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Hoe komt een opname tot stand? 

1. Camera maakt opname 

4. Processor bepaalt: 
• Witbalans 
• Contrast 
• Helderheid 
• Verzadiging 
• Kleurruimte 
• Bitdiepte 
• Verscherping 
• Ruisonderdrukking 
• JPEG compressie 

2. Beeld komt op sensor 3. Processor leest sensor uit 5. JPEG op  
geheugenkaart 



Hoe werkt dat bij RAW? 

1. Camera maakt opname 2. Beeld komt op sensor 3. Processor leest sensor uit 4. RAW op  
geheugenkaart 



Dus wie bepaalt het beeld? 

De fotograaf! 



 

Probeer je opname zo goed 
mogelijk te krijgen in de 
camera en let vooral op de 
volgende zaken: 

• diafragma 

• sluitertijd 

• ISO 

• belichting 

• scherpstelling 
(want die kun je niet corrigeren met RAW) 



De kenmerken 

RAW JPEG 

Bestandsformaat Uniek per camera Standaard 

Bitdiepte 12-14 bits per RGB kleur 8 bits per RGB kleur 

Compressie Niet of lossless Lossy 

Dynamisch bereik Hoger Lager 

Bewerking Ja, bewerking nodig door 
fotograaf 

Nee, gebruiksklaar 



Bestandsformaat 



Zo herken je ze 
Fabrikant Extensie / bestandsformaat 

universeel .DNG 

Canon .CRW of .CR2 

Fuji .RAF 

Hasselblad .3FR 

Kodak .KDC 

Minolta .MRW 

Nikon .NEF 

Olympus .ORF 

Panasonic .RW2 

Pentax .PTX of .PEF 

Samsung .SRW 

Sony .ARW 

Sigma .X3F 



Grootte 

1MB per megapixel 

3x zo groot als JPEG 

15 megapixel = 130.000 foto’s op 2TB 



Digital Negative 



Bitdiepte 



Bitdiepte (kleur) 

JPEG RAW 12 bits RAW 14 bits 

Aantal bits 8 bits 12 bits 14 bits 

Tinten per kleur 256 4096 16384 

Aantal kleuren 16 miljoen 68 miljard 4 biljoen 

hoog laag 



Bitdiepte (zwart-wit) 

JPEG RAW 12 bits RAW 14 bits 

Aantal bits 8 bits 12 bits 14 bits 

Grijstinten 256 4096 16384 

hoog laag 



Bitdiepte – Een voorbeeld 



8 bits 



7 bits 



6 bits 



5 bits 



4 bits 



3 bits 



2 bits 



1 bit 



Waarom toch meer nodig? 

Originele JPEG 8 bits JPEG  
na levels aanpassing 

16 bits TIFF  
na levels aanpassing 

Dit levert “banding” op 



Banding 



Compressie 



Compressie 

 



Compressie 

Type Hoe werkt het? Voorbeeld 

Lossless Slimmer opslaan door herhalingen 
te tellen 

ZIP 

Lossy Informatie weglaten die je toch 
niet (goed) ziet of hoort 

JPEG, MP3 



Compressie – Een voorbeeld 
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Vraag 

Wanneer werd het onacceptabel? 



100% 

70% 80% 

90% 



 

Schiet je in JPEG? Zet dan je 
camera op maximale kwaliteit 
en resolutie 

Canon:  
fine + large 



Dynamisch 
bereik 



Dynamisch bereik 

Onderbelichte opname met uitgebleekte lucht 



Dynamisch bereik 

JPEG, gecorrigeerd 



Dynamisch bereik 

RAW, gecorrigeerd 



Bewerking 



Bewerking is nodig 

Direct uit de camera 



RAW conversie software 

Zie http://homepages.ihug.com.au/~parsog/photo/raw-01.html  
voor een uitgebreide lijst van gratis en betaalde software 

http://homepages.ihug.com.au/~parsog/photo/raw-01.html
http://homepages.ihug.com.au/~parsog/photo/raw-01.html
http://homepages.ihug.com.au/~parsog/photo/raw-01.html




Verschil in scherpte 

RAW bewerkt voor vergelijkbare belichting, geen verscherping 



Verschil in scherpte, ISO6400 

RAW zonder ruisonderdrukking 



Resultaat van bewerking 

Ruis verwijderd en verscherpt bij RAW 



 

Na bewerken, sla JPEG op 
met 100% kwaliteit voor de 
beste afdrukkwaliteit 

Voorbeeld met IrfanView 



Samenvatting 



Nadelen 

• Bestandsgrootte 

• Schrijftijden 

• Verwerkingstijd 

• Compatibility 

• Extra software nodig om te bewerken 

• Wordt niet standaard ondersteund op elke computer 

• Fabrikant afhankelijk, niet onderling uitwisselbaar 



Voordelen van RAW 

• Kwaliteit 
• Geen compressie, alle informatie blijft bewaard 
• Hogere bitdiepte 
• Groter dynamisch bereik 
• Meer kleurtinten 
• RAW converters worden nog steeds beter 

• Flexibiliteit 
• Mogelijkheid tot nabewerken 
• Fouten zijn (makkelijk) te herstellen 

• Controle 
• Alle beeldparameters kunnen naar eigen hand gezet worden 
• Rekenkracht van de PC kan ingezet worden 

• Gebruiksgemak 
• Correcties gaan makkelijker met een RAW converter dan op een JPEG met 

Photoshop 



Tot slot 




