
Gebruikt u de grijze kaart waarvoor deze bedoeld is?

Heeft u een grijze kaart? Een stuk opvouwbare kaart met een grijstint die 18% grijs wordt genoemd? Als je dat doet, heb je het misschien gebruikt om de witbalans 

aan te passen. Maar daar is de grijze kaart van 18% niet voor bedoeld.

Wist u echter dat de 18% grijze kaart niet voor witbalans is? Dit is in feite een ijkwaarde voor de ingebouwde fotometer.

De echte 18% grijs

In werkelijkheid is 18% grijs een grijstint die 18% van het licht dat erop valt reflecteert. Als je naar een grijsschaal kijkt, zit die grijstint precies 

in het midden tussen zwart en wit. Vanuit dit oogpunt zou deze grijstint eerder 50% zwart moeten worden genoemd.

Verward? Dat zou je niet moeten zijn. Het wordt heel duidelijk als je kijkt naar de grijsschaal die ik voor je heb gemaakt. De grijstint, die 18% van het licht dat erop valt 

reflecteert, zit precies in het midden.

De referentie van een fotometer in uw camera

De fotometer die in uw camera is ingebouwd, wordt een reflectometer genoemd. Dit apparaat meet de hoeveelheid licht die door uw onderwerp 

wordt gereflecteerd. Het meet niet de hoeveelheid licht die aanwezig is. Dit is belangrijk om te beseffen, omdat het ons vertelt waarom de 

fotometer in sommige gevallen de verkeerde waarde geeft.

De reflectometer in de camera is gekalibreerd voor 18% lichtreflectie. Het kijkt naar de hoeveelheid licht die door ons onderwerp wordt gereflecteerd, berekent het 

gemiddelde en verwacht dat dit 18% is. In de meeste gevallen is dit erg dicht bij de waarheid, maar niet altijd.

Wat als de realiteit niet 18% was

Niet alle objecten reflecteren 18% van het licht. Donkere objecten reflecteren minder licht, terwijl heldere objecten meer dan 18% van het licht reflecteren. Als je 

voornamelijk één van deze objecten in beeld hebt, zal de gemiddelde hoeveelheid licht afwijken en geeft de fotometer een verkeerde waarde.

Als je ooit in de sneeuw hebt gefotografeerd, weet je hoe slecht een fotometer het landschap kan aflezen. Hoewel sneeuw veel meer licht reflecteert dan 18%, gaat de 

lichtmeter ervan uit dat dit 18% is en past de belichting daarop aan. Het resultaat is een afbeelding die na één of twee stops te donker is.
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Dit gebeurt ook als er veel donkere objecten in het frame zitten. In dit geval maakt de belichtingsmeter de belichtingstijd te lang. Als je naar beide situaties kijkt, 

probeert de lichtmeter de belichting gelijk te maken, deze zo dicht mogelijk bij 18% grijs te maken.

Een test om te zien hoe de fotometer werkt

In normale situaties denken we er niet te veel over na. We compenseren de belichting op basis van de eerste foto, of het histogram dat 

zichtbaar is op het LCD-scherm. Het kan zelfs moeilijk zijn om het effect van veel donkere of heldere onderwerpen te zien, aangezien het 

onderwerp bijna nooit helemaal wit of helemaal donker is.

Laten we een test doen: schiet een wit laken en een donker laken, met diafragmaprioriteit in een lichtgestuurde omgeving. We houden het diafragma op f / 11 met 

ISO 200 en laten de sluitertijd bepalen door de fotometer. De resultaten zullen u misschien verbazen.
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Als je naar de resultaten kijkt, lijken de twee afbeeldingen erg op elkaar. De sluitertijd is de enige indicatie dat de foto van het witte vel komt en die van het zwarte 

vel. Bekijk het histogram en je ziet hoe de pixels in het midden van het histogram staan, de locatie van de 18% grijstint.

Hoe een slechte fotometer te corrigeren
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Blootstelling

De reden dat dit experiment dit resultaat heeft, is dat de fotometer aanneemt dat het 18% gereflecteerd licht is. In werkelijkheid is het heel anders. Zwart reflecteert 

veel minder licht. Wit reflecteert veel. Hoe kan ik het verschil zien als de afbeelding alleen grijs is?

Als we een onderwerp gebruiken dat precies 18% van het licht reflecteert, meet de fotometer een juiste belichtingswaarde. En ja, daarvoor moet je de 18% grijskaart 

gebruiken. Als we de juiste belichting hebben bepaald, kunnen we die gebruiken voor elke foto die we maken, zolang het licht maar precies hetzelfde blijft.
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De echte reden om een   kentekenbewijs te gebruiken

Zoals u kunt zien, is de 18% grijskaart voor het kalibreren van de fotometer in uw camera. In feite is het een soort vervanging voor een 

draagbare fotometer, die het licht meet dat op het onderwerp zelf valt.

Als u de grijze kaart gebruikt om de witbalans te kalibreren, blijf dit dan gewoon doen. hij
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werkt in de meeste situaties. Maar als je het goed wilt doen, gebruik een kaart die is ontworpen voor witbalanskalibratie . Vaak is het een stukje carte blanche of, in mijn 

geval, de achterkant van

de opvouwbare registratiekaart van Lastolite . Je kan ook gebruiken een Expo-schijf daarom.

Onthoud dat de 18% grijze kaart niet voor witbalans is, maar een gekalibreerde meting van de exacte hoeveelheid licht.

Wist je dat de 18% grijskaart niet bedoeld was voor witbalanskalibratie? Of heb je nog nooit iets gebruikt om het licht of de witbalans te kalibreren? Laat uw ervaring 

achter in een reactie hieronder.
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