
  

Lenzen

Welke lens moet ik kiezen en voor welk doel?



  

Soorten lenzen

● Zoom lenzen (b.v. 24-70mm)

● Superzooooom lenzen (b.v. 18-300mm)

● Vast lenzen (b.v. 50mm)



  

Soorten lenzen

● Macro lenzen (b.v. 100mm)

● (Super) Tele lenzen (b.v. 800mm)



  

Soorten lenzen

● Tilt-shift (b.v. 17mm)

Shift:
Rechtzetten 
gebouwen

Tilt: 
Scherptevlak



  

Soorten lenzen

● Lens-baby (b.v. 50 mm met balg)

Fine-tuning staafjes



  

Soorten lenzen

● Pinhole lenzen (...... gewoon een gaatje in b.v. 
dop)



  

Soorten lenzen

● Specials..... 5200mm



  

Doelen

Brandpunt Benaming Doel

< 15mm Fish-eye Speciale effecten

15-24mm Extreme groothoek Architectuur, Inter.

24-35mm Groothoek Landschap

35-70mm Normaal Straat/Docu/Portret

70-300mm Korte tele Portret/Sport

> 300mm Super tele Sport/Natuur

Alles is gebaseerd op 35mm (FF) equivalent (zonder cropfactor)

Elke brandpuntsafstand => Plezier!



  

Vraag en Antwoord

Of toch nog niet helemaal?



  

Brandpuntsafstand (Focal Length)

De brandpuntsafstand is het “f” getal op jouw lens.



  

Brandpuntafstand (FL) + Sensor 
grootte => Cropfactor

Kleinbeeld (FF): 36mmx24mm (diagonaal:43.26mm)
In de praktijk echter: 50mm standaard lens.
CCD-digicam cropfactor: ca. 6 (43/7)



  

Beeldhoek (FoV)

Rood: groothoek
Blauw: tele



  

Brandpuntafstand (FL) en 
Beeldhoek(Fov)



  

Beeldhoek (FoV) i.c.m. cropfactor

Omdat we b.v. de 1.6x crop vergoten tot het beeldvullend is op 
de PC “denken” we dat we verder ingezoomd hebben => 
suggestie grotere brandpuntsafstand.
Zie ook het verschil tussen FF lenzen en Crop camera lenzen.



  

Beeldhoek (FoV) i.c.m. cropfactor

Hierdoor komt de verwarring met cropfactor en 
brandpuntsafstand: de beeldhoek is hetzelfde maar de 
brandpuntsafstand is verschillend.



  

Brandpuntsafstand (FL), beeldhoek 
(FoV) en cropfactor

● Brandpuntsafstand = Brandpuntsafstand 
ongeacht het type camera waar de lens op zit.

● Beeldhoek is anders voor dezelfde lens op 
een FF camera of een crop-factor camera 
waardoor bij ons de suggestie gewekt wordt 
dat we verder zijn ingezoomd.

● Commercieel belang “FF equivalent Xmm” 



  

Brandpuntsafstand (FL), beeldhoek 
(FoV) en cropfactor

Bedenk verder:
● De beeldhoek is feitelijk de compositie en is nu 

net WAAR het om gaat om iets te vertellen met 
jouw foto.

● 20 MP camera = 20 MP camera (b.v. 5472 x 
3648 pixels) of dit nu een FF of Crop camera is. 
Dus in een zekere zin zoom je wel degelijk in 
MITS het aantal MP's hetzelfde is, maar wel 
met een bepaalde vorm van kwaliteitsverlies.



  

Diafragma (camera “iris”)

Zoals je kunt zien is het een stel (7-9) lamellen welke samen 
ervoor zorgen dat er een (tot op zekere hoogte) rond, 
lichtdoorlatend, gat ontstaat. Hoe meer lamellen des te ronder 
het gat.



  

Diafragma

● Het diafragma regelt de hoeveelheid licht naar het 
lichtgevoelige deel van de camera (maar ook b.v. 
naar de zoeker) en is maar één van de 3 
componenten naast de sluitertijd en de 
lichtgevoeligheid (ISO-waarde) m.b.t. belichting.

● Het diafragma regelt (samen met de 
brandpuntsafstand) de scherptediepte van jouw foto 
(en de kwaliteit van deze scherptediepte wordt ook 
wel “bokeh” genoemd).

● Diafragma is “open” tijdens het instellen en het sluit 
naar de juiste waarde als je op de ontspanner drukt.



  

Diafragma

f/1 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | f/45 | f/64

(om en om een “verdubbeling” en de fouten zitten in “afrondingen”)



  

Oppervlak – Diameter - Diafragma



  

Diafragma
Diafragma wordt aangeduid samen met het f-getal. Het 
diafragma is de brandpuntafstand (f) gedeeld door de diameter 
van het diafragma (D) (en dus een “verhoudingsgetal waarde”).

b.v: f/2.8 ..... maar wat betekent dat nu?

Stel je hebt een lens van 200mm met een diafragma (getal) van 
2.8. De diafragma diameter (D) is dan: 200/2.8=71.4mm.

Een lens van 50mm met f/2.8 is dan: 50/2.8= 17.9mm

En een zoomlens van 70-300mm f/4.0-5.6 (1:4-5.6)?

Bij 70mm => f/4.0 => 17.5mm

Bij 300mm => f/5.6 => 53.5 mm (filtermaat b.v. 58mm)

Stel dat de 300mm lens over het gehele bereik f/4.0 zou zijn => 
75mm (filtermaat b.v. 82mm) => duurdere lens.



  

Diafragma – Scherptediepte (DoF)

Klein diafragma (groot 
diafragma-getal b.v. f/22) 
=> grote scherptediepte.

Groot diafragma (klein 
diafragma-getal b.v. f/2.8) 
=> kleine scherptediepte.



  

Diafragma – Scherptediepte (DoF)

Scherptediepte wordt bepaald door:
● het diafragma
● de brandpuntsafstand
● scherpstelafstand



  

Diafragma – Scherptediepte (DoF) – 
Hyperfocale afstand

Hoe weet je nu wat het scherpe deel is van jouw 
foto?

Vuistregel: ca. 1/3 voor jouw scherpstelpunt en 
ongeveer 2/3 deel achter jouw scherpstelpunt.

Maar hoeveel is dat dan?



  

Diafragma – Scherptediepte (DoF) – 
Hyperfocale afstand

● Tabellen

Zie b.v: http://www.dofmaster.com/doftable.html

(in het engels)
● Depth of Field (DoF) rekenmachine

Zie b.v. http://www.dofmaster.com/dofjs.html

(in het engels)
● Of een zelfgemaakt excel sheet, zodat je het 

helemaal “zelf” kunt doen.
● Belangrijk begrippen: “hyperfocale afstand”  en 

“circle of confusion”

http://www.dofmaster.com/doftable.html
http://www.dofmaster.com/dofjs.html


  

Hyperfocale afstand (Hf)

● Dit is het scherpstelpunt (de kleinste afstand) 
waarin de grootst mogelijke (aanvaadbare) 
scherptediepte gehaald kan worden (en alles 
tussen ca. ½H en oneindig scherp is/lijkt) .

● Dit wordt voornamelijk belangrijk (ervaren) bij 
architectuur en landschaps fotografie.



  

Circle of Confusion (CoC)

● De “verstrooiingscirkel”, CoC, is de grootste punt (of 
vlek) welke wij als mens nog steeds ervaren als 
“scherp”.

● Geen wetenschap maar algemeen geaccepteerd is: 
0.2 – 0.3 mm

Dit ontstaan uit: kijkafstand ca. 25/30 cm, beeldhoek 
ca. 55°, 8”x10” (32,5 cm diameter), 5 lijn-paren/mm

● Vuistregel: sensor diagonaal / 1500
● Hoe kleiner de CoC => scherper



  

Scherptediepte

Ja, en wat moet er nu mee?

Of.....

... en er zijn ook nog mooie formules om de “dichtbij-
afstand”  en de “verweg-afstand” uit te rekenen zodat 
je de hele scherptediepte kan uitrekenen



  

Hyperfocale afstand

Pak de tabel, en schat de afstand....



  

Diafragma - Bokeh

Hoe “mooi” is nu eigenlijk de onscherpte, ofwel 
het bokeh?

Slechte bokeh, scherpe randen en donker centrum

Bokeh gaat wel, randen zijn niet super scherp en 
gelijkmatige verdeling licht/donker

Mooie bokeh, zachter randen (geen echte “grens”)



  

Diafragma - Bokeh

Niet zo'n mooie bokeh

Mooiere bokeh



  

Vervorming

Pin-kussen vervorming Ton vervorming

Pin-kussen vervorming zit meer aan de “tele” kant van 
een zoom en de ton vervorming meestal aan de 
“groothoek” kant.
Praktijk toont meest “ideale” zoom-factor: 3x
Zie b.v. 17-55 of 70-200

ELKE lens heeft een vervorming, maar hoeveel en welke?



  

Comprimerend effect

Door het object ongeveer net zo groot te 
houden en de afstand tot het object te varieren 
krijg je met “langere”  lenzen een comprimeren 
effect.

24mm

400mm



  

Chromatische aberatie

● Kleurschifting of kleurafwijking welk bij een 
groot diafragma getal of bij “lensfouten” kan 
optreden

Scherp en precies 
op de sensor



  

IS/VR en Autofocus
Image Stabilization (IS) ofwel Vibration Reduction 
(VR) doet een poging om het trillen/bewegen van de 
kamera/lens tegen te gaan.

Zie maar eens (hier zie je ook de focus motor): 
https://www.youtube.com/watch?v=C60ehMe3wQ8

https://www.youtube.com/watch?v=C60ehMe3wQ8


  

IS/VR
Soms zijn er 2 types IS/VER aanwezig op de 
lens:

1) Horizontale en Vertikale stabilisatie, dit is de 
normale IS

2) Horizontale of Vertikale stabilisatie, dit is 
afhankelijk van de richting van beweging



  

Knoppen of de lens



  

Resume
● Kies een lens die past bij jouw onderwerp en 

situatie en jouw persoonlijke wensen op dat 
moment.

● Doe eens iets anders.
● Kies je lenzen (brandpuntsafstand), 

diafragma, effect en kwaliteit bewust.



  

Vragen?

Nu echt.....
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