
  

Panorama’s maken



  

Smartphones: Panorama-functie



  

Google StreetView: Panorama’s



  

Curiosity Mars rover

Naukluft Plateau, Mars



  

Fotocamera

Adobe Lightroom 
(vanaf 2015)

Digikam 
(vanaf 2011)

(vanaf 2003)



  

Losse foto’s samenvoegen



  

1: Controlepunten

In de overlappende delen van de foto's worden herkenningspunten gezocht die op 
allebei de foto's voorkomen.



  

1: Controlepunten



  

2: Lensvervorming

Iedere lens veroorzaakt vervorming, waardoor bijvoorbeeld rechte lijnen op een foto 
niet recht zijn. Aan de hand van gegevens van de gebruikte lens en de controlepunten 
kan worden bepaald welk type vervorming aanwezig is, en in welke mate. Na correctie 

van de vervorming zijn de foto's niet langer rechthoekig, maar tonvormig of 
kussenvormig.



  

3: Positie

Door de foto's te roteren en verschuiven (transleren) vallen de controlepunten 
(nagenoeg) samen.



  

4: Overgangen

Overgangen tussen foto’s worden zoveel mogelijk gecamoufleerd door ze geleidelijk 
te maken. Geleidelijke overgangen zijn optimaal voor delen van het panorama met 
weinig details (bijvoorbeeld lucht met wolken en water).  Scherpe overgangen zijn 

optimaal voor delen met veel kleine details (bijvoorbeeld bomen en struiken).



  

5: Fotometrie

Door de EXIF-informatie en de kleur van de foto's in de overlappende delen te 
vergelijken wordt bepaald welke correcties van contrast, helderheid en kleur 

noodzakelijk zijn om de foto's te laten samensmelten.
Foto’s zijn vaak aan de randen donkerder dan in het midden (“vignetting”). Dit effect 

wordt gecorrigeerd aan de hand van de informatie in de lens-database.



  

● Bewegende personen, voertuigen, etc...

● Maskers:

Ghosting



  

Creatief met maskers



  

Parallax

Klein verschil positie camera: 
Voorgrond en achtergrond 
verschoven!

Oplossing (soms):

1 Alléén controlepunten op 
achtergrond;

2 Voorgrond op één foto;

3 Gebruik include-masker 
voor voorgrond.
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Tips bij fotograferen

● Correctie fotometrie in Hugin niet nodig met:

– Autofocus uit, vaste scherpstelling;
– Vaste witbalans;
– Vaste belichting: Lichtste delen iets overbelichten + opslag als RAW.

● Objectief met weinig vervorming (géén fish-eye).

● Bewegende objecten altijd helemaal op één foto (ghosting).

● Objecten op de voorgrond altijd helemaal op één foto (parallax).

● Probeer alle foto’s vanuit exact hetzelfde punt te nemen (parallax).



  

Tips bij het panorama maken

Hugin automatisch controle-punten laten genereren.

● Daarna foute controlepunten iteratief opsporen en verwijderen. 

Herhaal een paar keer:

1 Laat Hugin de posities van de deelfoto’s berekenen;

2 Verwijder controle-punten met een grote fout;

3 Verlaag de fout-drempel voor verwijderen bij iedere herhaling.
● Hugin alle parameters per deelfoto laten optimaliseren;

● Fotometrie-correctie (eventueel);

● Stitch!



  

Berwick upon Tweed (Engeland)

21 bij 3 deelfoto’s



  

Umhausen, Ötztal, Oostenrijk

12 bij 2 deelfoto’s



  

Falkirk Wheel (Schotland)

15 bij 3 deelfoto’s



  

Goslar, Harz, Duitsland

12 bij 3 deelfoto’s
5 extra foto’s vanwege ghosting



  

Victoria en Kowloon, Hong Kong

10 bij 3 deelfoto’s; 1 extra foto vanwege parallax bij balustrade



  

Noorbeek

16 bij 3 deelfoto’s



  

Forth Rail Bridge, Schotland

5 bij 2 deelfoto’s (liggend)



  

Grüne Citadelle, Magdeburg, Duitsland

5 bij 4 deelfoto’s



  

Rijn, Koblenz, Duitsland

15 bij 3 deelfoto’s



  

Meer informatie

● Hugin website: 

– http://hugin.sourceforge.net
● Overzicht panoramasoftware:

– https://havecamerawilltravel.com/photographer/panorama-stitching-best-apps

http://hugin.sourceforge.net/
https://havecamerawilltravel.com/photographer/panorama-stitching-best-apps

