het 
noodzakelijk om regelmatig opnieuw te ijken. 
Voor iedereen die de hardware toch te duur 
vindt, is het ook mogelijk om softwarematig 

te kalibreren. Hierbij moet de gebrui-
ker aan de hand van testbeelden met 
zijn eigen ogen bepalen of de kleuren 
goed staan afgesteld.

‘Natuurlijk helpt een goede monitor ook, 
maar een topscherm van merken als Eizo of 
LaCie is wat aan de prijzige kant.’ Deze moni-
toren laten stilstaande beelden zo natuur-
getrouw mogelijk zien, maar zijn veel te traag 
om de bewegende beelden van games weer te 
geven. Ze zijn dus niet geschikt voor compu-
terspelletjes.

PRINTER
Ook de printer die voor het afdrukken van 

foto’s nodig is, heeft net als de monitor een 
 eigen afwijking. Deze is vast te leggen in een 
kleurprofiel. ‘Dit profiel kent alle afwijkingen 
van een apparaat, zoals het te veel of te weinig 
weergeven van een bepaalde kleur, en een te 
laag of te hoog contrast’, geeft Van Bergen aan. 
‘Met dit profiel is het mogelijk deze gebreken 
te compenseren.’ Een beeldbestand is voor het 
afdrukken via een bewerkingprogramma te 
koppelen aan het kleurprofiel van de printer. 
De software compenseert dan de afwijkingen. 
Fabrikanten van professionele hardware ma-
ken deze kleurprofielen meestal zelf en ver-
strekken ze gratis bij wijze van service.

Elk profiel past binnen een bepaalde kleur-
ruimte, een palet aan kleuren dat een afbeel-
ding weergeeft. In de kleurruimte RGB (een 
afkorting van rood, groen en blauw) zijn bij-
voorbeeld meer verschillende kleuren te men-
gen dan in CMYK (cyaanblauw, magenta, geel 
en zwart). Aangezien monitoren en beeld-
sensoren zijn opgebouwd uit rode, groene en 
blauwe beeldpunten, en de kleurruimte RGB 
groter is dan CMYK, lijkt het logisch de laatste 
te vergeten en niet te gebruiken. Printers bou-
wen een afbeelding echter altijd op in vier 
kleurlagen: CMYK. Voor het drukken is het 
dus noodzakelijk een foto om te zetten naar  
de kleinere kleurruimte CMYK, waardoor een 

KWALITEIT IN KLEUR
De kwaliteit van een foto is voor een groot deel afhankelijk van de manier van afdrukken. Bij 
het vooraf bewerken van foto’s op de computer is het van groot belang de monitor goed te 
kalibreren.

deel van de kleur verloren gaat. Printers ma-
ken deze omzetting vaak inwendig. Een afbeel-
ding die eenmaal is omgezet naar een kleinere 
kleurruimte, is niet zonder het bij de eerste 
conversie opgetreden kwaliteitsverlies terug te 
zetten naar zijn oorspronkelijke, ruimere 
kleurruimte.

Welke kleurruimte een foto uiteindelijk 
heeft en welk kleurprofiel nodig is voor de 
 correctie, hangt af van de afdrukmethode en  
-apparatuur. Zo is het mogelijk om een kleu-
renfoto af te drukken met een inkjet- of een la-
serprinter, maar ook om deze net als een foto 
van een negatief af te drukken op het klassie-
ke, lichtgevoelige fotopapier. ‘Hierbij is alleen 

de eerste stap in technologische 
zin anders: om een digitaal beeld 
op het fotopapier te projecteren 
maken de afdrukmachines ge-
bruik van een computergestuur-
de laser in plaats van een lamp’, 
zegt Van Bergen. ‘Het belichte 
papier gaat vervolgens op dezelf-
de manier als bij een analoge foto 
in verschillende chemische ba-
den om te ontwikkelen, te fixeren 
en te spoelen.’ Volgens van Ber-
gen geeft deze manier van af-
drukken altijd het mooiste 
resultaat, ook bij digitale foto’s.

Een laserprinter gebruikt geen 
vloeibare inkt, maar net als een 

kopieerapparaat toner, ofwel gekleurd poeder. 
Ook in deze printer vindt de belichtingstech-
niek een toepassing. De printer projecteert de 
afbeelding met laserlicht op een statisch gela-
den cilinder, de drum. Op de belichte plaat-
sen verliest de drum zijn elektrische lading. 
Wanneer een belicht deel vervolgens langs de 
negatief geladen toner draait, trekken deze 
delen het poeder aan. Met statische elektrici-
teit wordt deze 
toner op papier 
overgezet. De 
laserprinter zet 
de toner ten 
slotte vast door 
het papier te ver-
warmen. Bij het 
afdrukken met een laserprinter moeten foto’s 
een resolutie hebben van 300 dpi. Dat geldt 
ook voor het met een laser belichten van foto-
papier.

Inkjetprinters geven kwalitatief het slecht-
ste resultaat. Deze printers bouwen een af-
beelding op door kleuren inkt in verschillen-
de hoeveelheden op het papier te spuiten. 
Omdat een inkjetprinter over het algemeen 
een resolutie heeft van 150 dpi, heeft het geen 
zin om foto’s met een hogere resolutie aan te 
leveren.

Tot slot bestaan er nog de dye-sublimation 
printers. Daarbij diffundeert de inkt op het 
printmedium nadat het door verhitting van 
vaste toestand is overgegaan naar gasvorm, 
zonder eerst vloeibaar te worden. De print-
kwaliteit ligt tussen die van een inkjet- en  
een laserprinter.

De Spyder2 is een rela-
tief goedkoop apparaat 
om een beeldscherm 
mee te kalibreren.

FOTO COlOrViSiOn

Het diagram laat zien welk deel van 
de kleurruimte wordt gebruikt door een 
monitor (rode driehoek), kleurenfilm 
(blauw) en printer (zwart).

FOTO niKOn
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Een medewerker van Nikon 
controleert de kleurenweer-
gave van het display op een 

digitale spiegelreflexcamera.

‘Lichtgevoelig 
fotopapier geeft bij 
digitale beelden het 
mooiste resultaat’
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