
Lichtmeting 



Inhoud: 
•Wat is licht in de fotografie? 
•Waarom lichtmeting? 
•Vormen van lichtmeting. 
•Instelling lichtmeter op camera 
•Lichtmeting in studio 
•Vragen 
 



Zonder licht geen foto! 
 
Essentieel zijn: 
• Onderwerp (welke licht reflecteert) 
• Lichtbron (1 of meerdere) 
• Camera 



Absorptie 
Reflectie 
Transparantie 
 

Gerichte reflectie Diffuse reflectie Retroreflectie 



Spelen met licht bronnen: 
 Creatief / artistiek 
 
Lichtmeting: 
 Technisch / ondersteunend 



Eigenschappen van een lichtbron. 
• Richting van het licht 
• Kleur van het licht 
• Intensiteit van het licht 
• Kwaliteit van het licht 



Automatische instelling in camera 

Scherpstellen 
Diafragma 
Sluitertijd 
Witbalans 
Gevoeligheid (ISO) 
 

Optisch Belichting 
    √ 
    √       √ 
       √ 
       -- 
       √ 
 



Waarom lichtmeting? 
 
Beperkingen van de camera: 
A. Maximum hoeveelheid licht welke de sensor (en 

verwerking) kan verwerken 
B. Hoeveelheid ruis zelf gegenereerd door de sensor 

(en verwerking) 

Dynamisch bereik = A : B 
Camera:  400 .. 4 000 
Menselijk oog: 10 000 



Belangrijke onderdelen van de digitale camera 



   lens/diafragma 
                     sensor 
                                                 verwerking 



De electronica 



De sensor met daaronder het transferium 



Het transferium 



1. Opvangen van het licht 2. Op transport zetten 

3. Meten 4. Archieveren 

Het maken van een foto is: 



Per ISO waarde een ander meetglas 



Aantal streepjes op meetlat: 
 
Compact: 10 bits, ca.   1 000 streepjes 
DSLR :  12 bits, ca.   4 000 streepjes 
DSLR (prof.): 14 bits, ca. 16 000 streepjes 
 
JPEG:  8 bits, ca 250 streepjes op 
            verschillende afstand 
 

JPEG meetlat 



345600 pixels, 12 bits 3456 pixels, 12 bits=4096 5 bits = 32 streepjes 



Goed belicht 1 stop onderbelicht 1 stop overbelicht 



Vormen van lichtmeting 

Meting van: 
• Reflecterend licht 
• Opvallend licht (incident) 
• Flitslicht 
Middelen: 
• Losse lichtmeter 
• Lichtmeter ingebouwd in camera 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Erkan_Umut_2.jpg


Losse lichtmeter 
Meting van opvallend licht of (soms) 
gereflecteerd licht van grote vlakken 
 

Instelling van camera op Manual 
 
Voorinstelling van: 
•sluitertijd en diafragma-> ISO 
•ISO en sluitertijd   -> diafragma 
•ISO en diafragma -> slutertijd 
 
Voor flitsen synchronisatie middels kabel of korte 
wachttijd 
 
Optioneel: 
•Geheugen voor een paar voorkeursinstellingen  
•Kleurmeting 
•Draadloze flits-synchronisatie  



Lichtmeting met camera 
1. Lens 
2. Spiegel 
3. Bayer filter voor kleuren 
4. CCD-sensor 
5. Matglas 
6. Occulair optiek 
7. AE-sensor (lichtmeter) 
8. Prisma 
 

Canon EOS 7D AE-sensor 



Lichtmeting met camera 

Meting van gereflecteerd licht 
 Meter en automatiek standaard op ± 18%. 
 Meetveld afhankelijk van methode. 
Meting van opvallend licht 
 Grijs-kaart (18% grijs), ook goed voor witbalans. 
 Handpalm meting (gebruik eventueel belichtings- 

correctie) 
 
Meting “Door De Lens” (DDL of TTL) bij flitsen met 

merkgebonden flitser. 
 



Meet methode: 
 
•      Spot-meting 

 
•      Centrum- of midden-meting 

 
•      Integraal- of gemiddelde-meting 

 
Geen spot-meting op camera? 
 Meet dan vlak bij onderwerp en gebruik AE-lock. 

 
 

Instelling lichtmeter op camera 



Gebruik van belichtingscorrectie 

-0.5 stop 
      
 



-1 stop 

-2 stops 

s’avonds of bij schemer 



Bij sneeuw +1 of +2 stops 
corrigeren 



Als hoofdonderwerp klein is en 
sterk contrasteert met achtergrond 
gebruik dan spotmeting. 
 

Overbelicht! 



Meten van licht in studio met losse 
meter 
Meet opvallend licht bij onderwerp: 
• Afstand van lichtbron tot onderwerp constant 

houden. 
– Let op! De bron 30% dichterbij plaatsen geeft al 2x 

zoveel licht. 
• Meet achtergrond afzonderlijk. 
• Richt lichtmeter naar camera of lichtbron. 
• Zet lichtmeter niet in de schaduw! 



Vragen? 

Referenties: 
http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/basiskennis 
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter (engels-talig) 
http://www.kampie.info/fotografie/lichtmeting.htm 

http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/basiskennis
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_meter
http://www.kampie.info/fotografie/lichtmeting.htm
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