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Inhoud 
Focus stacking 

Wat is het? 

Waarom pas je het toe? 

Intermezzo: Scherptediepte en lensscherpte 

Wanneer pas je het toe? 

Wat heb je nodig? 

Voorbeeld van focus stacking nader uitgewerkt 

Een (bescheiden) aantal eigen foto’s 

Je verder verdiepen in focus stacking? 



Wat is focus stacking? 
Principe 

 Techniek waarbij verschillende foto’s, waarvan het scherp-

tepunt telkens op een andere afstand van de beeldsensor 

ligt, softwarematig worden samengevoegd. 

De eerste twee foto's tonen de scherptediepte van een enkelvoudige foto met diafragma op 

f/10. De derde foto toont het samengevoegde resultaat van 6 opnamen. 

(Door Muhammad Mahdi Karim - Eigen werk, CC BY-SA 3.0)  



Wat is focus stacking? 
Werkwijze 

Foto’s maken                   Uitlijnen                                     Samenvoegen  

                                          (t.g.v. wijzigende beeldhoek)                   (scherpste delen iedere foto) 

Bron: cambridgeincolour.com) 



Waarom pas je focus stacking toe? 

Om een grote(re) scherptediepte te bereiken          
(Niet één foto heeft het hele onderwerp scherp, maar alle foto’s bij 

elkaar leveren een overal scherp onderwerp op) 

Om een scherper beeld te creëren  

Om een abrupte overgang te creëren tussen een 

scherp onderwerp en een onscherpe achtergrond 
(door de kleine scherptediepte van de foto’s waaruit het beeld is samengesteld) 

 



Intermezzo: scherptediepte 
Drie factoren die de scherptediepte bepalen 



Intermezzo: lenscherpte 
1. Sferische aberatie 

 Optische afwijking van een objectief 
die wordt veroorzaakt doordat pa-
rallelle lichtstralen die op verschillen-
de afstanden van de optische as van 
het objectief binnenvallen, niet in 
hetzelfde brandpunt samenvallen 

 Manifesteert zich als verminderde 
scherpte in de hoeken van het beeld 

 

 Kan voorkomen worden door een 
kleinere diafragmaopening te kiezen 
(hoger f-getal) 

 (Te) kleine diafragmaopening levert 
echter een andere lensafwijking op: 
 diffractie  

 



Intermezzo: lenscherpte 
2. Diffractie 

 Door afbuiging van de lichtstralen langs de randen van de 

diafragma-lamellen ontstaat ontscherpte 

 Afhankelijk van de pixeldichtheid van de sensor wordt dit zichtbaar 

bij de kleine(re) diafragmaopeningen 



Intermezzo: lenscherpte 
Diffractie - voorbeeld 

Beeld:Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 



Beeld:Christian Fischer, CC BY-SA 3.0 



Intermezzo: lenscherpte 
3. Optimaal diafragma van een lens 

 Deze lens is maximaal scherp bij f 5.6 



Wanneer pas je focus stacking toe? 

Landschapsfotografie 

Macrofotografie (van close-up tot extreem macro) 

Productfotografie 

Microscopie 

 In situaties met weinig licht 



Wanneer pas je focus stacking toe? 
Voorbeeld: Landschapsfotografie 

Hoge scherpte/grote scherptediepte en lage ruis door toepassing optimaal diafragma en lage isowaarde 

Foto: Jeff Sinon (6 beelden met f/11) 

Voorste beeld 

Achterste beeld 



Wanneer pas je focus stacking toe? 
Voorbeeld: Macrofotografie 

Voorbeeld van “extreem macro” (5x vergroting, 151 beelden) 
(Bron: Pulsar123 op dpreview.com) 



Wanneer pas je focus stacking toe? 
Voorbeeld: Productfotografie 

(Foto: Matt Mckee Photography) 



Wanneer pas je focus stacking toe? 
Voorbeeld: Microscopie 
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Watervlo 

(Bron: scitoys.com) (Bron: paedia.com) 



Wanneer pas je focus stacking toe? 
Voorbeeld: Situatie met weinig licht 

 Ter vermijding lange belichtingstijden 
(bevriezen bewegende voorwerpen) 

 Ter vermijding hoge ISO-waarden (= 

ruis) 

Foto: Kings College - Cambridge, Engeland 

(bron: cambridgeincolour.com) 



Wat heb je nodig voor focus stacking? 

 Hardware 

Camera (handmatige scherpstelling) 

 Lens (afhankelijk toepassingsgebied, bij voorkeur vast brandpunt) 

 Statief (schakel VR van camera of lens uit) 

 Voor close-up en macro is instelslede (macrorail) eigenlijk 
onontbeerlijk 

 Afstandbediening voor camera (alternatief: tijdvertraging) 

Mogelijkheid om live view beeld te vergroten (tv-scherm/remote 
bediening) 

 Software 

 DoF-calculator (om aantal opnamen te bepalen) 

 Stacking-software (b.v. Helicon Focus, of (bewerkelijk) Photoshop) 

 



Een voorbeeld uitgewerkt 
1. De opgave 

 Onderwerp: Een rij scrabble-steentjes samen 
vormend de tekst: FOTOCLUB DE POSITIEVEN 

 Frontale breedte door lens gezien: 18 cm 

 Opname met full-frame camera en 90 mm 
macrolens (landscape-orientatie) 

 

 Opgave: maak (horizontaal) beeldvullende 
opname die van voor tot achter scherp is 

  

 



Een voorbeeld uitgewerkt 
Intermezzo: Een poging met het kleinste diafragma F/32 

 Conclusie: zowel aan voor- als achterzijde onscherp 



Een voorbeeld uitgewerkt 
Intermezzo: Waarom is F/32 onvoldoende scherp? 

 Scherptediepte bij F/32 is 9,25 cm 

 Gevraagde scherptediepte is 38 cm 

 (!! Bij F32: onscherpte door diffractie) 

Oplossing: Focus stacking 



Een voorbeeld uitgewerkt 
2. Keuze van aantal opnamen 

 I.v.m. scherpte lens:  keuze voor F/8 

 DoF bij 54 cm: 1,44 cm 

 DoF bij 92 cm: 4,53 cm 

 Gevraagde DoF: 38 cm 

 

 Pragmatische keuze: 22 opnamen                       
(20 letters+2 spaties) 

 Dit maakt scherpstellen makkelijker 



Een voorbeeld uitgewerkt 
3. De opnames maken 

 Instelling: Manual focus 

 Natuurlijk licht van dakraam 

 Witte oplopende achtergrond + 
wit reflectiescherm 

 Focus op ieder afzonderlijk 

scrabble -steentje (m.b.v. extra 
groot scherm) 

 2 sec. vertraagde opname 

 Totaal: 22 opnamen 
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Een voorbeeld uitgewerkt 
4. Uitlijnen en samenvoegen in Helicon Focus 







Een voorbeeld uitgewerkt 
5. Het eindresultaat 



Eigen werk 

  





































Verder verdiepen in Focus Stacking? 
 Tutorials 

 http://www.extreme-macro.co.uk/focus-stacking/ 

 http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/focus-stacking.htm 

 http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/focus-stack-images-
photoshop/ 

 Software voor stacking  
Betaald: 

 Helicon Focus – www.heliconsoft.com 

 Zerene Stacker – https://zerenesystems.com 

Gratis: 

 Picolay – www.picolay.de  

 TuFuse (als plugin van PTAssembler) – www.tawbaware.com 

 CombineZP – www.chip.de/downloads/CombineZP_27754625.html 

 YouTube : Zoek op focus stacking en er gaat een wereld voor je open 

 

SUCCES ! 
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