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Toegepaste apparatuur: 

Camera:  Nikon D7100 

Objectief:  Nikon DX AF-S NIKKOR 18-200mm 1:3,5-5,6 GII ED 

Flitser:  Nikon SB700 

Doel: 

- Functies van de flitser 

- Principe van de lichtmeting 

- Balans tussen licht en flitslicht 

1 -Functies van de flitser 

De in deze les gebruikte instellingen van de flitser. 

 

i-TTL (Intelligent Through The Lens) De lichtberekening voor de te produceren hoeveelheid flitslicht  

wordt berekend aan de hand van meting van het aanwezige licht in samenwerking tussen de flitser 

en de camera. De camera meet het aanwezige licht en communiceert de metingen aan de flitser. 

Deze berekent aan de hand daarvan de benodigde lichtsterkte door middel van een “voorloop” flits. 

Dit kan handmatig worden gecorrigeerd op de camera en flitser. De voorkeur gaat er naar uit om dit 

op de flitser aan te passen met als doel in te kunnen grijpen in de hoeveelheid licht die is berekend. 

Dus een fellere flits of een zachtere flits. 

M (manual) De camera wordt handmatig ingesteld of meet zijn eigen instelling. Dit is afhankelijk van 

de camera-instellingen. De flitser moet handmatig ingesteld worden en maakt geen gebruik van de 

metingen van de camera. Het vermogen van de flits is in dit geval instelbaar van 100% tot ca. 0,78% 

(1/1 tot 1/128) en is instelbaar in 20 stappen. 

2 - Principe van de lichtmeting 

Er is, door een foto te maken van een wit en een zwart vlak, aangetoond dat de camera van alleen 

wit of alleen zwart, grijs probeert te maken. Het autofocussysteem van de camera kan dan niet 

voldoende contrast vinden om goed te kunnen scherpstellen. Door een wit en een zwart vlak naast 

elkaar te zetten kan de camera wel automatisch scherpstellen. De camera kan dan onderscheid 

maken tussen wit en zwart met als gevolg dat wit en zwart op het display van de camera goed 

worden weergegeven. 
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Wit 

 

 

Zwart 

 

 

3 - Balans tussen licht en flitslicht  

Om de invloed van licht en flitslicht te kunnen bepalen zijn de volgende opdrachten uitgevoerd: 

- Maak foto’s van een model voor een witte achtergrond met uitsluiten flitslicht (i-TTL) 

- Maak foto’s van een model voor een zwarte achtergrond met uitsluitend flitslicht (i-TTL en 

M) 

- Wat gebeurt er als het diafragma of ISO instelling wordt veranderd in de i-TTL stand van de 

flitser. 

- Door gebruik te maken van het binnenvallende licht, een compromis te vinden tussen, in dit 

geval, daglicht en een goed belicht model. 

 

Opdracht 1 

Maak een drietal foto’s van een model met een witte achtergrond, flitser ingesteld op i-TTL flits 

compensatie 0, flitscompensatie -1 en flitscompensatie +1.  De camera is als volgt handmatig 

ingesteld: Sluitertijd 1/125s, ISO 200 en Diafragma F/5,6 zodat het aanwezige licht te verwaarlozen is. 

 

 

 

 

 

Links : Flitscompensatie 0 

Midden: Flitscompensatie -1 

Rechts  : Flitscompensatie +1 

Conclusie door de flitser te compenseren zodat hij meer flitslicht produceert wordt de achtergrond 

witter, bij minderlicht is deze grijzer. Het model is misschien iets te licht op de rechtse foto. 

  

Links boven een wit vlak en 

daaronder een zwart vlak, resultaat 

grijs beeld en scherpstellen is niet 

goed mogelijk. Ernaast een zwart en 

wit vlak naast elkaar in één foto, hier 

is zwart en wit een stuk beter 

weergegeven door het grote 

contrastverschil kan de camera dit 

nu wel meten. 

Opname in P-stand zonder flits. 
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Opdracht 2 

Maak een drietal foto’s van een model met een zwarte achtergrond, flitser ingesteld op i-TTL flits 

compensatie 0, flitscompensatie -1 en flitscompensatie +1.  De camera is als volgt handmatig 

ingesteld: Sluitertijd 1/125s, ISO 200 en Diafragma F/5,6 zodat het aanwezige licht te verwaarlozen is. 

 

 

 

 

 

Links : Flitscompensatie 0 

Midden: Flitscompensatie +1 

Rechts  : Flitscompensatie -1 

Conclusie: Door de flitser te compenseren zodat hij minder flitslicht produceert, wordt de 

achtergrond zwarter en bij meer flitslicht wordt deze grijzer. Het model op de rechterfoto is ook goed 

belicht. 

 

Opdracht 3 (hoeft niet te worden opgenomen) 

Wat zijn de gevolgen bij het wijzigen van het diafragma van F/5.6 naar F/8 bij i-TTL. Flitsen en de 

overige instellingen zijn gelijk aan de instellingen van opdracht 1 en 2 en de flitser is niet 

gecompenseerd. 

Het gevolg is dat de flitser, doordat er door de camera wordt gemeten en de meetwaarden worden 

doorgegeven aan de flitser, deze meer licht zal produceren tijdens de flits en er qua licht geen 

verschil op de foto waarneembaar is. Wel is er door het verkleinen van het diafragma een grotere 

scherpte diepte ontstaan. 

 

Opdracht 4 

Wat zijn de gevolgen bij het wijzigen van de ISO waarde van 200 naar 400 bij i-TTL flitsen. De overige 

instellingen zijn gelijk aan de instellingen van opdracht 1 en 2 en de flitsers is niet gecompenseerd. 

Het gevolg is dat de flitser doordat er door de camera wordt gemeten en de meetwaarden worden 

doorgegeven aan de flitser deze minder licht zal produceren tijdens de flits en er qua licht geen 

verschil op de foto waarneembaar is. Wel is door het verhogen van de ISO waarde er mogelijk wat 

meer ruis ontstaan op de foto. 
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Opdracht 5 

Maak een aantal foto’s van een model tegen een zwarte achtergrond met de camera ingesteld op 

een sluitertijd van 1/125s, een ISO waarde 200 en een diafragma van F/5,6 zodat er geen invloed is 

van het aanwezige licht. De flitser staat op ingesteld op M en er is de volgende capaciteit gebruikt 

voor de flits 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 en 1/64.  

 

 

 

 

 

Links : Capaciteit 1/1 

Midden: Capaciteit 1/16 

Rechts  : Capaciteit 1/32 

 

De foto’s 1/1 tot en met 1/8 zijn met de gebruikte camera instellingen overbelicht. De foto met de 

flitsinstelling 1/16 is het best belicht, een zwarte achtergrond en de beste belichting voor het model. 

De foto’s met de flitser ingesteld op  1/32 en 1/64 zijn onderbelicht hierdoor heeft dus de instelling 

1/16 het beste resultaat in deze opstelling opgeleverd. Het was verder niet nuttig om nog te flitsen 

op 1/128 dat zou een zwarte foto opleveren. 

Conclusie: Handmatig flitsen heeft hetzelfde resultaat als bij het compenseren van i-TTL flitsen. Dat 

ook bij een zwarte achtergrond en minder flitslicht een beter resultaat oplevert. Maar door de flitser 

handmatig in te stellen zou je ook met diafragma en ISO kunnen compenseren om tot een gewenst 

resultaat te komen. 

 

Opdracht 6: 

Deze opdracht omvat het maken van een foto van een model binnen, voor een raam met de 

achtergrond van buiten. Met daglicht goed belicht en het model goed belicht door gebruik te maken 

van een rapportageflitser. 

Om te bepalen wat de juiste instellingen zijn is er eerst een foto gemaakt van het licht buiten om de 

instellingen te bepalen voor het aanwezige natuurlijke buitenlicht. Daarna is er een foto van het 

model gemaakt zonder achtergrond om daarvan de juiste waarden te bepalen. De derde foto is 

gemaakt van het model tegen de achtergrond. Met als gevolg een goed belichte achtergrond en een 

onderbelichte voorgrond.  

Voor de vierde foto zijn dezelfde instellingen gebruikt als voor de eerste foto, maar dan handmatig in 

de camera ingesteld en er is met i-TTL zonder compensatie geflitst. De vijfde foto is met dezelfde 

instellingen gemaakt alleen is de flitser op het plafond gericht waardoor er indirect is geflitst.  

Voor de zesde, tot en met de negende foto is er direct geflitst met wederom dezelfde instellingen 

van de camera, maar de flitscompensatie is ingesteld op respectievelijk -1, 0 +1 en +2. 

De laatste twee foto’s zijn gemaakt met dezelfde camera-instellingen, maar indirect geflitst met een 

flits compensatie van -1 en -2. 
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Foto 1 de achtergrond.     Foto 2 het model        Foto 3 instellingen zelfde als  

1/60 iso 200 F/5.6  1/30 iso 200 F/5.6        foto 1 1/60 iso 200 F/5.6 

 

 

 

 

Alle onderstaande foto’s zijn genomen met de instellingen zoals gemeten bij foto 1. 

Foto 4 compensatie 0       Foto 5 indirect comp. 0 

 

 

 

 

Foto 6 compensatie +1   Foto 7 compensatie 0      Foto 8 compensatie -1  

 

 

 

 

Foto 9 compensatie -2 

 

 

 

 

Foto 10 indirect comp.  -1 Foto 11 indirect comp. -2 
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Conclusie: Voor het gebruik van de rapportageflitser in combinatie met daglicht: De foto indirect 

geflitst met flits compensatie -1 geeft bij deze opdracht het beste resultaat (foto 10). De direct 

geflitste foto’s geven allemaal wat harde schaduw in het gezicht van het model. Wel is het vreemd 

dat juist al er indirect is geflitst er een flits in het raam zichtbaar is geworden. Foto 6 direct geflitst 

met de flits compensatie ingesteld op +1 geeft als resultaat een hele harde overgang tussen flitstlicht 

en het buitenlicht, het lijkt alsof het model los voor de foto is gezet. De foto’s die indirect zijn geflitst 

geven ook natuurlijkere huidtinten en achter het model zachtere schaduw. Doordat er recht omhoog 

is geflitst is er wel wat schaduw zichtbaar onder bijvoorbeeld de kin van het model, dit zou eventueel 

met een reflectiescherm wat te verminderen zijn. 

 

Opmerkingen: 

- Doordat dit een opdracht is met betrekking tot het gebruik van het aanwezige licht en het 

gebruik van flitslicht is er verder niet op de flits op het raam gelet. 

- Geen van de foto’s in dit flitsverslag zijn bewerkt, behoudens dat deze zijn verkleind om deze 

op te kunnen nemen in dit verslag. 

- Voor deze opdrachten zijn voor de flitser- en de camera-instellingen uitsluitend hele stops 

gebruikt. 

- De afstand tot het model is steeds ca. 2 meter geweest en op opnames zijn met een 

brandpuntafstand van ca. 18mm (APS-C) genomen. 

- Door de toepassing van een zogenaamde kantoorprinter, die gebruikt is voor de afdruk van 

dit verslag, kunnen de kleuren of kan de kleurbeleving afwijken van de weergave op een 

computerscherm of een afdruk op fotopapier. Hiervoor is separaat een contactafdruk 

bijgevoegd. 


