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DEL 4: Skärpa
PROBLEM: När man ökar skärpan för
mycket uppstår det väldigt lätt lysande
kanter och mer brus. Har du fotat i råformat
är det dock enkelt att få fram tydliga
detaljer helt utan biverkningar.
En av de stora fördelarna med att fota i råformat är att
man själv är herre över skärpan. Den går att optimera fritt
efter motivet, då råfilen är helt opåverkad. Om kameran
däremot har lagt till för mycket i en jpeg-fil är det nästan
omöjligt att bli av med biverkningar som lysande kanter
och ökat brus. Med starka funktioner i råkonverteraren,
som Skärpa och Maskning, kan du lätt hålla de fula halorna i schack och helt undvika brus i enfärgade ytor. ■
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Tryck på Ctrl + U för att korrigera ljushet och kontrast automatiskt. Högerklicka på bilden,
och välj 100 % för att zooma
in på detaljerna. Välj fliken Detalj 1 . Sätt Mängd 2 till 90
för att öka mängden skärpa,
och sätt Radie 3 till 0,8 så att
de fina detaljerna syns tydligare. Dra Skärpa 4 till 15 för
att dämpa de lysande kanterna, och sätt Maskning 5
till 15, så att de enfärgade
ytorna inte blir skärpta. Sätt till
sist Luminiscens 6 till 10 för
att dämpa bruset litet.
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Tryck på Ctrl + U för att korrigera ljuset automatiskt. Högerklicka på bilden, och välj
100 % för att zooma in. Välj fliken Detalj 1 . Sätt Mängd 2
till 90, och sätt Radie 3 till 0,8
så att skärpan koncentreras till
de fina detaljerna. Dra Skärpa
4 till 15, vilket dämpar haloeffekter, och sätt Maskning 5
till 15. Sätt Luminiscens 6 till
10 för att dämpa kornigheten.
Skärpan ökar du i en viss del av
bilden genom att trycka på K,
sätta Skärpa till +25 och de
andra reglagen till 0 och sedan
måla på bilden.
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BILDEN I JPEG
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Eftersom bilden är tagen i råformat kan man anpassa skärpan perfekt utan att få problem med brus och fula halor.

Kom ihåg!
Det är viktigt att zooma in till 100 procent för att kunna
kolla skärpan rätt. Råkonverteraren har dessutom ett extra knep du ska känna till. Håll in Alt-tangenten medan
du drar i skjutreglagen, så visas ett gråtonat exempel
som gör det lättare att pricka in effekten.
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Välj din bild i Bibliotek och
tryck på D. Tryck på Ctrl + U
för att korrigera ljusbalansen
automatiskt. Klicka på bilden
för att zooma in, och öppna
Detalj 1 . Sätt Mängd 2 till
90, och sätt Radie 3 till 0,8
så att de fina detaljerna framhävs. Dra Detalj 4 till 15, och
sätt Maskning 5 till 15 för
att skona de enfärgade ytorna
mot skärpningen. Sätt Luminans 6 till 10 för att dämpa
bruset. Du kan öka skärpan
selektivt genom att trycka på
K, välja Skärpa vid Effekter
och måla fritt på bilden.
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De invaderade fredliga
nationer och slaktade
oskyldiga människor!

Introduktionserbjudande till nya tillsvidareprenumeranter
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SPARA

150:–

för endast

9

50
+ 39:50 i
porto och exp.

Men hur lyckades Adolf Hitler och hans

grupp av sammansvurna övertyga det tyska
folket att följa dem på denna brutala väg?

Den här DVD-serien ger en unik inblick i

Tredje riket. Den visar hur Hitler och hans
innersta krets skapade en illusion av rättvisa
och laglydighet, medan de bakom kulisserna
undergrävde demokratin och planerade sin
ohyggliga strategi.

S

e den grymma historien om en regim som
inte bara använde våld och förtryck, men som
även lyckades hjärntvätta och indoktrinera det
tyska folket.
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