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WITBALANS

Filmen betekent 
schrijven met 
licht
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Welke soorten licht hebben we?
Natuurlijk licht:     Zon

Kunstlicht:             Gloeilamp
                                TL licht
                                Spaarlampen
                                Kaarslicht
                                LED lampen

Belangrijk is ook de hoeveelheid licht 
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Het licht komt van de zon.
In dit licht zitten alle kleuren van de regenboog.
Al deze kleuren via een prisma samengevoegd geeft wit.
Dit gebeurt alleen als de kracht van alle kleuren gelijk is.
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RGB kleuren zijn Rood, Groen en Blauw

Alle kleuren gelijk  = wit, grijs of zwart

De camera neemt dus 3 aparte plaatjes 
op en zet ze over elkaar 
Rood, Groen en Blauw
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Er zijn 2 soorten chips in een camera
De camera met 1 chip.
Deze neemt de 3 kleuren op met 1 chip.

Of de camera met 3 chips,
die voor elke kleur een eigen chip heeft
en ze daarna samengevoegd.
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Waarom is er op een ander moment 
van de dag ander licht?

Het licht van de zon komt overdag recht van boven 
en wordt het minst gehinderd door de dampkring.

In de ochtend en de avond moet dit licht een 
langere weg afleggen (schuin door de dampkring)
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Zien wij de juiste kleuren?

Wij zullen op elk moment van de dag de juiste 
kleuren zien.
Dat komt omdat onze hersenen de foute 
kleuren corrigeren.

De camera doet dat natuurlijk niet,
Die geeft de echte kleuren.



Kenmerken van licht
Hoeveelheid licht en de kleur van het licht
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Kunstlicht

Daglicht



Wat te doen met de camera?
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https://docs.google.com/file/d/16hzu6wxJQkBQR0eMVXyG60jCl-I13T04/preview
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Wat kunnen we hieraan doen

We kunnen de witbalans vastzetten naar een vaste instelling die 
wij opgeven aan de camera.

Door een wit of grijs vel voor de camera te zetten kunnen we z.g. 
witten, zodat de camera de RGB waardes gelijk kan instellen.

De kleuren wit, grijs en zwart moeten gelijke RGB waardes 
hebben om een neutraal wit, grijs of zwart te krijgen.

Zijn de RGB waardes verschillend dat ontstaat er een 
kleurzweem .
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Wat te doen
met meer camera's

Als er met meerdere camera's wordt gewerkt,
b.v. bij een concert, moet er een keuze 
gemaakt worden met welke kelvin waarde 
alle camera's ingesteld moeten worden.

Jammer genoeg gaat dit niet op alle 
camera’s
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Wat te doen
met binnen en buiten

Bij veel camera's is het mogelijk om 
verschillende voorinstellingen te maken
b.v.  voor buiten 5600K
        voor binnen bij kunstlicht 3800 K

Dan kun je schakelen bij het naar binnen en naar 
buiten gaan en blijft de kelvin waarde gelijk



Adobe premiere



Pinnacle



Video Pro X



Final Cut Mac



Edius



Davinci Resolve



Bij wit
3 gelijke 
waarden
180-184-185

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16



Bij grijs
3 gelijke 
waarden
73-72-73

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16



Bij zwart
3 gelijke 
waarden
26-28-28

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16



Bij wit
uit balans
waarden
170-194-235

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16



Bij grijs
uit balans
waarden
61-69-87

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16



Bij zwart
uit balans
waarden
24-29-36

Maximale waarde 
bij wit 3x235

Minimale waarde
bij zwart 3x16
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Hartelijk dank 
voor jullie 
aandacht


