
PANORAMAFOTO'S

Panoramafoto's zijn foto's die gemaakt zijn uit meerdere aan elkaar geplakte foto's en 
zodoende krijgen we een grote tot zeer grote foto met veel detail en waarbij de beeldhoek 
zeer ruim is. We hebben twee soorten panoramafoto's : rechte en sferische.

Hoe gaan we te werk om een rechte panoramafoto te maken?

We hebben ten eerste enkele zaken nodig om een goede panoramafoto te maken :

– Statief : best is een statief met waterpas op (zowel voor de voet als het hoofd). Ook 
is handig dat er op een statief een gradenboog staat zodat we altijd om eenzelfde 
beeldhoek foto's kunnen maken.

– Camera met een lens tussen de 20mm en de 100mm.
– Draadontspanner : dit om trillingen tegen te gaan. Indien we deze niet hebben, dan 

kunnen we best de timer functie van de camera gebruiken.
– Software om panoramafoto's te maken.

De werkwijze om een panoramafoto te maken gaat als volgt :

– Stel uw fototoestel in op f8.0 of hoger. Dit doen we om een goede scherptediepte te
hebben want een panoramafoto met onscherpe delen is niet echt interessant. De 
bedoeling is om een volledig scherpe foto te verkrijgen.

– Zet de ISO op 100 en laat de camera de sluitersnelheid berekenen.
– Plaats uw statiefvoet perfect horizontaal. Het statiefhoofd zetten we ofwel 

horizontaal ofwel verticaal. We werken best in de optische as, d.w.z. dat de camera 
waterpas staat en de lichtstralen dus recht in de camera komen.

– Kies het middelpunt van uw foto. Aan de hand hiervaan beginnen we dan links of 
rechts hiervan te fotograferen en zien we dat we evenveel foto's aan beide zeiden 
van het middelpunt hebben. De middelste foto van de reeks zal het middelpunt van 
de panoramafoto zijn.

– Neem alle foto's met een minimale overlapping van 30%. 50% is echter beter.
– Open uw fotobewerkingspakket en pas eventueel de belichting en ruisreductie aan. 

Eventueel kunnen we ook lensfouten (vervorming) corrigeren. Dit maakt dat er later 
minder moet vervormd worden door de panoramasoftware.

– Open de panoramasoftware en maak hiermee de panoramafoto. Belangrijk : 
voorzie de computer van genoeg plaats want panoramafoto's zijn zeer groot en 
voldoende werkgeheugen. De computer zal ook redelijk veel tijd nodig hebben om 
een panoramafoto te maken.

– Onder het gedeelte Lightroom leggen we uit hoe we met Lightroom een 
panoramafoto kunnen maken.

– Belangrijk : informeer wat de maximale grootte is dat uw softwarepakket aankan. 
Ook hebben sommige formaten hun beperkingen in hoogte & breedte.

Voor meer info omtrent panoramafoto's :
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Panotools Next Generation : http://wiki.panotools.org/Main_Page

Hieronder enkele voorbeelden van panoramafoto's. Zoals we kunnen zien moeten 
panoramafoto's niet altijd horizontaal zijn.

Een handig programma om panoramafoto's te bekijken is FSPViewer. Dit programma 
maakt van een panoramafoto een 360° weergave. 
Hier kunnen we het downloaden : http://www.fsoft.it/FSPViewer/
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Een panoramafoto maken met Lightroom.

Vanaf versie 6 kunnen we panorama foto's maken met Lightroom. We gaan als volgt te 
werk om zo een foto te maken :
Selecteer de foto's die we nodig hebben en klik dan op 'Foto ► Foto samenvoegen ► 
Panorama' in het menu of op de rechter muisknop en dan 'Foto samenvoegen ► 
Panorama'.

We krijgen hierna een voorvertoningsscherm te zien :

We kiezen dan rechtsboven welk type panorama we willen (Bolvormig, Cilindrisch of 
Perspectief). Best zetten we de optie 'Automatisch uitsnijden' aan zodat de storende witte 
vlakken rondom de foto weg gewerkt worden. Om de panorama te maken klikken we dan 
rechtsonder op 'Samenvoegen'.
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Sinds versie 6.4 is er de optie 'Boundary warp' en deze is bedoeld om na de 
panoramastitching de lege hoeken zo in te vullen dat de foto bijna niet meer hoeft bij 
gesneden te worden. Dit wordt gedaan door de foto recht te trekken. 
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Sferische panoramafoto's

Een sferische panoramafoto herkennen we aan de bolvorm. Om deze te maken is een 
beetje meer werk nodig dan bij een rechte panoramafoto.

Hoe maken we een sferische panoramafoto?

Er zijn enkele zaken die we in acht moeten nemen wanneer we een sferische 
panoramafoto willen maken :

– We nemen een rechte 360° panoramafoto als bron.
– We maken de foto met Adobe Photoshop.
– De verhouding horizontaal/verticaal moet minstens 2:1 zijn : de breedte moet 

minstens dubbel zo lang zijn als de hoogte.
– Het onderste gedeelte van de foto (de onderste 25%) moet zo weinig mogelijk detail

hebben. Best één van de volgende structuren nemen : zand, weg, water, kasseien, 
etc. Dit gedeelte wordt het centrum van de foto en zal het meeste vervormd 
worden.

– Het bovenste gedeelte (bovenste 25%) moet ook best zo weinig mogelijk detail 
bevatten. Best ook één kleur, bijv een blauwe hemel.

– Het linkse en rechtse deel van de foto moeten aaneen sluiten om een 360° effect te
bekomen.

– De horizon moet perfect horizontaal staan zodat de uiterste delen mooi aan mekaar
kunnen gezet worden. Indien niet zal je een duidelijke verspringing zien in het 
resultaat.

Werkwijze onder Photoshop :

– Open de rechte panoramafoto in Photoshop.
– We maken de foto klaar voor de polar filter in Photoshop. We zorgen ervoor dat de 

hoogte en breedte van de foto exact gelijk zijn en dus een perfect vierkant vormen.
– We roteren het beeld 180° zodat het ondersteboven staat.
– We passen de polar filter toe : Filter ► Distort ► Polar Coordinates.
– Als setting kiezen we 'Rectangular to polar'.
– Roteer het beeld tot je erover tevreden bent.
– Kuis de hemel op zodat alle hoeken goed ingevuld zijn.
– Indien je een ronde foto wil dan moet je de hemel niet echt opkuisen; enkel de foto 

met een ronde selectie uitsnijden.

Werkwijze onder Gimp :

– Open de rechte panoramafoto in Gimp.
– Maak van de foto een vierkant. Dit doen we onder Afbeelding ► Afbeelding schalen
– We roteren het beeld 180° zodat het ondersteboven staat. 

Afbeelding ► Roteren ► 180° draaien
– Nu passen we de polar filter toe : Filters ► Vervormingen ► Poolcoordinaten
– Als setting vinken we 'Naar polair' aan.
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– Kuis de hemel op zodat alle hoeken goed ingevuld zijn. Voor een ronde foto moet je
niets doen want Gimp maakt er automatisch een ronde foto van.

Originele foto

Circulaire panoramafoto
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