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Wat ziet u ?

Wat ziet u niet ?



1 mm = 1.000 micrometer (µm) 
1 µm  = 1.000 nanometer  (nm)
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Breking van licht in water



Breking van licht in glas



Het Oog



Het Oog

Op het netvlies bevinden zich Kegeltjes en Staafjes welke gevoelig zijn 
voor licht 

•Kegeltjes nemen kleuren waar 
•Staafjes nemen de lichtintensiteit waar. Functioneren dus voornamelijk 
als het schemerig, donker wordt 

Hoe registreert het oog kleuren?

Drie soorten Kegeltjes 
(RGB)



Het Oog

Via de oogzenuwbaan wordt de geregistreerde informatie doorgestuurd naar de hersenen 

In de hersenen wordt deze informatie onmiddellijk verwerkt, vergeleken 
•Op grond van de hoeveelheid licht die op de RGB kegeltjes gevallen is wordt bepaald weke kleuren 
binnengevallen zijn 
•Met beelden uit het verleden en op basis van de ervaringen in het verleden wordt u meegedeeld wat u ziet.  
•Met emoties uit het verleden en op basis van deze ervaringen worden al dan niet nieuwe emoties opgeroepen. 
  

Wat gebeurt er met de door het oog geregistreerde 
informatie?



Red

Yellow

Green Blue

Cyan Magenta

R G B
Additieve kleurmenging

Subtractieve kleurmenging

Kleuropbouw door middel van pigmenten

Kleuropbouw door middel van licht



Red Green Blue

R G BAdditieve kleurmenging 

Rood, groen en blauw licht





Het Oog
Kleur ruimte



RB G
Vormen samen 
alle kleuren
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De Sensor



CCD sensor 



CCD sensor 
Kleurmeting 



 (10 stappen)

CCD sensor 
Hoeveelheid licht meting



Opslag Kleur- en Hoeveelheidlicht informatie

Opslag  
Hoeveelheidlicht informatie

Opslag Kleur informatie

RAW 
bestand



Verzadiging

Kleurtoon, tint



RAW 
bestand

In het RAW bestand is alleen de gemeten digitale informatie per pixel 
opgeslagen 

•Rood 
•Groen 
•Blauw 

•Hoeveelheid licht 

Er zijn geen kleuren bepaald/berekend 



RAW 
bestand

Er zijn geen kleuren bepaald/berekend 

Het omzetten naar kleuren gebeurt in de processor! 

Hierbij moet men zelf bepalen hoe deze kleuren informatie opgeslagen moet worden 

•De originele RAW  informatie  
• Alle informatie blijft bewaard en kan in de verdere bewerkingen gebruikt 

worden om de foto te optimaliseren 

•JPEG, Tiff bestanden 
• De processor gaat bepalen hoe het plaatje er uit moet zien.  

• De kleuren worden softwarematig vastgesteld 
• De mate van kleurverzadiging wordt vastgesteld 
• De software voert een scherpstellingsbewerking uit 

• Alle gewijzigde informatie wordt verwijderd en is niet meer te gebruiken. 
• Wel wordt daarbij de bestandsgrootte sterk gereduceerd. 



Adobe RGB

YMCK

sRGB

LAB

Komt het meeste overeen met het 
oog



Het 
histogram



Histogram

 (256 stappen)





Probleemgebieden 
• Kunstlicht

• Met kunstmatige middelen  (gloeilampen, fluorescentie lampenlampen, led’s 
, e.d. zijn de via het spectrum bepaalde waarden niet te maken. Men komt 
slechts tot een benadering.  
• Kleurruimtes zoals Adobe RGB, sRGB, YMCK zijn ten opzichte van het 

oog beperkt en dekken elkaar niet 
• Lampen worden voor specifieke omstandigheden gemaakt. Huiskamer, 

kantoor ruimte, straatverlichting, fabrieksruimte, daglicht lampen, enz. Voor 
elke soorten zijn wel normen gesteld. 

• Slijtage van de lampen 
• Metamerie 

• Het verschijnsel dat twee objecten bij een specifiek licht dezelfde kleur 
hebben, echter bij een andere lichtbron van kleur verschillen



Temperatuur  omschrijving  
1200 833 kaarslicht  
2000 500 zonsopkomst en zonsondergang  
2800 357 gloeilamp, zonsopkomst en zonsondergang  
3000 333 studiolamp, 3000-kleur TL-lamp ("/830" is kleur 80 en kleurtemperatuur 
3000 K)3200 312 halogeenlamp  
3400 294 filmzon  
3500 288 een uur na zonsopkomst  
4000 250 4000-kleur TL-lamp ("/840" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 4000 
K)  
4200 - 4700 238 - 213 mengsel van kunst- en daglicht  
5000 200 fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000")  
5400 185 Standaardwaarde voor televisie  
5600 178 standaarddaglicht  
6000 167 middagzon  
6500 154 Wit/neutraal. Standaardwaarde voor monitor.  
7000 - 10000 141 - 100 Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. Zonder 
direct zonlicht. 

Witbalans 
Kleurtemperatuur



Daglicht

Gloeilamp

Flitslicht

Fluorescerend licht 




