GUIDE
TILL

KNIVSKARPA
DETALJER

Av Nils Wille Christoffersen

Alla bilder behöver extra skärpa för att de små detaljerna
ska bli helt tydliga. Det är alltså inte fråga om fusk, utan om
ett avgörande verktyg för fotoentusiasten.

När skärpan ökas i bildbehandlingen brukar det hända att
kontrasten ökas i de helt fina detaljerna i stället för med
den stora penseln. Här jobbar vi på pixelnivå.

Om skärpan blir överdriven slutar de fina ljusa och mörka
detaljerna som vita och svarta urfrätta kanter i bilden. De
avslöjas som fula, lysande konturer, s.k. halor.

Med de bästa metoderna för att öka skärpan kommer detaljerna att
välla fram utan biverkningar som ökat brus.

De nya metoderna är mycket bättre på att förbättra
skärpan än det gamla filtret Oskarp mask. Här får du
tips om att LOCKA FRAM DET BÄSTA UR DINA BILDER.

D

et är nu ett kvarts sekel gammalt,
men ändå sträcker sig de flesta
tryggt efter det traditionella filtret
Oskarp mask när de ska skärpa sina bilder.
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Det är synd, för det har tillkommit många
nya funktioner och bättre tekniker som
lockar fram även de finaste detaljerna helt
utan fula biverkningar.

Om man går litet för hårt åt bilden med
Oskarp mask får man nämligen väldigt
snabbt problem med fula, lysande kanter, en
så kallad haloeffekt, samt en högre brusnivå
och en kornighet i enfärgade ytor, där problemen avslöjas obarmhärtigt.
Vi har gått igenom bildbehandlingens
möjligheter till skärpning och hittat de bästa
funktionerna som hjälper dig att få kniv-

FÅ HELT SKARPA RÅBILDER
Råbilder måste få en grundläggande omgång skärpa, en s.k. förskärpning (eng. pre-sharpen). Denna ska bland
annat kompensera för kantutjämningsfiltrets slöjning och är likadan oavsett om du använder råkonverteraren i
Elements, Lightroom eller Photoshop. På nästa uppslag ser du hur du styr skärpan för skärm och utskrift.

Zooma först in till 100 % för att kunna bedöma
rätt mängd skärpa i din råfil. Du använder reglaget Mängd för att bestämma den allmänna mängden skärpa. Standard är 25, och det är åt det försiktiga hållet. Med Radie ställer man in hur brett det
skärpta pixelområdet ska vara. Värden under 1,0 är
för motiv med mycket fina detaljer, medan högre
värden används till mer grovkorniga bilder tagna
vid högt iso. Skärpa styr balansen mellan att antingen avlägsna de fula, lysande konturerna eller
återskapa objektivets skärpa. Värdet 25 är standard
och en lämplig utgångspunkt. Vid högre värden blir
kornen mycket tydliga, så öka bara i bilder som helt
saknar brus. Slutligen skapar Maskning automatiskt
en mask, så att enfärgade ytor som ansiktshy eller
himmel inte får någon skärpa alls. Man bör alltid öka
värdet för denna funktion något.

TIPS

Håll in Alt-tangenten medan du drar
i ett av de fyra skjutreglagen under
Skärpa. Då visas en gråtonad bild där det är mycket
lättare att bedöma effekten av den extra skärpan.

Dessa värden ska du använda
MOTIVTYP

MÄNGD

RADIE

SKÄRPA

MASKNING

Arkitektur

80

0,8

40

10

Landskap

70

0,8

30

20

Natur och djur

40

1,0

25

30

Porträtt

40

1,0

20
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Svagt ljus

30

1,5

15

70

skarpa bilder oavsett om du använder Elements, Lightroom eller Photoshop.

Det professionella sättet
Om skärpan ska vara helt perfekt – och det
ska den – så ska justeringarna läggas till i tre
steg. Det första är viktigt om du har fotat i råformat. Här är det nödvändigt att lägga till en
försiktig dos skärpa för att kompensera för

det speciella kantutjämningsfiltret framför
bildsensorn. Detta slöjar nämligen detaljerna
något för att motverka fula mönster, så kallad
moaré. Om du har en kamera utan kantutjämningsfilter är det fortfarande en god idé
att öka skärpan på råfilen för att kompensera
för objektiv som inte tecknar 100 procent
skarpt. Mängden skärpa bör dock bara vara
en tredjedel av det som man annars skulle

använda. Fotar man i jpeg-format kan man
hoppa över detta steg, då det annars klaras
fint av kamerans bildprocessor.
Nästa steg är att öka skärpan i bildbehandlingen, där detaljerna ska lockas fram så att de
syns tydligt på skärmen. Sedan ska skärpan
ökas för utskrift. Här visar vi dig exakt hur du
går till väga i de tre mest populära programmen oavsett motivtyp.
■
www.digitalfotoforalla.se
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Få helt skarpa bilder i bildbehandlingen med ...

ELEMENTS

LIGHTROOM

Elements har trots sitt låga pris starka metoder som kan
trolla fram även de minsta detaljerna i ljuset.

Medan det finns speciella skärpefilter i Elements och
Photoshop så går det mer automatiskt i Lightroom.

STEG 1

STEG 1

Välj modulen Expert, och tryck
på Ctrl + J för att
skapa en kopia av
bakgrundslagret.
Sätt blandningsläget till Luminiscens, så att bara ljuset ändras, inte färgerna. Välj sedan Förbättra och Justera skärpan.... Minska Radie till 0,3, så att bara
de fina detaljerna påverkas. Öka Mängd till 100, välj Linsoskärpa
för att kompensera för suddiga objektiv, och klicka på OK.

Om vissa områden ska skärpas
extra mycket klarar du det med
verktyget Justeringspensel. Här
ökar du Skärpa, varefter du målar den extra skärpan på de önskade områdena. Om du vill lägga
till ännu mer klickar du på Nytt
för att skapa en ny pensel och
finjusterar Detalj, varefter du
kan måla fram de önskade områdena ännu tydligare.

STEG 2

STEG 2

Tryck på Ctrl + E för att lägga samman lagren. Nu ska skärpan i de
litet större detaljerna ökas. Tryck
på Ctrl + J för att skapa en kopia
av lagret. Sätt blandningsläget till
Mjukt ljus. Bildens kontrast ökas
nu betydligt men begränsas till
de fina övergångarna med ett smart knep. Välj Filter, Annat och
Högpass.... Sätt Radie till 1,0 för att lägga till skärpan i denna
pixelbredd. Klicka på OK. Du finjusterar sedan effekten genom att
sätta Opacitet till 80. Tryck på Ctrl + E för att lägga samman.

Dessa värden ska du använda
MOTIVTYP

Dessa värden ska du använda

MÄNGD

RADIE

HÖGPASS

OPACITET

SKÄRPA

MÄNGD

Arkitektur

120

0,3

1,0

100

Arkitektur

100

Hög

Landskap

100

0,3

1,0

100

Landskap

100

Hög

Natur och djur

80

0,4

1,0

100

Natur och djur

50

Standard

Porträtt

50

0,5

1,5

80

Porträtt

50

Standard

Svagt ljus

40

1,0

1,5

70

Svagt ljus

30

Låg

Fixa helt skarpa utskrifter i Elements
Skärpan kollar du bäst genom att zooma
in halvvägs i bilden, så välj 50 %. Tryck på
Ctrl + J för att skapa en kopia av lagret.
Sätt blandningsläget till Täcka över. Välj
Filter, Annat och Högpass.... Sätt Radie
till 3,0 för att öka skärpan längs kanterna i
de litet större detaljerna. Klicka på OK.
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Den generella
skärpan i bildbehandlingen appliceras först när
man exporterar
en bild från Lightroom. Tryck på
Ctrl + Skift + E. I dialogrutan ska du under Utdataskärpa markera
Skärpa för och välja Skärm, som är optimerat för skärmen. Därefter väljer du mängden, t.ex. Standard, och klickar på Exportera. Nu anpassas skärpan automatiskt till bildens storlek.

MOTIVTYP

Fixa helt skarpa utskrifter i Lightroom
Att skärpa för utskrift i Lightroom är lätt. Välj modulen Skriv ut och markera Utskriftsskärpa.
Därefter väljer man mängden, t.ex. Standard, och
ställer in om man skriver ut på matt eller blankt
papper med Matt respektive Glättat. Klicka till
sist på Skriv ut, så optimeras skärpan automatiskt
utifrån bildens storlek och upplösning.

PHOTOSHOP CC
Proffsversionen av Photoshop har några extra starka knep i rockärmen, som gör det möjligt att få ut riktigt mycket skärpa i
bilderna utan biverkningar i form av självlysande kanter – den så kallade haloeffekten.

STEG 2

STEG 1
Tryck först på Ctrl + J för att
skapa en kopia av lagret. Välj
sedan Filter, Skärpa och
Smart skärpa.... Denna nya
nya funktion i Photoshop
CC gör det lätt att optimera
skärpan. Dra Mängd ända
upp till 500 och Radie ner
till 0,3, så att skärpan koncentreras på de riktigt fina detaljerna i
bilden. Sätt Reducera brus till 10, och välj Linsoskärpa. Klicka på
Skuggor, och sätt Tona mängd till 10. Tryck sedan på Retur.

Här är ett proffsknep
som tar bort de självlysande kanterna.
Välj Lager, Lagerstil och Blandningsalternativ.... Sätt
Blandningsläge
till Luminiscens och Opacitet till 100. Dra den svarta trekanten till
25, håll in Alt-tangenen och dra den högra halvan in mot mitten till
55. Dra den vita trekanten till 230, håll in Alt-tangenten och dra den
vänstra halvan till 200. Tryck på retur och på Ctrl + E.

STEG 3

STEG 4

Nu ska skärpan ökas
på större detaljer.
Välj Filter och Konvertera för smarta
filter, och klicka på
OK i dialogrutan. Vi
använder smarta filter, eftersom du då alltid kan gå tillbaka och finputsa dina inställningar. Välj Filter, Annat och Högpass.... Sätt Radie
till 1,1 för att applicera skärpan i denna pixelbredd. Klicka på OK. Högerklicka på texten Högpass i lagret, och välj Redigera blandningsalternativ för smart filter.... Välj Övertäckning och tryck på Retur.

Sista steget är att avgränsa skärpan med en avancerad mask.
Markera masken, och välj Bild och
Använd bild.... Välj Lager 0, RGB,
och Multiplicera. Tryck på Retur. Nu läggs den avancerade masken
in. Välj Filter, Effekter och Hitta konturer. Tryck på Ctrl + I för att
vända masken. Nu har alla kanter och övergångar framhävts med
vitt i och får en skärpning, medan de svarta områdena slipper. Välj Filter, Oskärpa och
Gaussisk oskärpa.... Sätt Radie till
0,4 och tryck på Retur.

Dessa värden ska du använda
MOTIVTYP

MÄNGD

RADIE

HÖGPASS

OPACITET

Arkitektur

500

0,3

1,1

100

Landskap

400

0,3

1,1

100

Natur och djur

400

0,4

1,1

100

Porträtt

200

0,7

1,5

80

Svagt ljus

100

1,0

1,5

70

Fixa helt skarpa utskrifter i Photoshop CC
Välj Filter, Annat och Högpass.... Sätt
Radie till 3,0, och klicka på OK. Nu
skapas ett filter med justeringar till både de
grövre detaljerna och de finare. Högerklicka
på det översta av de två Högpass, och välj
Redigera blandningsalternativ för smart
filter.... Välj Mask och tryck på Retur.

1

Nu kommer den stora poängen med
smarta filter. Gör en provutskrift. Om
skärpan fortfarande saknar sting dubbelklickar du på Högpass, ökar Radie, klickar
på OK och skriver ut igen. Kom ihåg att fina
detaljer justeras med den nedre versionen
av Högpass och de större med den övre.
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