
Till vänster är en JPG-bild och till höger är en RAW-bild. Båda bilderna är tagna
som jpg resp raw med samma inställningar och med högsta kvalité. Observera 
att histogrammen är helt lika. I kameran visas histogram för raw-bilden som om
det vore en jpg-bild. Alltså ett felaktigt histogram som du inte kan lita riktigt på.

Till vänster visas histogrammet i PhotoShops raw-konverterare för 
och till höger för RAW-bilden.

JPG-bildenTill vänster visas histogrammet i PhotoShops raw-konverterare för 
och till höger för RAW-bilden. Stämmer inte med histogrammet i kameran!
Det syns att det saknas information i skuggpartierna i jpg-bilden.

JPG-bilden

Varför fotografera i RAW. Här är några fördelar!



Här ser vi histogrammen för alla kanalerna inne i PhotoShop.
Det syns tydligt att raw-bilden till höger innehåller mer information.



Övre jpg-bilden har mer överexponerade högdagrar (rödmarkerat) och mer underexpone-
rade skuggpartier (blåmarkerat). Raw-bilden har också bättre teckning i skuggpartierna.



Ett tips om du nu är övertygad att fotografera i raw är att överexponera något. Gör
man det utnyttjas sensorns dynamik bättre och man får mindre brus i skuggpartierna.
Det går att få fram ganska mycket information i högdagrarna trots att de ser utfrätta ut,
men det fungerar bara i raw. Tekniken är beprövad och vedertagen, den kallas för ETTR, 
Exposure To The Right. Alltså exponera åt höger, dvs överexponera. Teorin bakom
tekniken är att sensorn exponeras med fler fotoner, men inte för många, detta ger
ett bättre signal/brusförhållande. Den kan inte alltid tillämpas, utan bara när 
ljusförhållandena är så att kontrastomfånget är mindre än kamerasensorns dynamik.

Moderna systemkamerors sensorer har en otrolig dynamik och det finns mycket mer
information i bilderna än den vi normalt ser. För att trolla fram informationen behövs
bra programvaror och kunskap att använda dem.

Använd alltså tekniken på “normala” bilder, inte alltför kontrastrika eller där du har 
mycket och viktig information i högdagrarna.

OBS ISO-talet ska då inte vara över normalvärdet för att det ska fungera.

raw-konverterare, 

Jeff Schewe har i sin utomordentlliga bok ,The Digital Negative, ett extremt
exempel på att en raw-bild innehåller mycket information utan att vi ser den.

Kameran kanske indikerar en 
varning för överexponerade 
högdagrar, den är designad för att 
vara lite konservativ. Vidstående 
bilder är ett försök att bevisa hur 
mycket värdefull information man 
kan locka fram ur en bild. Lite 
extrem ETTR, mycket åt höger!

Översta bilden till vänster är tagen 
vid Niagara Falls i ett försök att ta 
en bild med lång slutartid när solen 
inte tittade fram. ISO var ställd på 
lägsta värdet och de långa 
slutartiderna resulterade i en till 
synes förlorad bild.

Bara att klicka på Auto i raw-
konverteraren kan göra underverk. 
Exponeringen minskades några 
steg, kontrasten ökades lite, 
klarheten ökades, svart justerades 
till 100 och skuggorna i 
parameterkurvan sattes till -100.

OK vad kan man visa med detta? 
Det finns otroligt mycket med data i 
en raw-bild och det är ingen större 
risk med ETTR så länge du vet vad 
du gör.
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