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MEER SCHERPTEDIEPTE MET FOCUS STACKING

Een lastig probleem bij ma-
cro- of dichtbijfotografie is
de beperkte scherptediepte.
Zelfs een klein diafragma is
vaak niet afdoende om het
onderwerp van voor tot
achter in de scherpte te
krijgen. Een zogenaamde 'fo-
cus stack' kan dan uitkomst
bieden. We bekeken drie
programma's die zo'n klusje
helpen te klaren.

TEKST EN AFBEELDINGEN Johan Elzenga
B Hoewel de achtergrond na diafragmeren nog steeds volledig onscherp is, kan die als gevolg van de toene-
mende scherptediepte wel bijzonder storend worden. Links een opname met F2,8 en rechts met F22.

C
mdat de scherptediepte in een foto

omgekeerd evenredig is aan de

afbeeldingsmaatstaf, is gebrek aan

scherptediepte een typisch

probleem bij macro- en dichtbijfotografie.

Je kunt wel met een klein diafragma werken om

de scherptediepte te vergroten, maar ook dat is

vaak nog niet afdoende. Bovendien geeft een

zeer klein diafragma (bijvoorbeeld F22) weer

problemen door een verminderde algehele

scherpte, als gevolg van de zogenaamde

'diffractie' die dan gaat opspelen. Daarnaast

ontstaat soms een tweede probleem, dat al eens

besproken werd in een eerder artikel over

scherptediepte (Focus 09/2011). Hoewel de

achtergrond nog steeds volledig onscherp is,

kunnen er wel storende vlekken optreden als

gevolg van de toename van de scherptediepte.

Je zit dus met het vreemde dilemma dat de

scherptediepte enerzijds te klein is om je onder-

werp volledig scherp weer te geven, en ander-

zijds weer te groot om de achtergrond mooi

vaag te houden.

Focus stack
Een oplossing voor beide problemen is om met

een zogenaamde focus stack te werken. Dit lijkt

een beetje op de methodiek van HDR: je maakt

meerdere opnames, maar nu niet met verschil-

lende belichtingen, maar met verschillende

scherpstelafstanden. Die opnames worden

vervolgens softwarematig in lagen over elkaar

heen gelegd (gestapeld, vandaar 'stack'), en via

maskers worden daarna uit iedere laag de

scherpste stukken gehaald. Het resultaat is een

opname die van voor tot achter scherp is.

En omdat je bij iedere individuele opname een

relatief kleine scherptediepte kunt gebruiken,

kun je de achtergrond toch mooi onscherp

houden indien dat gewenst is. Omdat je met

meerdere opnames werkt, geldt wel als restrictie

datje deze methode alleen kunt toepassen bij

stilstaande onderwerpen.

In dit artikel bekijken we drie softwarepakketten

waarmee je zo'n focus stack kunt maken. Aller-

eerst kan het in Photoshop (vanaf CS4), al zit de

optie daar enigszins verborgen waardoor veel

mensen dit niet weten. Een pakket dat speciaal



B Een focus stack bestaat uit een gestapelde serie
opnames, waarbij steeds op een andere plek is
scherpgesteld. Via maskers worden de scherpe
stukken uit iedere opname gehaald.

bedoeld is voor deze vorm van fotografie is

Heiicon Focus, leverbaar in een Lite-, een

Pro- en een 64 bits Pro-versie.

De Pro-versies bevatten tevens het

programma Heiicon Remote, waarmee het

maken van de focus stack bijna helemaal

geautomatiseerd kan worden. Deze optie

werkt met Canon- en Nikon-camera's die

Live View met autofocus ondersteunen. Met

het derde pakket maakten we al eens kennis

bij het bespreken van alternatieven voor

HDR (Focus 05/2012). Het is het open

source-pakket Enfuse, waarmee je niet

alleen verschillende belichtingen kunt

samenvoegen, maar ook verschillende

scherpstellingen. Maar eerst iets over het

maken van de opnames zelf.

Fotoserie maken
Zoals gezegd kun je alleen van stilstaande

onderwerpen een focus stack maken. In

tegenstelling tot bij HDR-fotografie is er ook

weinig of geen ruimte voor kleine bewegin-

gen, zoals takken die in de wind deinen. Bij

HDR kun je in zo'n situatie één van de foto's

kiezen voor de tak, zodat die tak op de

andere foto's gewoon wordt genegeerd. Bij

een focus stack kan dat normaal gesproken

niet, omdatje nu eenmaal meerdere

opnames nodig hebt om de tak van voor tot

achter volledig scherp te krijgen.

Inwendige scherpstelling
De meeste moderne objectieven hebben een zogenaamde inwendige scherpstelling
(l F, van Internat Focus). Dit betekent dat het objectief niet in lengte verandert wan-
neer je de scherpstelling verlegt. Bij echte macro-objectieven is dat veelal niet het ge-
val. Die veranderen wél van lengte tijdens het scherpstellen, en dat geeft weer een
eigen probleem. Hoe dichterbij je scherpstelt, hoe groter het object ook in beeld wordt
gebracht met zo'n objectief! Eigenlijk zou je in dit geval steeds de positie van de
camera iets moeten opschuiven in plaats van de scherpstelling van het objectief te ver-
anderen. Daar zijn ook speciale macrorails voor, soms zelfs met een eigen motor. Een
voorbeeld vind je op http://www.cognisys-inc.com/stackshot/stackshot.php. Als je
niet zo'n rail hebt - en dus noodgedwongen de scherpstelling van het objectief steeds
iets moet verleggen -, zal de software het verschil in grootte moeten compenseren.
De beelden moeten dan steeds ietsje kleiner worden gemaakt naarmate dichterbij is
scherpgesteld.

Plaats de camera op statief en zet de

scherpstelling van de lens op handmatig (bij

Heiicon Remote gebruik je wél autofocus -

zie verderop). Begin met scherp te stellen op

het voorste punt dat op de foto nog scherp

moet zijn. Maak vervolgens een serie

datje moet maken, hangt uiteraard af van de

diepte van de scherptezone die je wilt berei-

ken alsmede van het gebruikte diafragma.

Als je een erg groot diafragma gebruikt om

de achtergrond zo onscherp mogelijk te

houden, moetje kleinere stapjes maken dan

Als je objectief geen inwendige scherpstelling
heeft, is een uitlijnoptie bijna onontbeerlijk.

opnames met dezelfde sluitertijd en diafrag-

ma, waarbij je alleen steeds de scherpstel-

ling iets verder naar achteren legt, net

zolang tot je een foto hebt waarbij het

achterste punt dat op de uiteindelijke foto

scherp moet zijn, is bereikt. Het aantal foto's

bij een iets kleiner diafragma. Als de achter-

grond niet zo onscherp mogelijk hoeft te

zijn, gebruik je het diafragma waarbij de lens

kwalitatief op zijn best is. Bij de meeste

objectieven ligt dat op twee tot drie stops

gediafragmeerd, dus zo rond de F5,6 tot F8.



Heiicon Remote
Heiicon Remote is een programma dat

wordt meegeleverd bij de Pro-versies van

Heiicon Focus (http://www.heliconsoft.

com/heliconfocus). Je sluit je Canon- of

Nikon-camera met een USB-kabel aan op

de computer, zet die aan en start Heiicon

Remote op. Het programma zet de camera

in Live View-modus en toont het beeld op je

scherm. Let erop dat de autofocus nu juist

aangezet moet worden, want Heiicon

Remote gaat de scherpstelling uitvoeren!

Het programma kan ook een motorisch

gestuurde macrorail bedienen. Stel een

belichting in waarmee je de scène goed kunt

beoordelen. Dat kan de definitieve belich-

ting zijn, maar desgewenst kun je de belich-

ting later ook nog bijstellen (bijvoorbeeld als

je een studioflitser gaat gebruiken bij de

uiteindelijke opnames).

Vervolgens moetje het programma

vertellen wat de gewenste scherptezone is.

Met de knopjes aan de rechterkant van het

scherm kun je deautofocusmotor besturen.

Verstel de scherpstelling naar het voorste

punt dat scherp moet zijn. Je hebt daarvoor

drie knoppen: een knop voor een grove

verstelling, een knop voor een gemiddelde

verstelling en een knop voor de fijnafstelling.

Je kunt op het beeld inzoomen om heel

nauwkeurig te kunnen zien watje doet, door

even een preview-opname te maken. Als je
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B Met Helicon Remote kun je een computer (of laptop) gebruiken om de camera aan te sturen. Dat maakt het
fotograferen van een focus stack-serie een stuk gemakkelijker, en het gaat theoretisch ook veel nauwkeuriger. In de
praktijk werkte het feilloos met een gewoon objectief, maar minder goed met een echt macro-objectief.

het voorste scherpstelpunt gevonden hebt,

zetje dit vast door op de desbetreffende

vergrendelknop te drukken. Je ziet een slotje

verschijnen om aan te geven dat dit punt is

ingesteld. Vervolgens doe je hetzelfde met

het achterste punt dat nog scherp moet zijn.

Je kunt nu zelf aangeven hoeveel opnames

je wilt maken, maar je kunt het bijbehorende

rekenwerk ook aan Helicon Remote overla-

ten (aan de hand van het ingestelde diafrag-

ma). Daarna is het een kwestie van op de

knop Start Shooting drukken en wachten

tot Helicon Remote de serie gemaakt heeft.

De foto's worden desgewenst meteen naar

de computer weggeschreven, maar je kunt

ook het geheugenkaartje van de camera

gebruiken (of beide). In de praktijk werkte

Helicon Remote feilloos met een Canon-

B Laat Photoshop de foto's als lagen in een bestand laden en kies daarna Lagen automatisch overvloeien. Photoshop maakt dan zelf maskers aan, zodat van iedere laag
alleen de scherpe delen zichtbaar blijven.
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H Photoshop heeft geen enkele moeite met series waarbij het diepteverloop redelijk eenvoudig is, zoals bij deze
Beaulieu-filmcamera.

O Deze focus stack van een Afrikaans schaakspel bezorgt Photoshop meer problemen. Vooral de witte muur achter
het schaakspel vertoont veel onscherpe vlekken.

camera met 24-70 mm objectief (met

inwendige scherpstelling). Maar met een

50 mm macro ontstond een opvallend

probleem, mogelijk veroorzaakt door de

niet-inwendige scherpstelling van dit objec-

tief. Hoewel we de scherpstelzone zeer

nauwkeurig hadden ingesteld, bleek de

scherpstelling bij de uiteindelijke serie foto's

verschoven te zijn. De foto waarbij het

meest dichtbij was scherpgesteld, bleek

volledig onscherp doordat de scherpstelling

nóg iets verder naar voren was gelegd. Met

als gevolg dat op de laatste foto in de serie

nog net niet het achterste scherpstelpunt

was bereikt. We probeerden het verschillen-

de malen opnieuw, steeds met hetzelfde

resultaat. Uiteindelijk maakten we de

scherpstelzone gewoon maar iets te ruim

naar achteren, zodat ook met die verschui-

ving een volledige serie opnames werd

bereikt. Het is onduidelijk of dit een

algemeen probleem is of te maken heeft

met dit specifieke objectief. Ook het feit dat

de software officieel nog een bètaversie

blijkt te zijn, kan ermee te maken hebben.

j Photoshop
Bij andere programma's ben je bij het

fotograferen zelf aangewezen op het edele

handwerk. Nadat je de foto's gemaakt hebt,

moetje ze softwarematig gaan stapelen en

samenvoegen. We beginnen met de manier

waaropje dat in Photoshop doet. In Photo-

shop zul je het begrip Focus Stack overigens

nergens tegenkomen. De optie die je nodig

hebt om de beelden samen te voegen, is als

ik me niet vergis sinds Photoshop CS4

aanwezig. Laat Photoshop de beelden als

lagen in een bestand zetten via het menu

Bestand, Scripts, Bestanden laden naar

stapel... (File, Scripts, Load Files into

Stack,..) en klik daarbij de optie Poging om

bronbestanden automatisch uit te lijnen

(AttempttoAutomaticaUyAügnSource

Images) aan. Dat laatste is absoluut noodza-

kelijk, omdat hiermee het verschil in grootte

wordt gecompenseerd. Photoshop vlakt

zulke verschillen uit door foto's uit te rekken

of samen te drukken.

Zodra de foto's geladen zijn, selecteer je alle

lagen. Kies Bewerken, Lagen automatisch

overvloeien (Edit,Auto-Blend Layers...) en

vink de methode Afbeeldingen stapelen

(Stack Images) en de optie Naadloze tinten

en kleuren (Seamless Tones and Colors) aan.

Photoshop zal dan automatisch maskers

aanmaken op basis van de scherpte van de

verschillende lagen, wat resulteert in een foto

die van voor tot achter helemaal scherp is.

Kijken we naar de resultaten van verschillen-

de focus stacks, dan zien we dat Photoshop

weinig moeite heeft met series waar het

diepteverloop vrij eenvoudig is, zoals een

foto van een oude Beaulieu 8 mm filmcame-

ra. Je kunt absoluut niet zien waar de 'naden'

lopen tussen de verschillende beelden, zodat

deze focus stack moeiteloos kan concurre-

ren met een opname uit een studiocamera

met een verstelbare achterwand.

Dat wordt anders wanneer er verschillende

voorwerpen zijn op verschillende afstanden,

die elkaar deels afdekken. Het noodzakelijke

masker wordt nu veel ingewikkelder. Het

grootste probleem is dat voorwerpen in de

onscherpte een grote, wazige 'halo' om zich

heen krijgen. Hoe verder in de onscherpte,

hoe verder die halo zich uitspreidt rondom

het voorwerp. Het gevolg hiervan is dat een

scherp voorwerp meer naar achteren deels

wordt afgedekt door de halo van een

onscherp voorwerp dat dichterbij is. Nu gaat

het erom hoe het programma dit probleem

aanpakt, en Photoshop doet dat niet altijd

even goed. Bij een foto van een Afrikaans

schaakspel zien we allerlei plekken waar

Photoshop niet goed in staat was om het

juiste gedeelte te maskeren. Vooral met de

witte, gepleisterde muur achter het schaak-

spel heeft het programma zichtbaar moeite.

Er ontstaan brede, onscherpe randen rond

de schaakstukken, doordat Photoshop op

die plaats de verkeerde laag laat zien. Je

kunt dit natuurlijk wel met de hand corrige-

ren, maar dat is nog behoorlijk veel werk

omdat je soms meerdere maskers moet

gaan aanpassen.
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HHeiicon Focus

Heiicon Focus heeft met de Beaulieu-

filmcamera niet de minste moeite. Opval-

lender is dat ook het schaakspel zo goed

wordt weergegeven. Dat komt mede

doordatje in dit programma kunt ingrijpen

in de manier waarop de maskers gemaakt

worden. Allereerst kun je kiezen uit twee

maskermethoden, en daarnaast kun je de

Radius (straal) en de Smoothing (egalisatie)

instellen. Dat blijkt hier doorslaggevend.

Door beide op de laagste waarde te zetten,

worden de randen van de schaakstukken-

mooi scherp en krijg je niet van die brede

onscherpe randen zoals bij Photoshop.

Natuurlijk gaat het ook bij Heiicon Focus wel

eens wat minder goed, maar dan komt een

tweede voordeel van dit programma om de

hoek kijken. Je kunt nu naar de Retouching-

tab gaan en handmatig ingrijpen in het

genereren van de maskers. Rechts zie je de

uiteindelijke foto; links zie je in zwart-wit

welk gedeelte van een bepaalde opname

wordt gebruikt. Delen die niet gebruikt

worden, blijven zwart, dus je kijkt min of

meer naar het masker. Met een Copy

Source- en/of een Clone-kwast kun je zo de

stukjes die niet goed maskeren alsnog

aanpakken. Hier kon ik het eindresultaat toch

nog iets beter maken door de kleine stukjes

onscherpe muur, die tussen de schaakstuk-

ken zichtbaar worden, anders te maskeren.

j Enfuse
Het open source-pakket Enfuse (zie

http://wiki.panotools.org/Enfuse) kan ook

verrassend goed focus stacks maken, mits

de foto's gemaakt zijn met een objectief met

inwendige scherpstelling. Enfuse maakt

maskers op basis van drie criteria: de belich-

ting (Exp.), het contrast (Cont.) en de kleur-

verzadiging (Sat). We zagen dit pakket al

eens voorbijkomen als alternatief montage-

pakket voor HDR, en dan gebruik je uiteraard

de belichting als belangrijkste criterium.

Omdat scherpe lijnen gedefinieerd worden

door hoge contrasten, moetje nu het

contrast als voornaamste criterium gebrui-

ken. Ik laat hier de interface van EnfuseGUl

zien: een 'grafische schil' rondom de

Enfuse-routines. Zet Exp. op O en Cont. op

1. Ik hield Sat., Mu en Sigma op hun

standaardwaarden. Belangrijk is datje Force

hard blend masks ditmaal aanzet; bij HDR

moest deze optie juist uitgeschakeld zijn.

Lastig bij Enfuse is datje geen uitlijnoptie

hebt, althans niet in de basisroutines - en

daarmee bijvoorbeeld ook niet in Enfuse-

GUl. Zoals gezegd is dat geen probleem als

je een objectief gebruikt met inwendige

B Omdat je bij Heiicon Focus zelf kunt instellen hoe het programma met scherpe en onscherpe randen omgaat,
je een zichtbaar beter resultaat bij ingewikkelde maskers zoals bij dit schaakspel.

krijg

B Heiicon Focus biedt bovendien de mogelijkheid om de maskers handmatig aan te passen.

B Ook het open source-pakket Enfuse kan opvallend goede focus stacks maken.
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