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INLEIDING -
LICHT EN KLEUR





WAT IS LICHT



LICHTSPECTRUM



HET MENSELIJK OOG
• 2 types lichtsensoren:

– Staafjes gevoelig voor lichtintensiteit,

geen kleur (grijs-wit)

– Kegels kleurgevoelig, minder aantal, 3 types:

Rood 63%

Groen 31%

Blauw 6%

→ Geen kleurzicht bij donker of nacht

• Alle kleuren kunnen samengesteld worden als combinatie van 3 primaire 
kleuren Rood (R), Groen (G)  en Blauw (B)

• Kleurenmenging licht = additief R+G+B = Wit

• Kleurenmenging verf = subtractief R+G+B = Zwart
(verf absorbeert deel van het lichtspectrum)

• RGB primaire kleuren worden ook gebruikt voor beeldvorming op 
beeldschermen (beeldbuis, LCD, OLED,....)
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OOGGEVOELIGHEID
• oog heeft verschillende gevoeligheid voor de primaire kleuren

• Dagzicht minder intensiteit

• Nachtzicht verschuiving naar blauw, verlies van rode kleuren

NACHT

DAG



KLEUR - STANDAARDISATIE



CIE 1931 standard

• CIE Commision Internationale de l’Eclairage

• Standaardisatie van de kleurwaarneming van 
gemiddelde persoon

• KLEURTEST met proefpersonen



CIE 1931 standard - CIEXYZ



CIE 1976 standard - CIELUV

• Vervangt de CIE 1931 standaard

• Oog is niet voor alle kleuren even gevoelig 

• CIEXYZ → CIELUV kleurruimte

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIE_1976_UCS.png


CIE 1976 - CIELAB

• Variante op CIE LUV

• Parameters : L , a en b
L = lightness

a = groen-magenta

b = blauw -geel

• CIELUV → beeldschermen

• CIELAB → objecten



CIE 2002 - CIECAM

• Verfijning van CIELAB

• Meest complexe kleurmodel

• CAM = Color Appearance Model

• Rekening houdend met:

– Verschil in kleurwaarneming bij andere 
achtergrond

– Hoger saturatie bij intenser licht (Hunt’s effect)

– Hoger contrast bij intenser licht (Steven’s effect)

– ....



BEELDSCHERM – BEPERKINGEN



KLEUR
TOEPASSINGEN



Kleur - toepassingen

• Medische beeldvorming – MRI scan



Kleur - toepassingen

• Zeevaart – digitale zeekaarten
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Kleur - toepassingen

• Luchtverkeersleiding
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Kleur - toepassingen

• Temperatuursmetingen

• Omzetting van temperatuur → kleur



KLEUR IN FOTOGRAFIE



KLEUR in FOTOGRAFIE
• Problemen:

– CIE kleurruimtes zijn te complex

– Beperkt dynamisch bereik van sensors & cameras

– Vereenvoudigde kleurregistratie
• Bayer patroon

• Oplossing:
– Beperken kleurruimte voor foto

– Afhankelijk van toepassing:

scherm, print, internet, projectie, druk



KLEURRUIMTES voor FOTOGRAFIE
• CIEXYZ en CIELab : 

alle kleuren die menselijk oog kan waarnemen

• ProPhoto RGB, sRGB en AdobeRGB: 
bewerken van foto’s

– Prophoto 90% vd zichtbare kleuren  (Photoshop & Lightroom)
geen enkel scherm kan dit bereik weergeven

– AdobeRGB 50-66% v/d zichtbare kleuren

– sRGB 35-50% v/d zichtbare kleuren

• CMYK: 
andere kleurruimtes (additief – printing)
Cyan, Magenta, Yellow (geel), Key (zwart)



KLEURRUIMTES voor FOTOGRAFIE

Kleurgetallen zonder bijhorende kleurruimte hebben 
weinig waarde

Vb. kleur R= 10, G = 100, B = 10 → “groenachtig”



OVERZICHT KLEURRUIMTES

ADOBE
RGB
sRGBProPhoto
RGB



FOTOGRAFIE
• Kleurbeheer in fotografie:

– Camera

– Laptop/beeldscherm

– Printer

• ICC profiel 
International 

Color 

Consortium

• Apart profiel per toestel:
– Camera, scherm, projector, printer,...

– Onafhankelijk werken van het apparaat



KLEUR IN DE CAMERA



ICC profiel camera

• Moeilijk zelf te bepalen, best houden bij het 
standaard profiel geleverd met de camera

• Belangrijk is de kleurruimte die de camera 
gebruikt

– Reflex: sRGB en AdobeRGB

– Andere: standaard sRGB

• Kleurprofiel niet van belang in RAW



Camera kleuren

• goede kleurweergave afhankelijk van

– camera instellingen (std, vivid,…)

– Licht omgeving (zon, schaduw, lichtbron, flits,…)

• Controle van de kleuren m.b.v. kleurkaart

– Witbalans

– Huidtinten en kleurtonen (portret, studio)

– Corrigeren camera- en lensfouten

• Software (x-rite), Photoshop, Lightroom



Colorchecker
• ColorChecker Passport software

• Opslaan in profiel, import in oa. Lightroom



Colorchecker



KLEURKAART

• X-RITE ColorChecker



CALIBRATIE SCHERM - PROJECTOR



Kalibratie scherm

• meettoestellen: 

Datacolor (Spyder) en X-rite

• Regelmatig opnieuw doen (150 uur)

• Pakket: sensor en software

• Calibratie wordt opgeslagen in het ICC profiel 
van het beeldscherm

• Betere weergave in donkere tinten

zwart ~ donker grijs



APPARATUUR

• Meetsensoren belangrijk voor goed resultaat

• Kwaliteit afh. van gebruikte kleurfilters 
(afwijking tov menselijk ooggevoeligheid)

• Beste kwaliteit X-Rite

• Versies sensor: scherm – projector – printer

• Commercieel – Professioneel



CALIBRATIE - PRAKTIJK



KLEURCALIBRATIE MET X-RITE



X-RITE i1

• X-RITE DISPLAY PRO



X-RITE i1



X-RITE i1
• Scherm kiezen (1 / meerdere)

• Witpunt : D65 (fotografie), D50 (druk)

• Luminance: min.120 , Native(behoud max. lichtopbrengst)



X-RITE i1
• Start calibratie



X-RITE i1
• Toont alle kleuren voor/na calibratie



X-RITE i1
• Aanbrengen sensor op het scherm

• Vlak op het scherm houden, tegengewicht regelen



X-RITE i1
• Resultaat, aanpassing voor elke kleur



X-RITE i1
• Vergelijken met testbeelden: voor en na



X-RITE i1
• calibratrierapport



X-RITE i1
• Gamma curves voor Rood, Groen en Blauw



X-RITE i1
• Selecteren van ICC profiel (Windows)



Gamma curve
VÓÓR CALIBRATIE

NA CALIBRATIE



KLEURBEHEER VOOR PRINTERS



Kleurbeheer printen

• Omzetting RGB kleurruimte naar CMYK

Cyaan (G+B)

Magenta (R+B)

Yellow (R+G)

Key plate (zwart)

• CMYK is kleinere ruimte (inkt vs. licht)

→minder kleuren printen



Kleurbeheer printen

• CMYK



Afdrukken

• Afprinten testkaarten:

– Kleurprofiel “Marc-en-Ciel”

– RGB Testchart



SENSORS voor PRINTEN

• Afdrukken kleurenkaart

(wachten tot inkt droog is !!)

• Kleuren meten

– Print opsturen naar lab 

– Zelf meten met fotospectrometer en software



PRINTEN

Softproofing:

• Simulatie op PC hoe foto eruit zal zien op 
printer

• Kwaliteit hangt af van

– Werken met gecalibreerd scherm

– Goed printerprofiel gekend



KLEURBEHEER EPILOOG



Kleurbeheer - bemerkingen

• Hoe vaak calibreren:

– Eerste calibratie heeft grootste effect

– Herhalen om de maand voor LCD beeldscherm

– Opletten met kijkhoek (H/V) scherm bij laptop,          
beter werken met apart scherm

– Invloed omgevingslicht

• Contrast/helderheid

• Omgevingslicht iets zachter dan licht beeldscherm

• Indien nodig beeldschermkap maken 
(plafondverlichting)

sommige sensoren houden rekening met omgevingslicht



Kleurbeheer - bemerkingen

Zelfs met gelijke calibratie toch afwijking 
mogelijk:

• Er blijft een verschil in perceptie van personen 

• calibratie blijft een gemiddelde afregeling

• Resultaat hangt af van de gebruikte leds in 
backlight van het scherm

professioneel scherm met RGB LEDs i.p.v. wit



Kleurbeheer - bemerkingen

• Calibratie vermindert het dynamisch bereik

– Verlies aan resolutiestappen in R – G – B

– Bepaalde kleurnuances verdwijnen

• Rood blijft probleem om goed weer te geven

• Nieuwe technologieën:

– OLED (RGBW pixels, 

oprolbare schermen)

– Quantumdots en QLED

– MicroLED


