
20110422 AV STEFAN OHLSSON I PRAKTISK TEKNIK

Exponera mera

Att exponera rätt med digitala kameror skiljer sig från att exponera film. På film

vill man se till att bilden blir bra. Framförallt när man använder diafilm gäller det

att bilden är rätt exponerad. För digitala råfiler ska du ha så bra

utgångsmaterial som möjligt inför råkonverteringen.

När du exponerar motiv med hög kontrast är det inte så mycket att diskutera om hur du ska exponera. Det är bara se

till att högdagrarna blir så ljust exponerade som möjligt. Se bara till att högdagrarna inte fräts ut. Sedan kan du bara

hoppas att kamerans kontrastomfång är tillräckligt stor för att återge även skuggpartierna på ett bra sätt. 

Histogrammet visar att bilden är korrekt exponerad, trots den höga kontrasten i motivet. Det finns valörer i alla delar

av bilden ända upp till de ljusaste delarna i bilden.

Samma motiv, exponerad drygt ett steg knappare. Detaljer i skuggorna har blockerats och det finns ett utrymme i

högdagrarna som inte utnyttjats. Om bilden är i 8 bitars läge kan man inte utnyttja alla de 256 valörstegen.
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Samma motiv, men nu överexponerad ett steg. Valörer i högdagrarna har försvunnit helt. Även här har bilden också

tappat många av de valörsteg som borde ha funnits i bilden.

Men när du fotograferar en bild med låg kontrast kan du välja att exponera bilden på olika sätt. Det kommer att

finnas bildinformation både i hög- och lågdagrar oavsett om du tar en bild med normal exponering eller under- eller

överexponerar motivet. Men bildkvaliteten blir märkbart bättre om du exponerar en bild så att den blir för ljus vid

fotograferingen och sedan gör bilden så mörk som du vill ha den vid råkonverteringen. 

Det är lätt att tro att exponeringen inte spelar så stor roll om man fotograferar motiv med låg kontrast. I själva verket

är detta histogram betydligt bättre ån de följande, eftersom brusnivån blir lägre. I detta fall har jag överexponerat

motivet ett steg.

Här är motivet normalt exponerat...
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och här är motivet ett steg underexponerat. 

Orsaken till detta är att skillnaden mellan bruset och bildinformationen blir större om bilden är exponerad så att den

är något för ljus. Om man då kompenserar bilden så att den blir mörkare vid råkonverteringen blir även bruset

mörkare, alltså mindre synligt. Så den gamla regeln att man bör underexponera bilden något om man fotograferar

mörka motiv gäller inte längre. Snarare bör man överexponera ett mörkt motiv med låg kontrast, dock inte så mycket

att de ljusaste partierna riskerar att bli utfrätta. 

Histogram

För mer normala situationer använder de flesta kamerans histogram för att kontrollera att bilder inte blir

felexponerade. Men vad många har missat är att det histogram som visas på kameraskärmen är skapat efter de

inställningar som kameran är inställd på när den skapar en jpeg-bild. Det är alltså inte hur den råa informationen ser

ut som visas på histogrammet, även om du fotograferar i råformat. 

Så här såg informationen ut på en bild med min kamera inställd på standardläget för jpeg-konverteringen.

När samma bild öppnades i min råkonverterare med min grundinställning fick jag detta histogram. 

När jag använde min justerade jpeg-inställning vid fotograferingen fick jag detta histogram. Justeringarna jag gjort är

att sänka skärpan, färgmättnad och kontrast. Histogrammet jag får på kameran är inte en perfekt matchning mot det

jag senare får i min råkonverterare, men den ligger betydligt närmare än om jag använder kamerans

standardkonvertering.

Det innebär att det kan se ut som om bilden har fått överexponerade partier när man utgår från kamerans histogram,
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trots att när man sedan öppnar upp bilden i råkonverteraren finns det fortfarande valöråtergivning i de ljusaste

partierna. Skillnaden mellan kamerans histogram och råkonverterarens histogram kan vara upp till 1,5 bländarsteg,

beroende på vilken kamera som används och hur jpeg-genereringen är inställd. Det innebär att du kommer att

underexponera din bild ett steg om du går efter kamerans histogram. I normala ljus- och kontrastförhållanden är det

inte särdeles allvarligt, men under svårare ljus och/eller högre kontrastförhållanden så är det en avgörande skillnad.

För att få en bättre överensstämmelse mellan det histogram som jag ser på kameran och det histogram som jag

sedan ser i min råkonverterare har jag testat hur mina jpeg-inställningar bör vara. Jag har dragit ner skärpningen,

kontrasten och färgmättnaden ett steg på vardera parameter och får på så sätt ett histogram i kameran som ser ut

ungefär som det histogram som sedan visas i råkonverteraren. När jag har gjort samma test på andra kameror visar

det sig att jag ofta får göra helt andra ändringar. Detta är alltså något som du måste testa själv för att se hur din

kamera och råkonverterare samspelar. 

Ta en serie bilder där du låser fast din exponering, men varierar dina jpeg-inställningar. Dokumentera hur din

kameras histogram ser ut. Enklast gör du detta genom att fotografera av skärmen. Det räcker med en väldigt enkel

bild, så bilder från din mobiltelefons kamera är helt tillräckliga. Ta sedan upp bilden i din råkonverterare och jämför

det histogram du ser där med det histogram du fick fram på kameran. Välj den kamerainställning som ger dig en

jpeg-bild som ligger närmast ditt råfilshistogram. 

UNI-WB

Med ovan nämnda test kommer du kunna bedöma din exponering betydligt bättre under de flesta förhållanden.

Fotograferar du under riktigt märkliga ljusförhållanden, som till exempel i industrilokaler med lysrörsbelysning med

dålig färgåtergivning, kan exponeringen ändå bli felaktig. Kamerans vitbalansering justerar värdena för de tre

färgkanalerna och under sådana ljusförhållanden kan denna balansering ge ett felaktigt resultat.

För att få ett histogram som är opåverkat av kamerans vitbalansering används en teknik som brukar kallas UNI-WB

(uniform white balance). På så sätt visas exponeringen i de tre färgkanalerna med exakt samma förstärkning. Genom

att se till att alla tre färgkanaler förstärks exakt lika mycket ser man ett histogram som ligger så nära den information

som kameran faktiskt har registrerat som det är möjligt. 

Belysningen på Auchentoshans whiskylager bestod av billiga lysrör och är inte utvalda för att ge en god

färgåtergivning. Med kameran inställd på UNI-WB kunde jag välja en exponering som gav mig minsta möjliga brus,

trots att jag tvingades använda 4000 ISO.
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Efter vitbalansering i råkonverteraren fick bilden detta  utseende.

Att ta reda på vilken vitbalansering som ger samma förstärkning av alla tre färgkanaler är relativt komplicerat. Men

gör du en sökning på UNI-WB kommer du hitta bilder som är tagna med denna vitbalansering för olika kameror. Då

är det bara att ladda hem en sådan fil, ladda ner bilden på ett minneskort och stoppa in detta kort i kameran. Gå

sedan in i menyn och ange att denna bild ska användas för en egen vitbalansering. På de kameror som jag har

testat detta på får jag bilder med ett kraftigt grönstick när jag använder denna vitbalansering. Detta stick är enkelt att

kompensera sedan vid råkonverteringen. 

Fördelen med denna teknik är alltså att histogrammet på kamerans skärm visar informationen i råfilen så korrekt som

det är möjligt. Den främsta nackdelen är att bilden på kameraskärmen ser helt felaktig ut beträffande färgbalans.

Därför använder jag denna teknik endast under svåra ljusförhållanden.
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