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INHOUD

• Opslag foto’s in camera (RAW/JPG/kleurruimte)
• Miljoenen pixels
• Sensoren
• Opslaan van bestanden
• Calibreren



OPSLAG FOTO’S IN CAMERA

• RAW, JPG of beide?
• Voor en nadelen



JPG

Wat is een JPEG?
• Een bestand dat de camera maakt van ruwe data na een aantal 

(standaard) bewerkingen, afhankelijk van de instellingen van je camera
• Altijd gecomprimeerd
• 1 - 20 Mb (Standaard, Fijn, Extra fijn)
• 8 bits
• Beperkt aan te passen met bijv. Photoshop

(elements) of Lightroom



RAW

Wat is een RAW bestand?
• Engelse term voor ruw en onbewerkt
• Een RAW bestand bevat de / alle ruwe data die van de sensor komt
• 10 – 85 Mb en groter
• 16 bits (4096 helderheidsstappen)
• Uitgebreid (na) te bewerken (middels Camera RAW van Adobe)



OPSLAG FOTO’S IN CAMERA

Kleurruimtes
• RGB staat voor: Red Green Blue
• sRGB: 1996 door HP en Microsoft voor monitoren, printers en internet
• AdobeRGB: 1998 door Adobe voor CMYK printers

CMYK staat voor Cyaan, Magenta, Yellow, Key (=Black)
• ProPhotoRGB: door Kodak voor toekomst



KLEURRUIMTES

ProPhotoRGB



MILJOENEN PIXELS

Wat is een pixel?
• Elk digitaal beeld (digitale foto of gescande afbeelding) is opgebouwd uit 

uniform gekleurde puntjes. Deze zogenoemde pixels kunnen meer dan 16 
miljoen kleuren hebben

• Bijv. mijn monitor heeft 1920 x 1080 pixels (BxH)

Wat is resolutie?
• Het aantal pixels per lengte-eenheid (veelal dpi)
• De term wordt gebruikt bij afdrukken
• DPI = Dot per inch of pixel per inch (1 inch = 2,54 cm)



MILJOENEN PIXELS

Rekensom
Een foto van 3888 x 2592 pixels (10 Mp) wil ik afdrukken met 300 dpi
Hoe groot moet mijn vel papier zijn om de foto af te drukken?

• Ik heb 300 pixels nodig om 2,54 cm af te drukken
• Met 3888 pixels wordt de breedte: 3888 / 300 x 2,54 = 32,9cm
• Met 2592 pixels wordt de hoogte: 2592 / 300 x 2,54 = 21,9 cm
• Mijn vel papier moet ruim 20x30 cm zijn



SENSOREN

• Full frame sensor = 36 x 24 mm.
• APS-C sensor = 24 x 16 mm. (cropfactor = 1,5)

Foto is 6000 x 4000 pixels = 24 Mp
Full frame: zowel breedte als hoogte 166,7 pixels per mm.
APS-C: zowel breedte als hoogte 250 pixels per mm.



SENSOREN

Voordelen Full frame sensor:
• Meer ruimte tussen de gevoelige pixels waardoor minder kans op ruisvorming
• Betere scherpte diepte



SENSOREN

Voordelen APS-C sensor:
• Brandpunt van een lens 1.5x verder ligt dan bij een full frame sensor
• Camera’s met een dergelijke sensor zijn minder gevoelig voor lensfouten. Bijv

bij lenzen met vignetering



CONCLUSIE SENSOREN

• De full frame sensor heeft minder last van ruis en heeft in vergelijking met de 
APS-C sensor een kleinere scherptediepte als daar de juiste lenzen voor 
gebruikt worden

• De sensor met de cropfactor heeft meer licht nodig vergeleken met de full 
frame sensor in een gelijke (licht)situatie. Daarnaast heeft de cropfactor
sensor minder last van vignettering omdat de beelduitsnede kleiner is



CALIBREREN

Van beeldscherm naar print, waarom calibreren? 

• What you see is (not) what you get!
• Om de (te bewerken) foto middels het scherm te beoordelen op juistheid 

(kleuren) ten opzichte van de werkelijkheid onder bepaalde 
omstandigheden (het vastgelegde moment) en om de afdruk (centrale of 
eigen print) aan de werkelijkheid te laten voldoen



BESTANDEN OPSLAAN

Zorg voor structuur!
Waarom, Hoe?
• W: Om overzicht te houden, waardoor foto’s eenvoudig terug zijn te vinden
• H: Eenduidige folderstructuur op (externe) harde schijf
• Maak altijd / regelmatig een back-up!

• Optie à Hernoem (RAW) fotobestanden volgens NIDF-norm
(http://www.nidf.nl/nidf-norm/)



BESTANDEN OPSLAAN

Eenduidige folderstructuur
Hoe?
• 20170901-04_Weekend Drenthe
• 20170905_Presentatie Objectief



BESTANDSNAMEN VOLGENS NIDF

Eenduidige bestandsnamen
• Hernoem je (RAW) fotobestanden (bijv. volgens NIDF-norm [Nederlands 

Instituut Digitale Fotografie]) 
• Waarom?: Om ze een unieke naam te geven.

Originele bestandsnaam: _DSC01234.ARW wordt
PVDZ20170905_DSC01234.ARW

• Hoe? 
M.b.v. batch zoals:
- Lightroom (mac/pc)
- Irfanview (pc)
- Lyn (mac)



BACKUP

Die backup maak ik morgen wel . . . Ja, ja . . .
• Maak het liefst automatisch een backup van je bestanden
• En maak een backup van je backup (1 = geen)



EINDE

DANK VOOR JULLIE AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?


