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Geïnspireerd door de prachtige foto’s van insecten die gemaakt worden door de Engelsman Levon
Biss en tentoongesteld in het Natuurhistorisch museum in Maastricht, metersgroot afgedrukt, wil ik
het zelf ook eens proberen. Ik had al vaker aan de mogelijkheid gedacht om stacks te stitchen maar
ik had het weer vergeten omdat het al te veel werk zou zijn.

Zijn foto’s zijn echter zo mooi dat ik het niet kan laten eens een poging te doen. Dit verhaal is een
verhaal over de ontwikkeling van mijn techniek, een soort labjournaal, met vallen en opstaan, met
talloze fouten, mislukkingen en nieuwe pogingen.

Levon Biss is een pionier op dit gebied en hij heeft een Youtube
filmpje waarin heel kort zijn opstelling is te zien, waarvan hier
wat screenshots. Hij laat letterlijk een houtje-touwtje
opstelling zien met houtjes en tie-wraps, kinderklei en
plakband. Ik denk dat ik dat ook moet kunnen. Door goed naar
die plaatjes te kijken kan ik ongeveer achterhalen hoe het in
elkaar zit en ik kan er dan een schets van maken.
Zijn prenten zijn aan elkaar gestitchte focus stacks. Stitching is
een techniek die ik al jaren gebruik voor mijn landschapsfoto’s,
en met focus stacks heb ik ook ruime ervaring door mijn
macrofoto’s uit het verleden. De combinatie moet dus ook lukken. Stitching zowel als stacking zijn
bewerkelijke technieken die veel tijd kosten en ik begrijp dus meteen al dat de combinatie heel veel
werk zal zijn. Voor één insect maakt hij zo’n 10000 foto’s.
Voor microfoto’s is in elk geval een stijve opstelling nodig met
daarin de nodige grof- en fijn instellingen. Ik had al eens iets
gemaakt van MDF plaat, maar voor dit doel bleek het toch wat te
slap en moest dus wat extra doos-constructie toevoegen om e.e.a.
stabiel te krijgen. Het blijft hout natuurlijk maar als ik nu een
cameraknop indruk beweegt het beeld niet veel meer. Nog wel wat
vering maar om te beginnen weinig genoeg.
Als je goed naar Biss kijkt heeft hij ook een constructie met houten
balkjes en een oude microscoop objecttafel met een X,Y beweging
die op tafel staat. Zijn insect is vastgelijmd op een stokje of speld,
die met een blokje plasticine op een ca 10 mm persplex plaat staat,
overhangend gemonteerd op zijn microscooptafel. Vrij gammel lijkt
het me en met lange afstanden van object naar objectief maar
kennelijk goed genoeg want dat het werkt is duidelijk. Als lichtbron
gebruikt hij flitsers met een snoot met daarop een papiertje als
diffuser. Het is nogal wiebelig. Het hele ding lijkt niet een erg goed ontworpen mechanische
opstelling te zijn, hoewel zijn resultaten fenomenaal zijn. Ik denk dat mijn opstelling steviger is, en
met een paar LED lichtjes moet het ook wel gaan. Ik heb de indruk dat hij niet alles laat zien.
De microscoop objectieven zijn vergelijkbaar. Zijn Nikon camera heeft een 200 mm macrolens
gekocht op Ebay, ingesteld op oneindig, met daarop een Nikon 10x Plan Fluor 0,30 DIC L/N1
achromatisch microscoop objectief voor interferentiecontrast met oneindige conjugatie. Ik doe het
met een Olympus 10x LMPlanFl 0,25 fluoriet semi-apo metallografisch objectief met vlak beeldveld
en grote werkafstand. Een groot verschil is wel dat Biss met een full frame camera werkt en ik met
een APS-c formaat, zodat ik bij dezelfde overlap 2,5 maal zo veel foto’s moet maken om het hele veld
te omvatten. Het moet dus bij kleine dieren blijven.
En N.A. van 0,25 is ongeveer lichtsterkte F/1,9. Voor een tientje gekocht bij de Philips
restmaterialenwinkel. Vergelijkbare kwaliteit dus dat moet lukken. Het zit met een houten ring op
een filterring geschroefd op een oud 135 mm Praktica objectief met M42 x 1 mm schroefdraad,
instelling ca 1.5 meter. Zou beter oneindig moeten zijn maar de 10 mm tussenring dicteert deze
afstand. Later vind ik nog een ring van 5 mm.

Het kan ook met mijn 90 mm macrolens maar die combinatie geeft geen vlak beeldveld, en minder
vergroting natuurlijk. Het grote verschil zit in zijn camera opstelling. Voor de stack gebruik ik de
hoogteinstelling van de microscooptafel. Het bereik is maar een mm of twee maar het blijkt genoeg
te zijn. De schaalverdeling is in streepjes van 4 µ. In de praktijk blijkt het voldoende om in stappen
van 5 streepjes = 20 µ te fotograferen. Biss heeft een gemotoriseerde stage voor de Z-beweging,
Cognisys Stackshot waarmee hij op 10 µ incrementen fotografeert. Dat ding kost 800 Euro. Het
verplaatsen in X,Y gaat met de hand, net als bij mij.
Ik gebruik de camera met opgeklapte spiegel in live view mode en de sluiter op de zachte stand. Dit
om trillingen en dus bewegingsonscherpte te beperken, en hopelijk verlengt het ook de levensduur
want voor je het weet ben je 10000 opnamen verder. Werken met de 2 seconden self timer gaat ook
maar dan kun je het focus-assist licht niet uit zetten en het is ook onhandiger.
Over de optische resolute het volgende. De resolutie afstand D volgens het Rayleigh criterium (het
maximum van de Airy diffractie verdeling in de eerste ring van de naastliggende)

D = 1.22 λ . F/d = 1.22
x 0.54 x 1,93 = 1,3 µ met
dit microscoopobjectief
en voor groen licht van
540 nm golflengte. Dit is
dus de straal van de Airy
disk in het objectvlak. De
FWHM is dan dus ca. 2,6 µ. Ik heb een beeldveld van 2.4 mm met 5184 pixels in het objectvlak, ofwel
geconjugeerd 0.46 µ per pixel, dat wil zeggen 2.8 pixels over de resolutie. De vergroting van het
beeld op de sensor is 9.4 x . De sensorpixels zijn 4.4 µ. Deze resolutie komt overeen met het
middelste plaatje. De Airy disk diameter in de camera is dus ca 5,6 pixels.
We zien hierboven een glimmertje op een facet van het oog van het beestje
en van de rand tot de top zien we een straal van ca 3 pixels, of 1,4 µ in het
objectvlak. Het heeft dus geen zin een tube lens te gebruiken die langer is
dan mijn 135 mm telelens, we zijn al diffractiebegrensd en het zou lege
vergroting zijn. Een betere kwaliteit van de telelens die als tube lens
figureert zou wel kunnen helpen, want er zijn nog wat rare kleureffecten
die er niet horen, en de resolutie nadelig beïnvloeden.
Als verlichting gebruik ik een LED lampje met een ring erop met een 5 mm
gat, zodat ie fungeert als puntbron. Het idee daarachter is dat ik dan een
beter vormweergave zou krijgen door schaduwwerking. Het geeft echter

veel speculaire highlights en harde schaduwen, meer diffuus lijkt dus beter. De globale richting ervan
moet per onderdeel van het beest geoptimaliseerd worden, al te diffuus mag dus ook niet.
De microscopische foto’s hebben een heel kleine scherptediepte; naar schatting ca 20µ. Door een
groot aantal opvolgend gefocusseerde lagen op te stapelen kun je scherpte overal tegelijk krijgen.

Eerste test: Het aardbeiblaadje
Het blijkt dat een afgeplukt blaadje direct begint te verwelken waardoor de boel op micronschaal
begint te bewegen en te vervormen. Dat maakt dat opvolgende beelden verschuiven en dat stacking
niet meer mogelijk is; dat wordt een rommeltje.

Tweede test: een insect
Ria vindt een dood beest op de vloer, een schildwants. Wel stoffig maar hij kan mooi als testobject
dienen. Dooie beesten liggen stil. Ik leg hem in een zwart gemaakte V-groef in een houten blokje.
Ik maak 6 stacks van 40 – 70 foto’s.

Met deze series probeer ik verschillende manieren van stacken uit met Combine ZP, met Picolay en
met Photoshop CS6.

De grote verschillen zitten er in hoe er met de onscherpe achtergrond wordt omgegaan en welke
artefacten dat oplevert. Er zijn ook wat verschillen in detaillering en contrastweergave. Het beste
resultaat hiervoor levert Photoshop hoewel er ook grove missers blijken voor te komen. Er zijn nog
wel wat halo’s maar die zijn wel weg te werken hoewel het veel tijd kost. In fijne details is er wat
‘mist’ te zien; niet alle methoden doen het zelfde.

Als eerste poging valt het me niet tegen! Via lasso tools en fill commando kunnen halo’s weggewerkt
worden, maar het is wel handwerk.

Ik haal nu de ring van het lampje af en plak er een papiertje op voor een diffuse spreiding van het
licht. Door de afstand te kiezen kun je de divergentie instellen.
Dit geeft inderdaad een betere verlichting met minder glimmende highlights. Natuurlijk zijn er
meteen weer andere problemen. Niet onverwacht overigens want als je de verschillende kanten van
het beest fotografeert moet de verlichting meedraaien en dat geeft natuurlijk reliëf weergave
overgangen. Andere afschaduwing, ander contrast. Ik ga er een avond voor zitten en ik maak 25
stacks van tussen 40 en 100 lagen, tot ik sterretjes zie. 2044 foto’s zijn het en dan heb ik nog maar

het halve beest. De stacks zelf zouden moeten worden geautomatiseerd, Levon Biss doet dat met
reden dus. Het verwerken in de computer kan wel met de hand; dat zijn er zo maar 100 maal minder.

We zien scherpe schaduw- en reliëf overgangen door het meedraaien van de belichting, en dus ook
de afschaduwing, die niet weg te werken zijn en er ontbreekt zelfs een stukje waardoor ICE niet
helemaal kan stitchen, wat dan verder met de hand moet. Maar de details zijn geweldig, je ziet de
zenuwen onder het oppervlak.

Ik ga nu proberen de ontbrekende stukken op te vullen met een nieuwe sessie van 5 stacks. De
oriëntatie van het beest is een beetje anders; dat kan. De vergroting van een van de stacks blijkt ook
niet helemaal te kloppen en dat snap ik niet. Wellicht is het een perspectief effect omdat de diepste
stacks aan de rand toch 2 mm diep zijn; 100 lagen. Het komt er op neer dat ik de ontbrekende
stukken met de hand moet vervormen en er in moet plakken en dat gaat wel maar de randen blijven
zichtbaar. Dit ontstaat omdat er verschillen zijn met belichtingen.

Ik wil nu naar een soort indirecte ringverlichting die makkelijker mee kan draaien met de fotorichting.
Ik moet ook beter letten op mijn opzet tussen de kolommen zodat er geen stukken ontbreken. Al
doende leert men. Als eerste benadering gebruik ik twee lampjes (één van Carel gekregen) die ik
diffuus maak met een stukje
omgevouwen papier aan een kartonnen
kokertje geplakt. Het beestje beweegt dus
onder de lichtbron door, wat misschien
niet zou moeten maar het verschil blijkt
te verwaarlozen. Het papiertje kost een
hoop licht maar ik kan nog werken met
0.3 sec belichtingen bij 200 ISO. Het geeft
licht van voor en van achter op het
beestje met navenante glanseffecten, en
de scherpe overgangen tussen de stacks
(5 stuks) zijn verdwenen.

De details worden ook mooi weergegeven; misschien is het niet eens wenselijk om rondom volledig
diffuus te verlichten, wellicht is dit of links-rechts genoeg. Per geval uit te zoeken dus. Je kunt aan de
kuiltjes van de tracheeën in de huid zien hoe de belichting reflecteert; boven en onder in dit geval.

Ik plaats nu een kegeltje van papier
zodat ik van alle kanten op dezelfde
manier kan belichten. Hier blijkt dat dit
enorm belangrijk is.
Hieronder de vleugeltjes van de
schildwants onder verschillende
verlichtings-richtingen. Ik moet de
lampen naar believen aan- en
uitschakelen, aan de positie is niets
gedaan.

Licht van achteren, licht van voren, licht van achter en voor.

Licht van links, licht van rechts, licht van links en rechts
Het is dus toch goed voor elk deel een aangepaste belichting te gebruiken en die later te monteren,
Je moet het dan wel op natuurlijke scheidingslijnen doen die er toch al zijn doen zoals schild- en
vleugelranden. Dat maakt stitchen onmogelijk want je gebruikt onvolledig gevulde foto’s in rare
vormen; dat moet dan met de hand. Een goede opstelling moet dus gemakkelijk het licht kunnen
manipuleren. Voor dat doel haal ik drie LED lampjes bij IKEA , plus eentje die ik van Carel heb
gekregen.

Ik had er zelf ook al een maar die had een instabiele klem bevestiging. Ik heb er nu vier voor boven,
onder, links en rechts. Ik voorzie ze van een segment van een pingpongballetje om diffuus licht te
krijgen, ook een idee van Carel. Deze lampjes zet ik om de cameralens heen en ik kan ze naar
behoefte individueel aan en uit zetten.

Samen met de witte binnenkant van het lampje vormt het een doorschijnende Ulbricht bol die een
diffuus nabije veldverlichting geeft zonder die felle lichtpunt van de LED zelf, en ook een diffuus verre
veld. Het kost wel heel veel licht maar ik heb er vier.
Het is ook nog een open vraag wat met de achtergrond te doen. Je snijdt die later weliswaar weg
maar er is natuurlijk een weerschijn op het beest. Zwart lijkt me het beste maar misschien is die
weerschijn ook nuttig. Dat krijg je door ‘m op een witte ondergrond te leggen of op een spiegeltje.
Ook te proberen dus. Biss heeft ook een flitser van onderen en van achteren staan, maar waar dat
voor is – geen idee. Biss zegt dat hij voor elke stack een totaal andere verlichting gebruikt maar dat
kan dus niet gelden voor grotere onderdelen zoals rugschilden. Voor pootjes en sprieten wel, maar
die moet je er dan later zelf aan plakken, wat hij ook doet trouwens.

Automatische Z-as
Die proefjes tot dusver zijn met de hand gedaan, ook de stacks. Het blijkt dat dit niet praktisch is.
Aangezien een hobby geld moet kosten koop ik een verlengde Stackshot rail, state of the art spul
voor deze toepassing. Kost wat maar dan heb je ook wat, professionals gebruiken het ook.

Het gevolg is wel dat ik een nieuwe opstelling moet bouwen. Wordt een stuk groter en in één keer
stevig genoeg. Is even een klus die een hoop rommel geeft maar dat kan er nog wel bij. Ik maak hem
van 18 mm Fins underlayment. Het voordeel van hout is dat het gemakkelijk te bewerken is, licht en
het heeft een prima trillingsdemping maar het is niet zo stijf als metaal. Ik heb de objecttafel op een
fixeerbare schuif gezet die je onder de camera uit kan trekken, zodat er geen botsingen kunnen
plaatsvinden.

De camera zit op een eenvoudig los te maken koppelplaat want je maakt zulke lange fotoseries dat je
dat op één accu niet haalt. Je moet die dus kunnen verwisselen zonder de boel te slopen. Het hele
ding wordt met Silvatane afgelakt zodat er geen los stof meer van het hout af komt, en het ziet er
ook beter uit.

Voor het manipuleren van het monster is het gemakkelijker om aangepaste schalen op de kruistafel
te hebben, anders moet je steeds uitrekenen waar je op in moet stellen.

Het beeldveld is 2.4 x 1.6 mm. Als ik mik op 15% overlap aan alle kanten, wordt het effectief 30%
kleiner, dus ca. 1.7 x 1.1 mm. Ik maak dus schaaltjes met die schaalverdeling met een eigen
aanwijspijltje over de normale nonius-schalen heen, zodat ik alleen maar van streepje naar streepje
hoef te gaan, net als ik heb gedaan met mijn landschap- panoramakop. Dat bleek daar erg handig. Ik
ga van -10 tot +10 streepjes, dus een bereik van 35 x 22 mm; zou genoeg moeten zijn voor de meeste
beestjes.
Aan het eind van alle timmerwerk heb ik een apparaat dat zou moeten kunnen werken. Er zit wat
beweging in de camera nog, vering in de Stackshot slede, maar dat is wellicht OK, ik kan er niets aan
doen in elk geval behalve het maken van een extra, stabielere slede die door de Stackshot wordt
aangedreven.

De verlichting bestaat nu uit vier Jansjö lampjes, die individueel schakelbaar zijn.

Bij de eerste testrun op een krantenpapiertje test ik de opzet-overlap van de foto’s en die blijken
meteen al niet te kloppen -> veel te veel overlap. Had ik eerst beter nagedacht dan was dat niet
gebeurd maar het is makkelijk te herstellen. Ik kan met een liniaal met mm verdeling nog eens meten
hoe groot het beeldveld is.

De opzet moet dus zijn 2,27 mm horizontaal en 1,51 mm verticaal bij 15% overlap. Ik pas de schalen
aan en klaar is kees.
Ik kan nu de automaat testen. Ik neem mijn schildwants, maak en stack van 37 lagen met stappen
van 20µ. En het lukt meteen.

En dan nu de eerste stitch-stacks. Klein beginnen, 6 stacks. Toch al 301 foto’s. Mijn camera (Canon
EOS 100D) is straks versleten voor ik kan beginnen. De sluiter is ontworpen voor 100.000 clicks maar
op deze manier ben je daar zo aan. Ik houd de sluiter op de silent mode en ik werk in live view mode
zodat de spiegel opgeklapt blijft. Ik pak er een klein beestje voor, een rood-zwarte vuurwants die ons
huis binnengelopen was. Het blijkt dat de camerabevestiging, de houten plaat aan de aluminium strip
op de slede, speling heeft en nogal kan trillen. Het blijkt te komen doordat de aluminium strip een
beetje krom overdwars is, bol aan de voorkant, waardoor de cameraplaat wankelt. Een paar
boutkoppen zaten ook nog in de weg.
De dempingspauze in het programma zorgt dat je er weinig last van hebt maar dat moet wel beter.
Er ontstaat ook een raar geluidje, een soort liedje bijna, ergens op een gegeven moment; de camera
accu is haast leeg maar hij doet het nog wel. De Stackshot wacht tot het over is. Ik heb het gevoel dat
de motor daarbij soms stappen verliest; ik zet de ramp-up time van 1 sec naar 1,5 sec zodat ij wat
meer koppel heeft. Verder maakt het uit of je van boven naar beneden scant of andersom; er is één
grotere eerste stap. Moet ik uitzoeken. Er ontstaan onscherpe banden door.
Een mailtje naar Cognisys wordt direct beantwoord en leert me dat dat de backlash compensatie is,
zoals ik al vermoedde. 2 sec de Config knop indrukken brengt je bij het instelmenu daarvoor; het
staat op 240 µ. Ik gebruik de slee verticaal met een kilo er aan en ik neem aan dat dat de speling er
uit haalt, dus om te beginnen zet ik het maar eens op 80µ. Misschien kan het wel naar 20µ, net zoals
mijn opzetstappen. Wat je dan krijgt zijn een paar dezelfde foto’s, als de as de speling doorloopt. Ik
gebruik de eerste vijf of zo niet voor de stack.

De standaardinstelling van de Stackshot
is zo dat een stap gezet wordt, dan
twee seconden settling tijd, en dan de
foto, weer een korte wachttijd. De hele
cyclus duurt drie seconden. Werkt
prima eigenlijk. De vuurwants vraagt
drie rijen van vijf posities, 15 stacks dus.
86 foto’s per stack, van 0 tot 85. De 0de komt voor de backlash compensatie
en is niet te gebruiken. Ik maak het hele
3-D blok vol overal zodat ik er straks
een heleboel weg moet gooien maar bij
het opnemen is dat het handigst, je
hoeft dan niet steeds begin en eind op
te zoeken. Het duurt wel lang: 1290 x 3
sec, een uur en vier minuten plus de
opzettijden tussendoor. Maar het is in
elk geval doenlijk, en je kunt
ondertussen iets anders doen. Je moet
wel zorgen voor een volle accu.
Ik heb nu 1290 foto’s en in de Explorer bewaar ik alles waar iets scherp aan is, en ik houd er 503 over.
61% gaat direct weg. Sommige stacks zijn ondiep zoals op de ongeveer vlakke rug (kleinste stack is 5
foto’s), andere zijn dieper zoals aan de randen en de kop (grootste 73). Sommige stacks hebben hun
scherpte ongeveer in het midden van de stack, andere helemaal aan het uiteinde.

Het resultaat is niet je dat. Door de backlash compensatie en waarschijnlijk ook door mijn verkeerde
inschatting van de stack range zijn er onscherpe banden ontstaan bij het stacken in PS. Bovendien
heb ik de middelste rij gefotografeerd en de onderste rij twee maal, en de bovenste rij niet, zodat ik

met een half torretje kom te zitten. Het opnemen duurt zo lang dat je de tel kwijtraakt. Er is dus een
waterdicht protocol nodig. Ik maak een blaadje waarop ik tijdens elke stack met een viltstiftstip kan
noteren waar ik ben. Dat werkt.

Ruimte voor verbetering dus. Gelukkig maar. De verlichting met de vier lampjes kan ook beter meer
van bovenaf komen; ga ik ook verhelpen met een steunring waar ik de lampen op kan klemmen;
buitenop de lampen en binnendoor kan ik de camera zien.

Ondertussen vind ik nog een dunnere tussenring van 5 mm die op een Canon body dop is gelijmd
zodat de telelens wat meer op oneindig afgesteld staat hoewel de backfocus nog niet helemaal klopt.
Het is alleen nu wel lastig geworden om het camerascherm te bekijken of om scherp te stellen. Ik
kom er achter dat de camera een HDMI uitgang heeft, en mijn oude Samsung monitor een DVI
ingang, en daar bestaan overgangskabeltjes voor! Dat is subliem.
Het wordt een hele
opstelling inmiddels, maar
nu kan ik zien wat ik doe.
Natuurlijk zijn er wel weer
wat andere consequenties.
De camera wordt heel traag
bij het afbeelden op de
monitor. Zo traag dat de
camera maar om de andere
puls triggert, om de andere
foto is er dus niet. Als ik de
T-off op 3 seconden (plus 2
sec settling time) zet
triggert ie wel op alle
pulsen en geeft een flits van
het gemaakte beeld op de monitor. Als je de HDMI stekker er uit trekt is het weer OK. Wat ook helpt

is de image review time van de camera uit zetten, dan doet ie het weer goed, alleen je ziet niks
natuurlijk.
Als er zo’n serie is gemaakt – 710 foto’s voor de
vuurwants met steeds refocussing om de stacks
heen – dan wordt het batterijcompartiment van de
camera wat warm. De batterij is half leeg dan. Het
blijkt het beste om van onscherp tot onscherp te
werken (Youtube voorbeeld) in verband met de
speling heen en terug. Ik merk dat bij de backlash
stap het beeld een beetje verschuift; daarna niet meer. Eerste foto weggooien dus.
Dan het stacken in Photoshop. Kleine stacks tot ca 30 lagen zijn zo gedaan. Tot ca 70 lagen gaat het
langzamer maar er is geen SSD disk activiteit. De grootste stack is 109 lagen, neemt 17.6 Gb
geheugen (=55%). Laden in het geheugen kost ca 2 minuten, berekenen 8 minuten. Nu is er wel SSD
activiteit maar alles gaat goed.
Daarna volgt er nog een uurtje werk om de randen van de foto zwart te maken.

De verlichting duikt weer op. Ik geloof wel dat het goed is diffuse belichting te gebruiken maar met
die pingpongballetjes verlies ik wel heel veel licht. We proberen eens iets anders. Ik neem een
koffiebekertje, snijd de bodem er uit en zet de lampjes er buitenop. Het laat meer licht door dan de

balletjes en door de afstand te variëren kan ik de lichtvlek groter of kleiner maken. Foto’s van de
thorax van het beestje maken duidelijk dat het nogal wat uitmaakt welke LEDs je aansteekt
Het zou ook nog wel verdere controle geven als er
een polarisatiefilter opgenomen zou kunnen
worden.
Dat zou dan in het parallelle deel van de bundel
moeten gebeuren; tussen het microscoopobjectief
en de tube lens. Het vereist wel wat constructie en
dat heeft weer optische nadelen.

Het lijkt zo te zijn dat een halfzijdige belichting met twee lichtbronnen een betere reliëf weergave
geeft dan vier lichtbronnen tegelijk. Omdat de contouren natuurlijk overal anders zijn zou je aparte
delen apart moeten belichten en stacken, en ze dan met de hand aan elkaar zetten zoals in dit
voorbeeld. Je hebt dan wel opeens negen onderdelen om te fotograferen, elk met hun eigen raster.
Over pootjes en antennen hebben we het dan nog niet eens gehad.

Het is nu ook handig om even te weten hoe de verschillende
stukken beest heten. Ik begin er gewoon aan. Eerst de kop, van
voren belicht door 2 lampen. Dan het pronotum, in twee stacks,
ook van voren belicht.
MAAR! Midden in de tweede pronotum serie stopt de camera er
opeens mee en is niet meer te bedienen, ook niet met de hand.
Gewoon een crash! De accu is niet leeg. Accu er uit en opnieuw
er in, en het is weer OK. De eerste tekenen van verval?

Er blijkt een leeg lichtblauw beeld te zijn opgeslagen bij de crash van de camera. Het enige verschil
met eerdere opnames is dat nu de camera op het P programma staat in plaats van Manual.

Het systeem van onscherp tot onscherp te werken geeft inderdaad betere beelden. De serie wordt
iets langer aan weerszijden, met name een het begin; ik moet 5 – 8 beelden weg doen die echt
buiten de scherpte liggen.
Als je naar de details op pixelniveau kijkt, zie je toch dat er scherpe en onscherpe banden zijn, vooral
goed te zien op de steile delen van het beestje. Op de vlakke en hobbelige delen zijn ze er ook maar
vallen minder op. Kennelijk zijn de 20 µ stappen die ik maak nog te groot.

Ik moet dat dus opnieuw bekijken. Ik had 20 µ op de natte duim geschat zo dat ik geen vreselijk lange
series zou hoeven maken, maar dat was net wat te grof dus.

Mijn microscoopobjectief heeft een N.A. 0.25, overeenkomend met een
F/1.93 instelling. Het bijbehorende Rayleigh criterium voor resolutie bij
= 540 nm is 1.27 µ. Als ik een stap maak van 20 µ zit ik op ± 10 µ boven
en onder focus. Het gezamenlijke (kwadratensom) onscherpte-effect
van geometrie en diffractie is 5.3 µ bij 10 µ defocus en 2.9 µ bij 5 µ
defocus. Daaronder helpt het nog wel maar niet veel meer. De
effectieve scherptediepte is dus zowat een honderdste millimeter. Het is
dus wenselijk om naar 10µ stapgrootte te gaan ondanks het grotere
aantal opnames in een stack. Levon Biss kwam tot dezelfde conclusie.
Nu heb ik wel een reeks van 207 beelden over de diepte van de kop,
waarvan er 174 gestackt moeten worden. Met Photoshop doe ik dat in 3 keer met een paar beelden
overlap. Picolay presteert het in één keer.

We zien dat vooral bij de ‘neus’ er een betere detaillering is, met minder vage achtergrond. Daar
staat tegenover dat er wel wat meer ‘halo’ is maar dat is te verwijderen. Je moet het dus op
meerdere manieren proberen. De industry standard zijn trouwens de betaalde Zerene stacker ($169)
en in mindere mate Helicon.
Tot mijn verwondering blijkt dat ook de 20 µ gestapte stacks in Picolay overal scherp lijken.

Ik moet dus alweer
naar de
scherptediepte kijken.
Ik heb een stukje van
een vel ultrafijn
geprinte tekst (de hele
bijbel op één pagina)
op een houten blokje
met een hoek van 30°
geplakt; er is een zeker
gebiedje ‘scherp’ wat
leidt tot de
verwachting van een
20 – 24 µ scherptediepte. Inderdaad maakt Picolay scherpe beelden van de 20 µ gestapte foto’s. Het
ziet er zeker bij de haren aan de achterkant zeker beter uit dan bij de PS stack.

Omdat nu elk deel van het beestje een eigen aanlichting krijgt en ik het ook in het rechthoekige
cameraformaat wil laten passen voeg ik nog een draaischijfje toe aan de objecttafel.
Ik fotografeer het 9.5 mm lange beest nu in zes delen in verschillende
oriëntaties zoals ze het best in het formaat passen en elk met hun eigen
optimale belichting. Totaal 1021 foto’s waarvan 710 bruikbaar, stacken
met Picolay. 11 stacks, 20 µ stappen. De kop is 1 stack met de lange zijde
overdwars de lengte van het beest, van voren belicht. Het pronotum is 2
stacks overlangs, ook van voren belicht. Het scutellum is 1 stack, van
voren belicht. De elytrae zijn elk 3 stacks overdwars, van de respectieve
zijkanten belicht. Het abdomen is 2 stacks, van achter belicht. Dit geeft
dus wel een rondom gericht spotlight zogezegd. Mijn mooie opzetraster is
dus meteen al weer buiten gebruik. Ik snij ze uit en zet ze dan met PS in
elkaar. Vervolgens de lagen plat maken en het histogram uitvullen – de
foto’s waren nogal onderbelicht – en het stof en zand wegpoetsen. Het
begint steeds meer ergens op te lijken. Het beest begint wel een beetje te
schimmelen geloof ik.

De volgende stap is een zilvervisje. Het eerste probleem is meteen al de teerheid van zo’n beestje
met allerlei hele dunne sprieten. Ik had er twee in de diepvries, in een plastic doosje en weer
ontdooid. Ik leg hem op een zwart plastic plaatje, maar dat was kennelijk zo statisch opgeladen dat
spontaan de sprieten er af vlogen en aan de rand van het plaatje gingen zitten. Het andere zilvervisje
leg ik op een zwart gemaakt kartonnetje. In het proces van uit het doosje halen en overbrengen
breken er ook nog wat sprieten of ze komen in een onmogelijke bocht te liggen. Je hoeft er maar
naar te kijken en er breekt al iets af. Heel anders dan zo’n stevige wants. Hoe kan ooit zo’n levend
beest heel blijven? Maar om ervaring op te doen is het prima; van dingen die goed gaan leer je niks.
Het is een vrij lang beest dus het worden veel
foto’s. Ik laat de lengtes van de sprieten weg;
ze zijn allemaal langer dan het beest zelf.
Twee lampen vanaf de kop (langsaf de
schubben) door het koffiebekertje, 1/15 sec,
400 ISO, 1903 opnames. Stacks zijn diep (gem.
80 lagen) door al die haren. Ik moet
onderweg een accu wisselen: stage omhoog,
camera los, accu verwisselen, camera weer
monteren, naar beneden. Het komt heel
aardig op dezelfde plek terecht. Een netvoeding zou dat kunnen voorkomen maar die heb ik niet.
Wat betreft de navigatie: Ik let nu alleen op wat ik op het scherm zie; pootjes en sprieten moet je
toch apart doen en die vallen niet in het opzetraster. Een goed recept om iets te vergeten trouwens.
En dat klopt inderdaad. Een dag later maak ik de stacks die op die plaatsen horen en hoop dat ze
passen. Nog 547 foto’s er bij.
Stacken en stitchen gaat goed nu. Het bestand is 17783 x 28152 pixels, ofwel 500.6 Mpixel. PS vindt
het te groot met een paar lagen er in, dus sla ik het op als een PSB bestand.
Dan het
vrijprepareren
van de
achtergrond.
Visueel heel
gemakkelijk
maar door het
lage contrast
hier en daar kan
ik geen PS
methode
vinden
daarvoor, en
alles moet met
de hand, een
monnikenwerk
van vele uren. Hier moet ik nog tijd in steken om iets te vinden; het is haast niet te doen op deze
manier. Het komt misschien omdat de haartjes allemaal transparant zijn. Je ziet er soms ook de
structuur van het papier waar hij op ligt door heen. De detaillering is geweldig mooi. Paar histogram
stretched voorbeeldjes:

Fantastisch. Dat beest zit vol met wel 10 soorten haren, dikke en dunne, gele, iriserende, vertakte,
met een donker puntje, etcetera.
Er zit her en der nog wat stof op het beest. Een paar draadjes en wat doorschijnende zandkorrels. Ik
poets ze weg met de healing brush; zie je niks van en kraait geen haan naar.

Maar toch is niet alles goed gegaan natuurlijk. Ik
zie op de fijnste lijntjes (periode 6 pixels, 2.7 µ)
die op de schubben zitten toch nog wel wat
onscherpe banden, maar die zijn smaller dan de
scherpe gedeelten. Mijn 20 µ stappen zijn dus
wellicht toch nog net iets te groot; 15 µ zou
beter zijn maar dan krijg je wel weer de helft
meer opnames natuurlijk.
Wat betreft de doorzichtige haren: ik zal eens
met een donkerveld belichting proberen, terwijl
het beest op een glasplaatje ligt.
Een verder probleem is de lichte achtergrond die wordt veroorzaakt door alle onscherpe haren
buiten focus. Je kunt het contrast verhogen maar het probleem verschuift dan alleen. Hierdoor is het
niet mogelijk meteen een selectie te maken van het lijf van het beest inclusief alle karteltjes op de
haren, het is gewoon te fijn. Een kever zoals mijn vuurwants met scherpe randen is makkelijker.

De proef met backlight verlichting wordt uitgevoerd door het zilvervisje op een objectglaasje te
leggen met een backlight LED er onder, zo ver naar achteren dat hij net niet direct in het objectief
schijnt. Het is gemaakt van een zelfde LED lampje als de andere vier, maar zonder lens, en een
diffuser van twee plakbandjes daarvoor in de plaats. Het is geplaatst op een Alu strip als heat sink. De
zwarte achtergrond is een zwart plaatje dat onder de opening in de tafel ligt, van het backlight
afgewend.
Ik gebruik nu 103 maal 15 µ stappen en de onscherpe banden schijnen nu weg te zijn. 1/15 sec
belichting met 400 ISO. Stacken met Picolay.

Opstelling met bovenlicht, backlight en zwarte achtergrond

Front bovenlicht, hout achtergrond

Met backlight vanaf de kop

Front bovenlicht, zwarte achtergrond

Met backlight vanaf de staart

Het is duidelijk dat de zwarte achtergrond een verbetering brengt, ook in de kleurbalans. De lichte
achtergrond door onscherp afgebeelde bossen haar blijft wel een probleem.
Ik ga het eens op grotere schaal proberen met een bosje gras, uit de hand gefotografeerd op 11
verschillende afstanden van ca 1 m tot 30 cm met een vast focus ingesteld op 1 m met een 50 mm
F/1.8 lens. 3 ervan op de foto’s hier onder.

PS kan de boel uitrichten, de vergroting aanpassen (nodig door de verschillende afstanden) en
presto! een redelijk samenhangend plaatje maken. Hier zitten we met het zelfde probleem:
onscherpe grassprieten achter het beeldveld geven een lichtere achtergond achter het onderwerp en
sprieten er voor geven een bias level, kleurzweem, mist vóór het onderwerp of hoe je het wil
noemen. Het is niet te onderscheiden wat achtergrond is en wat onscherpe voorgrond, want
voorgrond verandert immers al gaande ook in achtergrond. Een fundamenteel probleem waar we
mee moeten leven dus.

Het probleem van de haren-selectie wordt niet opgelost met het gewone gereedschap zoals Refine
Edge waarmee je haren in portretten kunt selecteren. We hebben hier haren in dezelfde kleur als de
achtergrond, in één plaatje met positief en negatief contrast tegelijk, donker op licht en ook licht op
donker dus. En ze kruisen elkaar soms zelfs.

Je kunt wel een proces bedenken voor één van beide: werk voor de lichte haren op een duplicate
layer, lasso select body van het beest, Inverse, high pass filter 100 pix, histogram stretch, contrast
+100, threshold tot ruis weg is, select shadows, dan in de Background Fill with black.
De heer Biss heeft dit probleem wel heel goed onder de knie. Zie zijn foto van een vlinder:

Er is nog wel een spoor te zien van mijn probleem maar het is minimaal.
We zullen eens iets gemakkelijker proberen. Ik maak foto’s van gras tegen een water achtergrond,
zodat ze licht en donker afsteken. Met het oog weet je hoe sprieten c.q. haren er uit zien en die kun
je dus gemakkelijk volgen. PS weet dat echter niet en kijkt alleen naar contrast met de omgeving.
Verder is het de vraag wat een spriet is en wat achtergrond als het heel dicht op elkaar zit en beide
zones ongeveer even breed zijn.
Het is toch mogelijk donkere haren en lichte haren beide licht te maken zodat de hele haar
geselecteerd kan worden: maak twee kopie-lagen, inverteer er één en meng ze in Calculations met
Lighten. Het is een logische OR bewerking: hij kiest van het onderhavige pixel dat uit de lichtste laag
en bergt dat op in een alpha kanaal. Een soort gelijkrichter. Van te voren wat frequentie filteren (blur
en high pass) en wat histogram stretching helpt daar nog bij. Bij een overgang van lichte naar

donkere achtergrond, waar haar en achtergrond even helder zijn, komt dan een gaatje. Maar het
blijft een probleem.
We proberen een gemakkelijker voorbeeld: grashalmen.

Ik zie in onderstaand beeld dat de
grashalmen 10 – 15 pixels breed
zijn en er zitten wat donkere
randjes omheen door de incamera sharpening.
De randjes haal ik grotendeels
weg door een gaussian blur van 1
pixel.
Dan maak ik twee kopielagen en pas ik een High Pass filter toe dat de halmen zeker doorlaat: 30
pixels breed. Je krijgt dan wel weer (bredere) lichte randen om de halmen heen.

Ik inverteer er eentje:

De Calculations / Lighten bewerking van deze lagen, gestretched geeft nu volledig lichte halmen,
maar wel met een zwart randje er om heen en de achtergrond is haast ongemoeid

.
Deze figuur wordt nu gedrempeld wat een zwart/ wit masker oplevert:

En dat leg ik over de oorspronkelijke foto in de Background heen zodat de halmen geselecteerd
moeten worden:

Tja, het doet wel iets maar de werking is beperkt. Het is wel veel sneller dan met de hand werken.
Het begint er op te lijken dat die harige beestjes niet zo geschikt zijn voor dit werk, tenminste als je
ze op een puur zwarte achtergrond wilt leggen.

Het preserveren van beestjes is ook nog een probleem. Als ik ze bevries vallen ze uit elkaar (het
zilvervisje) of het worden propjes (de vuurwants) , met alle pootjes bij elkaar. Een miertje in een
stikpot valt in de tissue met nail polish remover (ethylacetaat en alcohol, stinkt enorm) en wordt ook
een propje. Ik maak een katoenen dingetje aan het dekseltje vast zodat er geen obstakels in het potje
zelf zitten waar de beestjes in blijven haken; dat maar eens proberen.

Ondertussen heb ik nog een ander wantsachtig beest gevonden. Hij is aan komen lopen en hij is
nogal stoffig en ik heb geen idee hoe je dat schoon moet maken. Ik fotografeer alleen het kop
gedeelte.

Het eerste stikpot slachtoffer, een miertje uit het pad in de achtertuin is verfomfaaid geraakt
waardoor hij niet vlak kan liggen maar de details in zo’n klein beestje zijn werkelijk fantastisch. En:
komt direct uit de tuin en is niet stoffig!

We zien hier ook weer het probleem van de lichte waas rondom de haren als je er onder een lage
hoek doorheen kijkt. Eigenlijk zie je daar door het bos de bomen niet meer.

Ik heb nu het gevoel dat ik me niet meer hoef te schamen voor resultaten en ik heb ook wat concrete
vragen. Ik stuur een mail naar een algemene ingang van Naturalis:

Technische vragen over insecten foto's
Sipke Wadman <sipkewadman5@gmail.com> Thu, Mar 28, 9:12 PM (2 days ago)
to contact@naturalis.nl
Goedendag Naturalis,
Sinds een paar weken ben ik bezig met het fotograferen van insecten, geïnspireerd door de prachtige
metersgrote foto’s van Levon Biss die ik in het natuurmuseum in Maastricht heb gezien. Veel jeugd
stond er enthousiast bij te kijken en zich te verbazen, mooi is dat. Kan zo maar de volgende generatie
entomologen opleveren. Het zijn wel exoten en ik dacht dat met de huidige insectencrisis in ons land
het geen kwaad kan wat enthousiasme te kweken en zulke foto’s van onze eigen insecten te kunnen
tonen.
Ik heb van verschillende sloop-onderdelen en wat timmerwerk een microscoop gebouwd, zodat ik
met kleine stapjes zgn. focus stacks kan maken waarvan ik dan weer composieten kan maken. Een
paar duizend foto’s per insect. Ik heb de techniek nog niet onder de knie, vooral niet van harige
dieren, maar er zijn vorderingen. Er zijn echter ook fundamentele beperkingen. Een paar voorbeelden
van de stand van zaken voeg ik bij in verkleinde en gecomprimeerde vorm (het hele zilvervisje is 500
megapixel) , die meteen aantonen dat er nog werk te doen is. Ofwel ze zitten vol stof, of pootjes zijn
niet te zien of steken alle kanten op. Het zijn een vuurwants, de kop van een papiervisje, kop van een
onbekende wants en een klein zwart miertje uit mijn tuin. Zoals U ziet kom ik nu een aantal nietoptomechanische problemen tegen waarbij ik hoop dat U mij verder wilt helpen. Een paar ervan zijn
als volgt:
Hoe conserveer je die beestjes? Ik gebruik insecten die toevallig mijn huis zijn binnen komen lopen, en
die zijn verfomfaaid en stoffig en ik heb geen idee hoe ze schoon te maken. Ik vang ze in een doosje
en doe ze in de diepvries. Ik merk dat tere dieren daar niet ongeschonden uitkomen: een papiervisje
bijvoorbeeld verliest zijn sprieten en valt spontaan uit elkaar. Een miertje krult op en komt er uit als
een propje. Damp van ethylacetaat lijkt wel wat beter te gaan. Een stevige wants gaat ook beter.
Tere vliegende insecten als muggen heb ik nog niet geprobeerd; er zijn er ook nog niet zo veel na de
winter.
Hoe leg je ze in een vaste positie onder de microscoop? Ze vouwen hun pootjes onder zich en dan kun
je ze niet meer vlak neerleggen. Je kunt de pootjes ook niet herpositioneren, ze zijn stijf of ze breken
af. Priegelwerk.
Bestaan er ook standaarden over hoe zulke fotografie te doen? Welke gegevens moet je opnemen?

Zou het mogelijk zijn U eens te bezoeken met dergelijke vragen en voor professionele goede
raad hoe-om-te-gaan-met-insecten?

Met vriendelijke groet,
Sipke Wadman
Gildestraat 15 Waalre

Ik krijg niet meteen antwoord zoals gewoonlijk, misschien had ik beter naar het expert center kunnen
sturen, maar ik wacht even af.

Twee dagen later krijg ik een antwoord met een paar verwijzingen; ik ga eens kijken wat ik daar aan
heb. Het lijken me vooral natuur fotosites maar je weet het nooit.
Verder met de beestjes.
Met mijn nieuwe stikpotje dat met
ethylacetaat heel snel werkt, binnen een paar
minuten liggen ze voor pampus, mieren in elk
geval, vang ik nog twee zwarte wegmieren uit
een bloempot. Het lijkt dat sommige in een
druppeltje vloeistof, misschien water (?) of
EtAc uit het katoentje komen te liggen dat
door oppervlaktespanning de pootjes bij
elkaar trekt. Misschien is het EtAc condens
on het koude potje. Als ik het glas eerst een
beetje warm maak moet dat over zijn. Ik zal
anders een filtreerpapiertje onderin leggen,
misschien helpt dat. De mier ligt nu op een
objectglas, maar dat heeft weer zo zijn eigen
problemen: stof. Ik fotografeer hem in 11
stacks met 1049 foto’s met alle vier lampen.
Een klein stukje rechter achterpoot is niet helemaal scherp.

Zie het ruwe plaatje hiernaast: er is nog
retoucheerwerk in PS te doen, en dat
scheelt een hoop.
Dat gaat als volgt: Eerst doe ik een
histogramstretch en haal ik het algemene
contrast een beetje op tot de halo’s wat
zwakker worden en er wat kleurcorrectie
optreedt. De halo’s zitten meest in de onderste 10% van het histogram. Stof spikkels in de
achtergrond haal ik weg met een passende healing brush. De rest van de halo’s, eigenlijk het hele
zwarte deel van de foto, door te selecteren met de lasso met 5 pixels feather, gebruikmakend van de
donkere rand in de halo’s die zichtbaar is in dit versterkte beeld. Vervolgens met het cntrl-L
histogram het zwart af kappen, helemaal zwart te maken. De kleurverzadiging heb ik een klein beetje
(7 punten) opgehaald.

Dit is toch weer een iets ander miertje dan het eerste. Hij is iets groter (ongeveer 4 mm lang) en hij
ziet er gewoon anders uit. Hij houdt zijn handen voor zijn ogen.
Op het oog is het gewoon een klein bruinzwart miertje maar als je beter kijkt is zo’n beestje toch
kleuriger en gedetailleerder dan je op het eerste gezicht zo denken. Moet je zijn rug zien:

Volgende slachtoffer is een kleine pissebed. Die is ook snel buiten westen en gaat op zijn rug liggen.
Ik maak er 1017 foto’s van met meelopende belichting telkens met 2 lampen. Het is een bol beestje
en het zijn allemaal diepe stacks, 90 – 150 lagen.
Het lijkt er op dat ze niet bijzonder goed kunnen zien want ze hebben facetogen met maar weinig
ommatidiën die bovendien helder doorzichtig zijn en niet zwart. Misschien dienen ze meer als
optische fibers.

Het hele beest (5 mm lang) is onder vergroting toch ook weer de moeite van het bekijken waard:

Tot nu toe heb ik steeds beestjes gefotografeerd zonder pootjes, omdat die er onder zaten. Ik
probeer nu de pootjes zichtbaar te maken door ze met pincetten er onder uit te trekken. Dat is een
enorm gepriegel en ik haal dus mijn binoculair microscoop van zolder.

Heel lastig blijft het maar ik slaag er toch in van één beestje de pootjes er een beetje onder uit te
trekken. Als het beest in de lengte onder de camera ligt steken de pootjes en sprieten dwars uit en
staan dus op de korte kant van de foto. Het zou dus beter zijn als het beest zou kunnen draaien; vergt
een aanpassing van de objectdrager dus.
Verder zitten de poten ver onder
het lijf, wat natuurlijk een
scherptediepte probleem geeft
aan de rand van het lijf. Daar
waar de poten en sprieten vrij
liggen is er geen probleem. Wat
er op de rand gebeurt zien we
hier naast. Wanneer de poten
scherp zijn afgebeeld is de rand
van het schild enorm vaag en overlapt deels de poten. Eén manier om dat te verminderen is ze in één
grote stack te zetten maar dan nog zijn er problemen. Als het een klein beestje is gaat dat nog wel
maar als het een groter beest is en de stack zou bijv. 5 mm diep worden, dan zijn dat 333 lagen en
dat is redelijk onhandelbaar. Misschien kan het in twee aparte stacks op dezelfde X,Y- positie, zodat
je het ‘lege’ tussenstuk niet hoeft op te nemen. We zien wel dat hoe dieper de stack, des te breder
de halo’s. Het blijkt dus dat het fotograferen van diepe stacks voor de poten niet goed werkt bij de
aansluiting van de rugschilden. We zien ook dat het volledig krijgen van alle poten en sprieten nog
een probleem is. Het duurt zo lang dat je vergeet wat je allemaal gehad hebt en je kunt het
ondertussen niet bekijken want de stacks zijn er nog niet.

Andere optie: als het beest iets kon kantelen zou je er beter onder kunnen kijken. Alleen mag het
beest niet van het glas wegglijden dan. Nog een aanpassing van de objectdrager dus. Of je zou ook de
camera kunnen laten kantelen. Dan is weliswaar een heel nieuwe opstelling nodig maar je kunt wel
het beest met rust laten zodat ie niet verschuift.

Volledig is ie niet maar er zitten toch wel mooie details in dit beeld.

Ik heb nog een rode bosmier gevangen in het Leenderbos. Helemaal uitgespreid met zijn poten , die
ook nogal hoog omhoog steken bij de knieën, geeft stacks van 240 diep. Dat is wat veel dus ik maak
alleen het lijf af.

Er zijn ook grote halo’s, werkelijk een heel vervelend bijverschijnsel. Daar kan het beest niets aan
doen. Niettemin zijn er toch ook hier mooie details te zien.

Dan een heel ander soort kever, een klein opdondertje. In de hand gehouden, is het niet veel:

Maar vergroot:

Spiegelend reflecterende torretjes zijn er dus ook. Dit is een kleintje van 3.5 mm dat op een
fietstocht in mijn hemd gevlogen was en dat ik vond omdat ie jeukte. Het is een dennescheerder,
glanzend zwart. Stof blijft duidelijk een probleem, zeker in je hemd. Door de spiegeling zie je de hele
omgeving er in gereflecteerd. De donkere vlek in het
midden is de opening van het diffuser koffiebekertje. De
lichte vlekken her en der komen door de aanstraling van
de afzonderlijke lampjes; ik heb hier ook een
meelopende belichting met twee lampen.
De donkere gereflecteerde lijn op het voorste deel is de
spleet tussen de objecttafel en het bekertje.
Daar is niet zo veel aan te doen; ik zou alleen het glas in
een raampje van wit karton kunnen leggen waarop dan
het bekertje aansluit. Ter plaatse van het glas is er niets
aan te doen hoogstens zou ik het hele spul op een wit
papiertje kunnen leggen maar ik wil de zwarte achtergrond van het onderlicht gat ook niet kwijt.
De bruine lijn tussen kop en voorstuk is er echt. De bruinige reflectie langs de onderrand van
voorstuk en schilden is me niet duidelijk.

Dan zijn er ook nog wat andere problemen. Op
plaatsen waar twee structuren op verschillende
diepte door elkaar zitten krijg je problemen. De
pootjes verdwijnen op plaatsen waar de rand
van het schild met uitstekende haartjes
zichtbaar zijn. We zien ook de verschillende rijen
haartjes door elkaar heen en zelfs in het schild
verdwijnen. Misschien kan ik dat oplossen door
deelstacks te maken?

Op een andere plek mis ik de scherpte van het
pootje helemaal. Ik heb op aansluitende stacks
over het hoofd gezien dat er nog een pootje
onder zat en ik heb het ook niet apart
opgenomen.

Op verschillende plaatsen op de bovenkant zie
ik een netwerk van krassen. Het is me niet
duidelijk of dat zo hoort of dat het gekomen is
door de behandeling. Gezien de plaatsing denk
ik dat het komt gedurende het leven van het
beest.

En dan natuurlijk het alom aanwezige stof. Het varieert van grote brokken tot microscopische
puntjes. Ik blijf dat zien en ik kan het alleen maar retoucheren in de foto. Ik zou in een flowkast
kunnen werken maar dat gaat wel ver en ik heb
ook geen invloed op het voorgaande traject.
Ik kan wel zien dat Levon Biss ook niet alle stof
weg krijgt, ook niet op opvallende plaatsen die
moeilijk te photoshoppen zijn.

Het blijft een prachtige structuur. Deze foto beslaat ca 0.8 mm.

We gaan eens kijken naar het rand- overlap
probleem. Scherpe en onscherpe delen
overlappen elkaar. Ze hebben een
gemeenschappelijk gebied waarin de ene de
onscherpe voorgrond voor de ander is en
andersom. Hoe groot dat gebied is hangt af van de
afstand en van de n.a.
Onderstaand zijn twee foto’s uit een stack van 140 diep, scherp op de rand van het schild en op de
pootjes.

Rondom elk van deze plaatjes maak ik een korte stack, ca 10 lagen diep. Het overlappende deel is
duidelijk te zien aan de stekels op de pootjes, die door het onscherpe schild heen schijnen.

Er is een iets langer scherptegebied nu. Ik kan nu twee kanten op: ik kan ze 50-50 mixen en ik kan ze
stacken.

Stacken geeft een iets beter contrast dan mixen, maar het probleem is niet opgelost.

Levon Biss heeft bij nadere beschouwing het probleem ook niet opgelost maar omzeild; het is dan
ook fundamenteel. Op zijn foto’s is er geen spoor van te zien; wel zie je dat de rand van het schild
van deze ‘stag beetle’ er bij de poten anders uit ziet dan aan de vrije rand. Het is dus
gephotoshopped, schild en poten in verschillende lagen. Niet moeilijk maar wel veel werk. Hij moet
de poten apart gefotografeerd hebben; wie weet heeft ie ze er wel af gehaald, of inderdaad
gekanteld. Ook mogelijk is dat er een tijdelijk zwart blaadje tussen schild en poten is gehouden. Hij
kan dat gemakkelijker want hij heeft insecten vastgelijmd op een speld die in plasticine is gestoken,
en kan dus alle kanten op draaien. Voor grote beesten gaat dat nog wel, als ze maar een paar
millimeter zijn niet.

Ondertussen ga ik verder met de dennescheerder. De onderkant is veel ingewikkelder dan de gladde
bovenkant. En dat voor zo’n klein beestje.

Dat beest heeft zijn ogen aan de onderkant zitten, een soort cilinders met een heleboel gele
wimpers. Het is zo ingewikkeld dat je in deze projectie onmogelijk kunt zien wat wat is maar mooi is
het wel.

Intussen heb ik een provisorische draaibare tafel uit losse gestapelde onderdelen gemaakt met een
zwarte holte waarboven een glaasje ligt. Het geeft de mogelijkheid om uitstekende delen zoals poten
en antennes in de lengte of diagonaal in beeld te leggen zodat je met minder foto’s toe kunt.
Bovenstaand beestje is er mee gefotografeerd. Het ligt
wat hoger dan de kruistafel maar er is ruimte genoeg.
Ik leg er nog een zwart plaatje onder; zwart gemaakt
MDF is te grijs.
Een complicatie die ik nog aantrof was dat ik dacht
trips op berkenblaadjes te hebben gevonden, die ik
met blaadjes en al in de stikpot deed. Het werd een
kledderboel, het blad verwelkte en het water kwam er
uit onder invloed van de EtAc damp. Ik had dat eerder
gezien bij een torretje en dacht dat het gedruppeld
was maar kennelijk niet. Verder had ik een mooi
snuitkevertje gevangen maar dat kwam weer tot leven; niet geschikt om te fotograferen dus. Ik heb
het vrij gelaten maar wellicht is het door een vogel opgegeten. Op de Leenderhei heb ik een paar
nieuwe gevangen, het wemelde ervan in het uitlopende berkengroen, en die overnacht in de stikpot
gestopt.
*** Ik heb bovenstaande foto van de onderkant van de dennescheerder op de fotoclub laten zien en
het werd enthousiast ontvangen. Ik kreeg spontaan Photoshop-hulp aangeboden over hoe zulke
foto’s een zwarte achtergrond te geven. Ik heb het plaatje van de drie zilvervis-staarten
rondgestuurd met de uitdaging een manier te bedenken om dit goed te doen.
Fotograferen met schuine bundels zou misschien het probleem van de overlappende onscherpte
kunnen oplossen. Ik probeer het met als object een afgescheurd papiertje dat 1.5 mm boven een
plankje met een potloodstreep wordt gehouden. Dat fotografeer ik met de 50 mm apo-vergroter lens

op een lange extenderpijp ingesteld op F/2.8 links en rechts in het beeld en ook met de lens deels
afgedekt.

Inderdaad zie je een verschuiving van de onscherpe achtergrond ten opzichte van de scherpe
voorgrond als je het object verschuift door het beeld heen. De voorgrond verschuift iets sneller dan
de achtergrond, als je rechts in beeld zit kijk je iets verder onder het papiertje door maar het effect is
klein. Dan het afdekken van de lensapertuur met een zwart papiertje:

Dit effect is groter zoals verwacht. Linker foto is met volledig open objectief, middelste is half open
aan de rechterkant, de rechter foto is met alleen nog een sikkel open aan de rechterkant. Uiteraard
zie je de scherptediepte ook toenemen, en wel bijna alleen in horizontale richting. Als je de lens
afdekt van links naar rechts, kijk je steeds een beetje verder onder
het papiertje. Bij het microscoopobjectief met n.a. 0.25 is dat
effect nog wat sterker. Het valt nog te bezien wat voor diffractieeffecten dat heeft bij het microscoopobjectief.
Bij een F/11 instelling is sowieso de scherptediepte groter.

Om te zien wat dat doet met scherpte en onscherpte maak ik wat foto’s in een korte stack van
talkpoeder op een glaasje, in negatief weergegeven. Ik gebruik hier een kartonnen afdekking van het
objectief om het schuine straal principe te testen. Wat hier ook meteen aan de dag treedt is de
mindere kwaliteit mbt. chromatische aberratie; ik denk afkomstig uit de 135 mm telelens.

Ook bij deze plaatjes zie je dat bij de sikkel-apertuur er wat meer scherptediepte is maar het lijkt of
de scherpte ook iets is teruggelopen door de toegenomen diffractie. Kleurfouten zijn zeker wat
minder. In de onscherpte zien we bij de sikkels niet meer de diffractieringen van het ronde apertuur,
en de afmeting van de spreidingscirkel is afgenomen, en uitgerekt zodat het de indruk wekt van een
bewogen foto.

rond scherp

rond onscherp

sikkel scherp

sikkel onscherp

Als extra probeer ik de 135 mm telelens te vervangen door een 180 mm achromaat die ik had liggen,
want die zou misschien minder kleurfouten geven. Ik maak wat provisorische passtukken met oude
extension tubes zodat de lens ca 190 mm voor de sensor zit; klopt dus bijna.

Het objectglas ligt niet geheel parallel aan de sensor zodat er een scherpte gradiënt ontstaat,
waaraan ook mooi de (hier aangezette) kleurfouten zichtbaar worden, laterale chromatische
aberratie in de lengte uitgespreid. Green en purple fringing! Bovendien zijn de deeltjes in de
onscherpte van ringen voorzien, een rest sferische aberratie. Deze lens is dus nog veel erger dan de
telelens en dat gaan we dus maar niet doen.
MAAR! Ik heb drie verschillende 135 mm F/2.8 lenzen in de oude doos. Tot nu toe heb ik gebruikt de
Pallas Magenta AM Nr 215879, en er is ook een Prakticar 135/ 2.8 MC Nr 2200233 van Pentacon en
ook een Panagor Auto tele 135/ 2.8 Nr 483311, alle drie met 55 mm filterdraad. Helaas heeft de
Prakticar een bajonet, dus dat past niet. De Panagor kan ik wel bekijken.

Pallas

Panagor

Verscherpte beelden op 500%. Mijn oude Panagor lens, ooit gekocht van mijn zakgeld, lijkt
marginaal scherper dan de Pallas lens en ook iets minder kleurschifting te vertonen. Wel zie ik in de
hoek wat astigmatisme maar dat kan komen omdat het microscoopobjectief een beetje scheef zat.
Het verschil is niet groot: de kleinste deeltjes zitten rond de 4 á 5 pixels. Ik ga die maar eens een
poosje gebruiken.
Voor de controle gebruik ik nog even de 90 mm macrolens, waarvoor ik even en nieuwe cameraplaat
maak want de macrolens past niet op de telelens steunplaat.

We zien hier ook kleurranden, wat me dan weer
laat denken dat dat uit het microscoopobjectief
komt, want deze macrolens is zeer goed
gecorrigeerd. Op 500 % zijn de kleinste puntjes wel
iets kleiner en contrastrijker dan bij de 135 mm
telelens maar dat moet ook wel want de schaal is
maar 2/3 daarvan. Je hebt natuurlijk een navenant
groter veld dus dat zou handig zijn maar we zien
ook een onbekende rare meervoudige
spookreflectie dus ik blijf bij de 135 mm Panagor.
Blijkbaar is het microscoopobjectief de begrenzing.

Tijd voor een praktijktest met de schuine bundel. Ik neem de rand van het schild van mijn struikrover
torretje met daaronder de poten.

Hele bundel stack

Schuine bundel stack

We zien dat het afgebeelde veld het zelfde is maar dat inderdaad de onscherpte blur bij de schuine
straal heel veel minder is. Hij is ook wat onderbelicht; logisch als je een kleiner gaatje hebt… Ook is
de rand van het lijf beter gedefinieerd. Aan de scherpte zelf zie ik weinig verschil. Verder is door het
schuine diafragma natuurlijk de blur ook minder.

Hele bundel halfweg

schuine bundel halfweg

Halverwege de stack zien we het lijf door de poot heen groeien, en bij de schuine bundel meer dan
bij de hele bundel. Tijdens het stacken zie je bij de schuine bundel wel dat het beeld als het ware in
elkaar geschoven wordt, kleine verplaatsingen van een iets onscherp beeld naar een iets scherper
beeld. Het hele haloprobleem is een stuk kleiner geworden.

Ik had nog een ander idee dat misschien de lastige overlap van onscherp en scherp zou beteugelen.
Ik selecteer in de postprocessing alleen de scherpe delen van een foto door het verschil te nemen
van het scherpe beeld en een geblurd beeld (met 2 pixels en 30 pixels gaussian blur. Op de
onscherpe delen is er dan geen verschil, op de scherpe wel. Het moet wel in 16 bit ipv. 8 bit) op te
zoeken en te selecteren. De rest wordt zwart. Dat ziet er dan zo uit:

De hele serie foto’s uit een stack bewerk je op deze manier en als je dan al die deelselecties stackt
krijg je dit in vergelijking met het oorspronkelijke:

Het probleem wordt wel kleiner, de halo’s zijn minder geworden, maar er komt een ander probleem
voor terug: zwarte gaps. Ik heb ook gezien dat gladde delen met weinig detail als onscherpte worden
gezien en ook zwart worden. Misschien is het een kwestie van parameters in de frequentie filtering
door de verschillende blurs en feathers.

Iets strakkere blurs en kleinere feathers leiden tot een iets beter resultaat. De halo’s blijven weg
maar de zwarte gaten zijn niet helemaal weg. De rechter foto heeft nog een high pass filter
ingebouwd daarvoor maar het resultaat is niet voldoende. Ik zal het toch moeten zoeken in de
opnametechniek.
Ondertussen heb ik weer een kunstwerkje klaar. Langzaamaan leer ik hoe je het beest kunt isoleren
van de achtergrond. Het gaat met locale selecties, contrastaanpassing en de dodge and burn tools.
De refine edge functie is niet goed te gebruiken, alleen als er een sterk contrasterende achtergrond
is, en die heb ik nooit. Beste gaat het in het groene kanaal. Ik maak twee kopie lagen en een zwarte
laag; de bovenste kopie gebruik ik als mal. Ik maak die bovenste laag zwartwit. Wat weg moet delete
ik in de onderliggende kopielaag zodat de zwarte er doorheen komt. De stitch met ICE gaat alleen
goed als ik geen meelopende belichting maak, heel vaak niet dus, en in dat geval moet het met de
hand in PS. Dat gaat ook heel goed; de verschillende delen zitten in verschillende lagen die ik een
voor een op elkaar lig. Ik maak de bovenste laag half transparant en leg de delails op pixelniveau op
elkaar door schuiven, schalen en draaien tot ze passen, poets de noodzakelijke delen weg met een
transparante kwast en voeg ze dan samen. En het is een boel werk.
Deze kever heet een groene struiksnuittor. Ja echt. De aansluiting van de pootjes is nog steeds niet
op orde; is nog niet via de schuine straal opgenomen.

Op de Leenderhei heb
ik op een met droog
mos begroeid stuifzand
een paar hele kleine
onspectaculaire
kevertjes gevonden. Ik
heb geen idee wat het
is; ze staan niet in mijn
boekje. Eén ervan heeft
vleugels.
Deze is 3.7 mm lang,
glanzend zwart en vol
gaatjes. Ik heb hem
gefotografeerd met
meelopende belichting
met het afgesneden
koffiebekertje. Ik wilde
voor de pootjes, die
heel slecht zichtbaar
waren, de schuine
bundel methode
gebruiken maar dat
bleek lastig want het
off-axis apertuur moet
meedraaien met de
rand van het beest.

Daarvoor moet er een
handvatje aan zitten
om te kunnen draaien,
en dat gaat niet door
het koffiebekertje.
Daarom heb ik op de
vier lampjes een
uitgeknipte bodem van
een bekertje geplakt
zodat ze wat verder
weg kunnen staan.
Daardoor wordt dan
weer het licht te weinig
diffuus en krijg ik weer

die vervelende speculaire reflecties; niet diffuus genoeg dus. Picolay wil dat ook niet netjes stacken.
Tegelijk met dit beestje heb ik ook een klein heidetorretje #2 gevangen op dezelfde plek. Deze wil zijn
pootjes wel een beetje laten zien op één na. Je kunt natuurlijk altijd de tegenover liggende kopiëren
en er aan plakken . . . . Maar ja, het oog wil ook wat; je moet de waarheid economisch gebruiken.

Ik zie ook wat rare zoning effecten in de gestackte foto’s. Als ik kijk naar de samenstellende foto’s, de
enkele lagen dus, zie ik het ook. Het moet een gevolg zijn van mijn belichtingsmethode, de rand van
het koffiebekertje blijkbaar.

Ik heb meelopende belichting voor alle foto’s. Het lijf heb ik met volle opening opgenomen, en de
poten met de schuine bundel apertuur. Het is iets beter maar niet overal en ik moet eigenlijk met
beide methoden de volle diepte van de hele stack opnemen. Het mag deels aan Picolay liggen en
deels aan de schuine bundel maar er ontstaan toch ongewenste artefacten. Links boven is een zoning
te zien die ik moeilijk kan verklaren uit reflecties van de diffuser, en de stekels hebben rare
rafelrandjes. Lijkt op diffractie maar dat is het niet; het is een geometrisch effect. Als een rand de
scherpte in en uit loopt in een schuine bundel wordt ie niet alleen scherp en onscherp maar
verplaatst zich ook. Uiteraard alleen in de richting dwars op de deel-apertuur. Ik kan dat weg werken
maar de kwaliteit van het beeld lijdt er wel onder.

Al met al is het geen onaardig beeld geworden met al die haren, haakjes en bobbeltjes en die
doorschijnende dekschilden maar ik vraag me af of ik die schuine bundel methode blijf gebruiken.
Het heeft voordelen maar ook nare artefacten. Een andere methode om die vage onscherpte buiten
focus te verminderen is een kleinere apertuur te gebruiken, dit dan ten koste van de resolutie
natuurlijk.
Bij dit soort hele kleine beestjes is het formaat toch een probleem dat de scherpte aantast. Hoe
groter het beest, hoe scherper je hem krijgt relatief tot zijn afmeting, en hoe meer je dus kunt
inzoomen. Ik heb nu een resolutie van ca 3 á 4 pixels en het beest is 11000 pixels lang. Bij grotere
beesten is dat natuurlijk ook zo en die geven dus een relatief scherper beeld dat je verder kunt
inzoomen, dat wil zeggen je komt van verder.

Dit werpt eens te meer de vraag op hoe het zit met scherpte, scherptediepte en de invloed van
diffractie. Ik ga er maar eens een paar sessies aan wagen. Ik fotografeer stacks met diafragma’s voor
het objectief.
Eerst even het objectief zelf. Het is een 10 x NA 0.25 lens met een werkafstand van 21 mm en
oneindige conjugatie. Die werkafstand klopt binnen mijn meting van een paar tiende mm. Diameter
van de frontlens vatting is ø 14 mm. N.A. van 0.25 betekent een lichtsterkte van F/1,93. Ik werk met
een tubus lens van 135 mm, en ik krijg een veld van 2,4 mm afgebeeld op een sensor van 22,3 mm;
een vergrotingsfactor van 9,29 x. Brandpuntsafstand van het objectief zou dus moeten zijn F =
135/9,29 = 14,5 mm. Dat kan niet voor een werkafstand van 21 mm, er is dus kennelijk sprake van
een complexe lens met een soort retrofocus systeem. De andere benadering is gebruik te maken van
de frontlens diameter en de N.A. : ø 14 mm bij F/1,93 geeft F= 27 mm. Bij een retrofocus mag dat
niet zo maar. Ik ben benieuwd welk deel van de numerieke apertuur wordt gevuld in de praktijk; je
kunt dat afleiden uit de bokeh.
Ik maak een paar simpele diafragma’s van papier en plakband die ik over de lens kan schuiven. Ik ga
kijken wat die voor effect hebben op scherptediepte en diffractie en ook op de halo’s in de stacks. Ik
maak met een gaatjestang openingen van 5,3 mm en 3,4 mm. Met een viltstift maak ik ze zwart van
binnen. Met het 3,4 mm apertuur wil ik ook proberen wat er gebeurt als ik het wat laat zakken (4
mm) met het idee dat een onscherpe rand een zekere apodisatie zou geven en daardoor minder
halo.

Ik maak er foto’s mee in 63 stappen van 15 µ die ik stack ik Picolay; dit keer met een 2 x alignment
want dat blijkt toch iets betere beelden te geven, en het duurt ook een stuk langer.

Volle apertuur

3,4 mm apertuur

5,3 mm apertuur

3,4 mm apertuur 4mm gezakt

Er is niet zo gek veel te zien aan deze hele enkelvoudige, ongestackte beelden, behalve aan de
toegenomen scherptediepte over de sprieten en aan bokeh van de vuiltjes op het objectglas op de
achtergrond. In de detail beelden van de stacks (screenshots uit PS) is meer te zien:

Volle apertuur

3,4 mm apertuur

5,3 mm apertuur

3,4 mm apertuur 4mm gezakt

Het is inderdaad duidelijk dat de volle apertuur het meeste detail laat zien, zoals te verwachten uit
de diffractie. Het verschil met het 5,3 mm gaatje is niet heel groot, en dat levert wel een stuk grotere
scherptediepte, zodat ik met grotere stappen zou kunnen werken en daardoor minder diepe stacks.
Het hele optische systeem is dus niet helemaal diffractiebegrensd, het is ook geen echte apo maar
een fluoriet achromaat, en daar kan ik gebruik van maken. Bij de 3,4 mm is dat effect nog sterker,
een beetje te veel zelfs. Als je het diafragma laat zakken zie je dubbele beelden ontstaan (zie de
stekels op de sprieten) , niet te verwonderen als het apertuur te ver uit de pupil zakt. Het apodisatie
idee gaat dus niet werken.

Volle apertuur met 60 µ stappen

5,3 mm apertuur met 60 µ stappen

Bij de volle apertuur zien we onaanvaardbare stappen; dat wisten we al, maar bij 5,3 mm zijn die
behoorlijk verdwenen, maar niet helemaal. Wellicht is het een goede optie eens te kijken wat een
wat grotere apertuur doet, maar niet de volle opening. Het zou ook minder halo en minder
strooilicht kunnen geven.
Iets anders interessants vinden
we als we de bokeh vlekken
opmeten in de achtergrond. Er
blijkt een prachtig verband te
bestaan tussen het formaat van
deze vlekken en de apertuur
diameter, dat bovendien binnen
de foutmarges door nul gaat. Dat
toont aan dat inderdaad de volle
opening van de frontlens wordt
gebruikt, zoals te verwachten bij
een retrofocus ontwerp.
Inderdaad is de frontlens hol aan
de voorkant en niet vlak.
Ik ga eens voor een diafragma van 7,2 mm, overeenkomend met een N.A. van 0,14. Ik maak stappen
van 25 µ. Ik heb een klein teer sluipwespachtig beestje met dunne pootjes en vliesvleugeltjes, die
nogal beschadigd, opgefrommeld raken door de EtAc damp. Ook weer alle pootjes naar beneden,
zodat ik hem maar van de zijkant fotografeer (4 lampen). Ik zie in de serie dat er hier en daar
sprongetjes in positie ontstaan, misschien door beweging van het beest dat uitdroogt, of door speling
in de Stackshot rail. Ik gebruik de 2x alignment functie van Picolay. Het leidt tot dit plaatje histogram
stertched, gecropt en verscherpt:

Op het oog nog niet zo slecht
maar er is wat algemene
vaagheid, en de verplaatsingen
uiten zich aan de randen:
dubbele haren en dubbele
randen. Ik vergelijk het nog
maar eens met een serie met
volle opening, N.A. = 0,25. Ik
vergeet helaas wel om de stap
weer op 15 µ te zetten, dus die
is nog 25 µ, en levert dus wat
onscherpe banden maar daar
kijken we voor nu even
omheen.

Dat ziet er dan zó uit:

Weer die verschuiving omhoog, ca 0.01 mm; ik weet niet waar dat van komt. Misschien dat de
verplaatsingsas en de optische as niet precies parallel liggen.

7,2 mm apertuur

14 mm apertuur

Bovenstaande vierkantjes meten op het insect 0,23 x 0,23 mm. Opvallend is de reflectie in het oog,
die bij 7,2 mm kleiner is en uit zwarte puntjes bestaat in de ommatidia, en een groter gesloten vlak
bij volle opening. De N.A. van de ommatidia is kennelijk groter dan die van het 7,2 mm apertuur. De
zwarte puntjes zijn de reflecties van het apertuur in het object. De belichting is bij volle opening ook
iets krapper uitgevallen en er is een kleurverschil tussen de twee. De verschillen in halo zijn evident,
vooral in de ‘borstharen’ en we zien dat het verschil vooral zit in de omvang van de halo, niet in de
helderheid. De scherptediepte op die plek is ook wat beter in het gediafragmeerde geval, ten koste
van de scherpte. De scherpte en contrast zijn bij volle opening van 14 mm inderdaad iets beter dan
bij het 7,2 mm diafragma maar niet 2 x zo goed als het alleen aan diffractie zou liggen.
Van dit zelfde wespje maak ik een plaatje van de vleugeltjes. Ze zijn zo dun dat er newton ringen /
interferentiekleuren in te zien zijn, en er staan zelfs nog haartjes op die ook door de vleugels heen te
zien zijn. Je ziet hier meteen dat de boel nogal verfrommeld is, vooral het bovenste.

Pro memorie: Een totaal alternatieve methode om een bos haar te belichten zodat je minder storing
door onscherpe voor- en achtergrond krijgt is het gebruik van een lichtmes, dat alleen de laag die in je
scherptediepte ligt verlicht. Voor- en achtergrond zijn wel aanwezig natuurlijk maar ze zijn donker.
Het is alleen nogal een optische en
mechanische constructie, die zeer stabiel
moet zijn en bovendien met de camera moet
meebewegen, maar het zou kunnen werken.
Het idee heet light sheet microscopy en het
is afgeleid van de confocale microscopie
maar dan niet met een spot maar met een
lijn. De lichtlijn, of eigenlijk het vlak, moet ca
20- 25 µ dik zijn in mijn geval. Spleet 1 wordt door een veldlens uitgelicht, en door een projectielens
op het microscopisch veld afgebeeld. Spleet 2 zorgt voor de beperking van de dikte van het lichtmes
buiten focus. Je wilt geen divergentie loodrecht op het vlak, maar juist wel in het vlak, om welke reden
spleet 2 zo breed is als de projectielens. Gebruik van een cylinderlens hiervoor is gemakkelijker
natuurlijk maar voor mijn kleine veld van tweeënhalve millimeter misschien onnodig. De hele toeter
mag niet te groot zijn, hoogstens een cm of 10, want het komt zijwaarts aan de cameraplaat te
hangen. Er moet ook voldoende werkafstand zijn, bij voorkeur een cm of 3. Eerst het principe maar
eens proberen in het groot.

Hierna heb ik een vliegje, gevangen op de camping in Klazienaveen, dat weer bijgekomen was maar
nu niet meer. Dit geeft weer hele nieuwe uitdagingen.

Overlappende transparante vleugels geven het onscherpteprobleem in het groot door de grote
afstand maar ook omdat ze door elkaar heen te zien zijn. Hier is niets aan te doen, maak er het beste
van. Dan heeft het beest lichte en donkere haren, erger nog, donkere haren met een lichte punt. Ook
niets aan te doen, maak er het beste van. Zorgvuldig uitselecteren dus. Er moet wel wat bijgewerkt
worden met sommige delen van onzichtbare pootjes, invullen met delen van elders.
Het levert uiteindelijk wel weer een plaatje op met mooie details.

In Nieuw-Dordrecht heb ik nog een paar andere beestjes gevangen. Eén blijkt er net zo’n struiktor te
zijn als ik al had alleen wat groter. Dan heb ik nog een klein mestkevertje uit een paardehoop, en een
kleine vlieg. De laatste komt na een dag weer bij na zijn EtAc vergiftiging dus die gaat er opnieuw in.
Ze raken weer helemaal verkrampt blijkbaar want alle pootjes gaan naar onderen. Ik kan ze wel van
de zijkant fotograferen op deze manier, ook wel leuk.

Ik heb het beest op de grond laten vallen helaas; er zit veel stof op. Op microscopische schaal is een
huis enorm stoffig.
Het blijkt nu hoe zo’n voetje er uit ziet: een soort kwastje met misschien kleefdruppeltjes er aan, of
een bosje nog fijnere haartjes onder de resolutie, hechtend door van der Waals krachten. Meteen
ook mooi het voorgrond / achtergrond probleem te zien!

Ondertussen heb ik een mail met onderstaande vragen gestuurd aan contact@levonbiss.com; de
meester zelf, ik ben benieuwd of er iets terugkomt.

Dear Mr. Biss,

Waalre, May 3 2019

Totally fascinated by the exhibition of your insect photos in Maastricht, I was inspired to try and take pictures of every-day
insects that I could find nearby, that could only slightly compare with the superior ones you made. I saw how people were in
awe and how eager children were to see every small detail. With the present crisis in insect populations Europe wide I
thought it is a nice way to bring some attention to the fantastically beautiful structures that insects have.
To this end I built my own microscopic setup using a camera with APS-c sensor, and a 10 x N.A. 0,25 microscope objective on
a 135 mm prime lens that I had. I mounted it on a Stackshot rail and I use an old microscope stage to move the beast
around. It lays on an object glass, and is surrounded by diffused LED lights that I can selectively switch on and off.

My insects are typically under 10 mm long, which makes them difficult to handle. I make typically 2-3000 pictures per
completed image. I am slowly learning how to do it but while on that job however, I am facing a few tough problems to
which I hope you could give me some advice.
I catch insects and kill them quickly either in the freezer or in a glass jar with a drop of Ethyl acetate. What happens then is
that most of the time (not the one on the picture above) all the legs are stretched out straight down as in a cramp,
underneath the insect and invisible from above. It is then impossible to lay them on their belly. How can I prepare them to
spread out the legs?
And then the toughest one: the legs sit some distance under the shields, so there is a depth gap. In the edge region, either
the shield or the leg is outside focus and each produces a nasty blurry haze on the other part. The same problem even worse
plays a role in regions with dense hair covers. I tried an oblique beam approach, and a Photoshop action that selects out
only the sharp parts of the images and fills the rest with black to be stacked later, but that seems not to help. It also makes it
difficult to prepare out the insect from its background. I see that you have avoided that; how did you do that?
I use the free stitching program Picolay with twofold alignment for stacking that does a better job than Photoshop. I use PS
for stitching the partial images together. Which program would you advise?

Je weet tenslotte maar nooit.

Nog een pro memorie: ik kan het ook nog eens proberen met mijn oude vergroterlens. Het is een
topklasse lens van 50 mm F/2,8 , namelijk de Apo-Rodagon N met een vergrotingsrange van 2x – 15
x, met als optimum 10 x vergroting. Optimale prestatie bij F/4 en F/5,6. Het zou me een grotere

werkafstand opleveren maar wel een lange toeter van haast een halve meter maar als ik naar bv 8x
ga scheelt dat een decimeter.

Ik heb een omkeer-koppeling naar P-draad, en dan naar Canon zodat ie in de bedoelde stand
gebruikt wordt. Via een stuk plastic pijp en wat tussenringen moet dat te doen zijn. Ik moet
misschien wel mijn lampenhouder wat uitzagen. Binnen in de pijp zet ik nog een diafragma om
interne reflecties te blokkeren.
Al dit gedaan hebbend heb ik een stuk regenpijp
gevonden die toevallig werkelijk binnen een halve
millimeter past om mijn set tussenringen zodat ik
de opstelling wat kan wijzigen. Het is nogal een lang
ding; niet bevorderlijk voor de stabiliteit maat het
gaat er wel mee. Ik maak opnamestacks van het
vliegenvleugeltje, 4 lampen, op F/2,8 , F/5,6 en F/ 8
met opzetten van 20 µ. Plaatjes zijn screenshots op
200%.
De resultaten zijn als volgt: Simpel gezegd werkt die
Rodagon heel aardig maar haalt het niet bij het
microscoopobjectief (eerder gemaakte foto;
diepere stack die ook onderliggende vleugel laat
zien. De belichting is anders, daardoor de
interferentiekleuren ook) , dat immers ook een
grotere numerieke apertuur heeft.
Je ziet het verschil goed aan de haartjes in de
donkere aders van de vleugel. Deze zijn als haren
opgelost in de microscoop, bij de Rodagon niet.
Het is wel duidelijk dat de diffractie onscherpte bij
F/ 8 de overhand krijgt, bij F/ 5,6 nog maar een
klein beetje.
Dit gaan we dus niet meer doen.

F/2,8

F/8

F/5,6

microscoop objectief N.A. 0,25 = F/1,93

Het blijft me achtervolgen of ik nu diffractiebegrensd werk of niet, m.a.w. of het nog scherper kan. Ik
ga nog eens kijken naar de theorie. Eerst eens kijken wat PS met de Gaussian blur doet. Ik neem een
beeld met 1 wit pixel en ga dat blurren. Hier een 3 pixels Gaussian blur:

Het blijkt dat 3 pixels blur er veel breder uit ziet dan 3 pixels. Kennelijk hebben ze het over de straal
van de blur vlek. Als ik de profielen opneem en normeer tot 255 zie ik dat de 3 pixels blur een FWHM
van wel een pixel of 8 geeft. Het unsharp mask sharpen filter geeft alleen meer lokaal contrast maar

doet niets aan het profiel. Eerder hadden
we al vast gesteld dat de Airy disk van een
oneindig klein punt in het object een
FWHM van ca 5,6 pixels in de camera heeft;
dat is 2,6 µ.
Geconjugeerd heb ik 0,46 µ object per
pixel. Scherper dan dat wordt het dus niet.
Dit komt dus overeen met een blur van net
twee pixels. Het Rayleigh criterium geeft
idealiter een 20% helderheids insnoering
tussen de twee Airy patronen, flink
onscherp dus toch. Ik zit in elk geval dicht bij diffractie begrensde afbeelding maar het is moeilijk
waar te nemen, en veel doet het er ook niet toe.

Volgende ding is een poging om insecten zo te doden dat ze in een meer natuurlijke houding blijven,
zonder dat alle pootjes er onder zitten en onzichtbaar zijn. Zo lopen ze ook niet rond, dan zijn alle
poten zijwaarts. Ik leg ze op een glasplaatje (spiegel) en druk ze zachtjes aan met een op een
kartonnen frame gespannen fijn zeefdrukgaas. Voor de allerkleinste insecten het frame van het gaas
boven, voor de iets grotere naar onder zodat er ca 1.5 mm ruimte over blijft. Daaroverheen zet ik een
blikje met daarin een katoentje met EtAc, via een pipetje aan te brengen. Als het frame onder zit
zoals getekend kan de EtAc damp ontsnappen, een paar keer aanvullen dus.

Ik wilde liefst een groene zandloopkever vangen, die je vroeger volop zag op de Strabregtse hei. Op
de hei bij Heeze zie ik er geen, zelfs niet nu, midden Mei. Ik probeer het met een klein zwart torretje
van de Leenderhei. Het kruipt een beetje rond onder het gaasje. Op de spiegel is te zien dat hij in het
proces een gele vloeistof uitzweet (?). De nailpolish remover laat ook een beetje residu achter maar
dat kan het niet zijn want dat zit in het katoentje. Het blijkt redelijk goed te gaan; niet alle pootjes
zijn te zien maar de meeste wel en de antennes ook. Ik weet niet dit nu echt de manier is. Ik heb
maar eens hulp gevraagd bij Nederpix.nl.
Ondertussen blijkt dat het toch wel een beetje gaat op deze manier met het gaasje. Ik zie 5 pootjes
op een verder niet spectaculair heidebeestje 3. Het zesde zit er toch nog onder. Helaas ook wel weer
stof. Misschien komt dat van het zeefdrukgaasje, wat heel erg statisch geladen raakt en dus stof
aantrekt. Een katoenen gaasje zal beter werken dan. En ik moet ‘m nog bijwerken, pardon
postprocessen.

En ook iets interessants: zit er op de linker achterpoot een parasietje, wat mag dat wel zijn?

Lijkt er op he? Het is ca 300 pixels lang, ofwel 0,14 mm. Voorwaar een klein beestje. Het zal wel
jeuken. Ik heb het plaatje verder gefatsoeneerd, stof er af, uitgeknipt, een procedure die ik nu
redelijk onder de knie heb, en het is dit geworden:

Het missende pootje is niet weg maar het zit er onder. Door die statische lading op het zeefdrukgaas
krijg je stof aangetrokken. Ik probeer het nog eens met een paar losse stukken vitrage zonder karton
frame, een stukje grof en een stukje fijn. Ik heb er een vrij dikke goud-groen gekleurde kever onder,
in de tuin gevonden. Het werk OK, ook voor een klein miertje.
Ik durf nu wel eens een wat groter beest aan. Ik
heb een oorwurm gevangen in de tuin, die 2429
opnames in 31 stacks produceert. Ik ben er 4
uur mee bezig en een heleboel uren in Picolay
en PS. Ik moet twee keer een camera-accu
wisselen. Gelukkig laadt de lege weer op in de
tijd dat die in de camera leeg getrokken wordt.
Het kost even maar het is wel mooi. 38000
pixels lang die ik reduceer tot 29500, anders
geen JPG in PS! Gelukkig niet veel haren.
Ik heb nog een probleem met een pootje dat
ver naar beneden steekt en dat door een gaatje zichtbaar is, met een heleboel vage voor- en
achtergrond. Ik probeer het nog eens met mijn scherpte-selectie actie, maar dat levert niks nuttigs
op.

Na bewerking ziet het er zo uit:

En dan nu de reacties van de partijen die ik om advies had gevraagd. Die van Levon Biss:
*************************************************************************

studio@levonbiss.com <studio@levonbiss.com>

Thu, May 16, 11:53 AM

Dear Sipke
Thank you for your email and interest in Levon’s work. He receives many requests for assistance on a technical level and unfortunately
does not have time to answer them all, much of the information can be found on the http://microsculpture.net website though.
I wish you the best of luck with your own photography in the future.
Regards
Fabian
Fabian Rossi
Photographic Manager
Levon Biss Photography
http://www.microsculpture.net, http://www.levonbiss.com, http://www.levonbissprints.com

En van Nederpix
**************************************************************************
Beste Sipke,
Nederpix is een site voor natuurfotografie waarbij in geval van dieren het belang van het gefotografeerde onderwerp voorop staat.
Incidenteel wordt wel eens een dood dier getoond, maar dan altijd wanneer het zo gevonden is; te denken valt aan verkeersslachtoffers.
Dieren doordmaken om deze te fotograferen en zo een collectie op te bouwen staat haaks op de doelstelling van Nederpix.
Helaas kunnen we je dus niet verder helpen en zul je je bijvoorbeeld tot een entomologische vereniging moeten wenden.
We wensen je succes in je verdere zoektocht.
Met vriendelijke groet,
het moderatorteam van Nederpix

Dat kan ik zo niet helemaal over mijn kant laten gaan dus dicht ik nog even een antwoord:

Sipke Wadman <sipkewadman5@gmail.com>

Tue, May 14, 8:32 AM (6 days ago)

to Jan

Beste Jan,
Dank voor uw antwoord. Ik was van dit gegeven niet op de hoogte; ik was door Naturalis naar U verwezen naar aanleiding van dezelfde
vraag.
Het is inderdaad een lastig dilemma een diertje te doden voor foto’s. Ik wil graag mijn standpunt toelichten. Ik ben begonnen met een dode
wants die op de vloer lag en een zilvervisje (dat met zijn hele familie mijn boekenkast opat), nadat ik door Levon Biss’ insectenfoto’s in het
Maastrichtse natuurmuseum was geïnspireerd. Ik heb daar gezien hoe intens kinderen en volwassenen door de pracht van insecten werden
gefascineerd. Dit kweekt werkelijk bewustzijn. Ik wil daar ook iets aan bijdragen. Gezien het feit dat onze agrarische sector

verantwoordelijk wordt gehouden voor het verdwijnen van nota bene 85% van onze gehele insectenpopulatie, miljarden dieren die we ook
nodig hebben voor bestuiving, en dat dat allemaal zo maar mag, leek het me te verantwoorden één pissebed, oorwurm, zilvervis,
vuurwants etc. uit de honderden uit mijn tuin hiervoor te offeren. De vogels, wier voedsel dit is, zullen het me niet kwalijk nemen en ze
worden rijkelijk gecompenseerd door mijn winterse voertafel.
Met vriendelijke groet,
Sipke Wadman

Afijn. Dus! Al met al schiet ik daar geen moer mee op. De entomologische vereniging blijft over met
hun fotografiegroep. Alleen is die club wel heel erg officieel en professioneel, en je moet er
inderdaad lid van worden. En ik weet niets van insecten! Wel van fotografie. Ik zoek het zelf wel uit
en het wordt ook steeds minder duidelijk wat ik eigenlijk wil vragen.
Als ik een bron wil hebben voor opgezette insecten zal ik wel bij hen terecht moeten. Dat zal ik nog
wel eens proberen als ik de techniek echt beheers en weet welke insecten wel en welke niet geschikt
zijn (Biss selecteert er één op honderd)

Enige tijd geleden kwam er een geelzwart beest aanvliegen, dat ik heb gevangen. Het blijkt een kleine
wespboktor te zijn, Clytis Arietes. Het is een beest met lange uitsteeksels, die voor een groot
voorgrond/ achtergrond probleem zorgen. De stacks worden 250 lagen diep, het worden 1600
opnamen. Ik merk dat er in de volledige stacks dan wat halo-effecten ontstaan op donkere gebieden
in de buurt van heldere delen. Je ziet het in de zwarte rand juist boven de gele haarpartij.

Full stack

Deelstack 2

Deelstack 1

Gecombineerde deelstacks

Wanneer ik gedeeltelijke stacks maak, mooi rondom de gele haren (deelstack 1) , dan is dat effect
kleiner. Wat er ook gebeurt is dat ze niet meer precies op elkaar passen omdat vervormingen een
beetje anders zijn tussen de deelstacks door perspectief effecten denk ik. Deze deelstacks kan ik dan

combineren in PS door ze als lagen op elkaar te leggen en gedeeltelijk weg te poetsen, de
passingsfouten kun je zo ook wegmoffelen. Het is wel heel veel meer werk in de postprocessing.

Het is een nogal rommelig maar prachtig beest. Er zit ook heel veel stof op, korreltjes en draadjes; ik
denk dat de korreltjes er al op zaten, zand en stuifmeel of zelfs zaagsel. Het is een boktor tenslotte. Ik
heb hem niet goed onder de microscoop kunnen leggen in het V-groef blokje; de antenne die dwars
voor het oog langs loopt verdwijnt bijna helemaal. Ik maak dus even een alternatief schuin
houtblokje om hem op te leggen. Dan doe ik nog een poging. Hij komt er dwars op te liggen omdat
alle poten weer naar onder steken en de antennes omhoog en dat maakt de stacks wel heel diep, tot
330 toe. Ik moet kiezen.
Hel blijkt steeds weer een probleem om alle delen mee te nemen, zeker voor een wat groter dier
zoals dit, zodat je wel een uur of zes bezig bent met opnames. Ik moest ook drie keer een accu

wisselen, d.w.z. camera er uit en weer terug. Iedere opname heeft zijn eigen diepte en plaats en aan
het eind ben je vergeten wat je allemaal hebt gedaan en met welke verlichting. Deze reeks bevat
2784 foto’s. Het rekenwerk, het stacken kost ca 7,5 minuten voor een stack van 100 diep. Je kunt de
stacks dan snel even stitchen met ICE om te zien of je alles hebt, maar je bent dan al een dagje
verder. En dan nog alle PS werk. Ik probeer ook nog even of er een verbetering van de halo-effecten
zijn als je van te voren even wat ruis uit de beelden haalt. Ik neem een stukje met groot contrast, de
ruwe beelden en eerst mediaan filter 1 pixel + Gaussian blur 2 pixels.

Ruw beeld

blurred

Inderdaad is er een klein verschil maar het beeld wordt ook een beetje onscherper. All-in all is het
fotograferen van deze Clytis mislukt. Aansluiting klopt niet, belichting klopt niet, en ik vind hem te
stoffig om nog een keer over te doen. Drieduizend foto’s voor een mager resultaat eigenlijk.

Maar zoals altijd zijn er toch wel wat leuke details te tonen, zoals de kop van het beest. De facetogen
hebben een mooie kleurnuance. Het beest is per ongeluk aan komen vliegen, tegen de ruit en ik heb
er toch weer wat van geleerd.
Misschien werkt het beter om met een vaste verlichting eerst de boven kant te dien, dan de kop, dan
de onderkant en eventueel de staart, en misschien nog het midden van het dier als het te breed is
voor mijn frames, alles met een meelopende vaste belichting.

Ik ga maar weer een kleiner beestje fotograferen, dat kwam aanlopen op het aanrecht. Als ik de
naam niet kan vinden noem ik het dier gewoon naar zijn vindplaats. Het lijkt me ook een soort wants
gezien het duidelijke scutellum. Nu eens wel met alle pootjes en sprieten, kan nog wel wat
gefatsoeneerd worden. Het zijn 23 stacks; 2100 foto’s.

Het beest is redelijk schoon; natuurlijk van een schoon aanrecht. Na wat postprocessing, ik heb er
weinig retoucheerwerk aan, wordt het dit, compleet met 1 mm schaalstreep:

Aan de antenne kun je zien dat je soms wat moet foezelen: het linker laatste segment is gekopieerd
van het rechter. Ziet geen mens. En natuurlijk zijn de details ook wel weer mooi om te zien. Naast de
facetogen hebben veel beestjes ook een paar ocellen boven op de kop, hier heel duidelijk te zien.

Het is net of de verschillende torretjes vrijwillig naar me toe komen. Het zal wel zijn dat ik er meer op
gespitst ben; ik zie beestjes die ik nooit eerder zag, gewoon in huis en in de tuin. Wandelend op de
vuilnisbak of verdrinkend in de vijver. Ria vangt ook nog een kleiner soort vuurwants die rondliep in
de hal: de Halwants!
Kleine herprogrammering van de Stackshot: Settle time 1 sec; ik heb vertrouwen in de demping van
mijn houten frame, en Time Off (na de opname) op 1sec. Nu neemt ie één foto elke 2.6 seconden
ofwel 23 in een minuut; gaat een stuk sneller. Geeft een goed resultaat en hier houd ik het voorlopig
bij.

Ik maak nu foto’s van een 14 stippelig lieveheersbeestje dat ik op de vuilnisbak aantrof. Het is niet
duidelijk of het dat inderdaad is want hij heeft 20 stippels en een blauwgroene kop, maar er schijnt
grote variabiliteit te zijn. Het is een nogal bol beestje waar de vleugels achteruit staken. Dat betekent
stacks van honderden diep en opnieuw voorgrond/ achtergrond problemen. Ik ga ooit eens
proberen dat op te lossen door de camera een beetje kantelbaar te maken zodat ik een beetje “om
de hoek” kan kijken en dat dan in PS in te monteren. Grote diepteverschillen blijven een probleem,
vooral aan het begin van poten en antennes. Als ik het camerastatief met de Stackshot rail zelfs 90 °
zijwaarts draaibaar maak kan ik ze ook van de zijkant fotograferen, ook een voordeel als beestjes wat
schuin liggen.
Ik moet ook wat “image sculpting” doen, net zoals een preparateur een opgezet dier in een bepaalde
houding moet zetten om het er mooi uit te laten zien. Een gekopieerd pootje meer of minder mag
dan van mij; het gaat om het beeld. In dit geval is de rechter antenne wat verdraaid en de linker

achterpoot is een kopie van de rechter. Niettemin is het toch weer een leuk plaatje geworden met
mooie details.

Het is leuk om te zien hoe je toch van op het eerste gezicht matige plaatjes een interessant beeld
kunt maken. Niet alles lukt goed natuurlijk zoals voornoemde pootjes aanhechting maar het geheel
kan er toch mee door.
Hier is mooi te zien dat die pootjes twee hechtings-methoden hebben: haakjes en kwastjes. De haren
van die kwastjes hebben een verdikking aan het eind; wellicht flosjes van nog kleinere haartjes
waarmee ze met Van der Waals krachten op hun kop op glas kunnen hangen. Druppeltjes zijn het
denk ik niet want die zouden opdrogen. Het zijn een soort platte lepeltjes; zie bovenstaande SEM
plaatjes.

Ondertussen heb ik het idee dat het alignen van de plaatjes door Picolay nog meer doet dan alleen
de opnamen op elkaar uitlijnen. Bij het aan elkaar zetten van de verschillende delen van het beeld zie
ik passingsfouten. Je ziet dat door details als dubbele haartjes etc. Je kunt het wel oplossen in PS
maar fraai is het niet. Ik doe een proefje door stacken met en zonder alignment te vergelijken, en het
verschilbeeld te berekenen. De vraag is dus of uitlijnen nodig is of dat ik volledig moet en kan
vertrouwen op de mechanische nauwkeurigheid van de Stackshot stage.
Ik gebruik als proef een uitsnede van de kop als testbeeld. Ik maak Picolay stacks (165 diep) met en
zonder alignment ingeschakeld. Als ze gelijk zijn mag je geen verplaatsingen zien en ziet het
verschilbeeld (eentje geïnverteerd anders wordt alles egaal zwart door geen verschil) :

Zo mooi als dit blijkt het helaas niet te worden. Het algehele verschilbeeld, dus verplaatsing en
vervorming samen is dit:

En wanneer op één punt passend gemaakt, in dit geval op het linker oog, zie je alleen de vervorming:

De vervorming is onregelmatig over het beeld verdeeld, en het is groot! 181 pixels! Conclusie is dus
dat ik geen alignment in moet schakelen, en dat de Stackshot rail goed genoeg is. Het is nog sneller
ook. Als ik op pixelniveau naar de gestackte beelden kijk zie ik ook geen verschil tussen wel en niet
aligned.
Nu is het eindelijk tijd voor het wat grotere goudgroene kevertje dat in het gras zat en waarvan er
later enkele in de vijver gevallen waren. Het zou een tweekleurig goudhaantje uit de muntplanten in
de vijver kunnen zijn. Eerst maar eens een test run. Diepe stacks, tot 256. Zo’n stack kost 10 minuten
om te berekenen, lang als je er op zit te wachten. De computer zou best wat sneller mogen zijn, 10 x
of zo. Alleen de voorste helft van het beest; toch nog 1779 opnamen. Het is een erg harig beest, er
hangt een hele snor onderaan de rand. Haren steken ook wel een millimeter omhoog en dat
betekent dan wel een kleine 70 extra lagen alleen om die haren over hun lengte scherp te krijgen. Er
ontbreekt ook weer een stuk zoals we eerder meegemaakt hebben, dat vul ik de volgende dag aan
en ik hoop dat het gaat passen. En nog eens 1867 opnames erbij, 3646 totaal, alleen stukjes
achterpoot missen nog. Het wordt een beeld van 22000 pixels vierkant, met weer de oude uitdaging
van bosjes haar.
Ai! Wat nu. Ik gebruik de vakantie om op de laptop wat te proberen op een klein deel van het
achterlijf. Het wordt een bewerking die als volgt gaat: duplicate layer, desaturate, high pass filter 10
pix, histogram stretch, threshold tot weinig pixels in de achtergrond meedoen, magic wand zwart
(met of zonder Sh Cntrl I) smooth 4 pix, contract 2 pix, feather 2 pix, naar background laag, levels,
zwartpunt instellen indien nodig, deselect, kopie laag weg, auto contrast, saturation bijstellen.
Het komt er op neer dat je via een HF filter de haren selecteert en dit via lighten in het
oorspronkelijke beeld overlayt. Dit of een variant daarop; het blijft proberen. Via de Lab mode
werken lijkt ook wel te kunnen.

Ik kom er achter dat een transfer naar Lab ruimte mogelijkheden biedt. In een hulplaag kun je dan in
de Lightness laag met de dodge en burn brushes, met aangepast formaat, de helderheid veranderen
zonder dat de kleur mee verandert. Je kunt met grote en kleine brushes het contrast van de bosjes
haren verbeteren en naar behoefte deleten of kopiëren naar de definitieve laag. Het levert dit op:

Er zijn nog wel wat foutjes, zoals het afhakken van haartjes hier en daar, de achterpoten missen en
de eeuwige aansluiting van de poten waar je een grote dieptesprong hebt deugt ook niet helemaal.
Het leidt tot het besluit een hele nieuwe opstelling te maken die kantelbaar is om een as die door het
specimen loopt.
Het weer een hele heisa om een nieuwe opstelling te bouwen maar ik denk wel dat het gaat helpen..

Ik ga een en ander beschrijven in het vervolgvelhaal, Microsculptures deel 2.

