
Foto-opdracht voor optiek 

Danny de Jong  foza012016 

De foto’s zijn gemaakt tegen een witte muur. De verlicht met 2 soft-boxen met ieder een 85W 

opgerolde TL-lamp met een kleurweergave 6400K (daglicht). Lens correcties zijn bij importeren 

bewust uitgeschakeld om het effect van lensfouten extra goed zichtbaar te maken. 

Model: Marja de Jong 

Foto 1: Brandpunt 18mm (groothoeklens) sluitertijd 1/125 diafragma f/4.0 ISO 200 

 

Hier is nog duidelijk te zien dat de hoeken hinderlijke vignetten vertonen en de een kleurverloop 

vertoond. Het gezicht van het model heeft een zogenaamd tonvormig uiterlijk. 

Foto2: Brandpunt 18mm (groothoeklens) sluitertijd 1/125 diafragma f/11.0 ISO 1600 
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Ook hier is nog duidelijk te zien dat de hoeken vignetten vertonen en de achtergrond een 

kleurverloop vertoond. Het gezicht van het model heeft een zogenaamd tonvormig uiterlijk. De 

effecten zijn wel minder als bij de eerste foto. Als de functie om lens correcties te corrigeren aan 

staat in bv. Lightroom dan zijn de effecten nagenoeg gecorrigeerd. 

Foto 3: Brandpunt 35mm (standaardlens) sluitertijd 1/125 diafragma f/4.0 ISO 160 

 

Vignetten in de hoeken zijn nog zichtbaar en ook het kleurverloop is nog zichtbaar maar vergeleken 

met de twee vorige foto’s weer een stuk minder. Wel vind ik de achtergrond nog wat grijs. 

Vervorming in het gezicht is te verwaarlozen. 

Foto 4: Brandpunt 35mm (standaardlens) sluitertijd 1/125 diafragma f/11.0 ISO 2000 
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Een redelijk egale achtergrond en weinig vignetten zijn nog zichtbaar door de kleinere diafragma 

opening.  

Foto 5: Brandpunt 50mm (telelens) sluitertijd 1/125 diafragma f/4.5 ISO 250 

 

Weer zijn de vignetten in de hoeken zichtbaar verder is de achtergrond egaal. Er is geen vervorming 

in het gezicht zichtbaar. 

Foto 6: Brandpunt 50mm (telelens) sluitertijd 1/125 diafragma f/11.0 ISO 250 

 

Achtergrond is het egaalst van alle 6 de foto’s en de vervorming in het gezicht is te verwaarlozen. Ik 

vind dit de beste foto. 
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Conclusie:  

Met een grote diafragma opening zijn is er met het toegepaste objectief zonder lenscorrecties 

hinderlijke vervormingen zichtbaar. Met een kleinere diafragma opening is de vignetvorming minder 

of niet meer aanwezig, dit naarmate de brandpuntsafstand groter wordt en met een kleinere 

diaframa opening is ook de achtergrond egaler als bij de grote diafragma opening. 

In het gezicht van het model is met een kleine brandpuntsafstand vertekening zichtbaar, dit is bij een 

standaard- of telelens nu niet waarneembaar, naarmate de brandpuntsafstand groter wordt 

bijvoorbeeld 150mm dan volgt een kussenvormige vervorming. 

Indien in de camera of bijvoorbeeld Lightroom de automatische lenscorrecties worden ingeschakeld 

zijn de vervormingen en de vignetten nagenoeg verdwenen. 

Ik heb om de sluitertijd constant te houden om bewogen foto’s te voorkomen de ISO waarde steeds 

aangepast als de diafragma waarde is gewijzigd. 

Toegepaste apparatuur: 

Camera: Nikon D7100 

Objectief: Nikon AF-S 18-200mm 3.5 - 5.6 GII ED DX 


