KURSERNA

PROGRAM:

Enkel väg till HDR

Lightroom 6

HDR är en fantastisk teknik med vilken man kan utöka det dynamiska
omfånget genom att sätta ihop flera
exponeringar till en enda bild. Det
kan man nu göra i Lightroom 6 utan
att behöva involvera Photoshop eller andra program. Lightroom kan
nämligen analysera och bearbeta
alla data från de använda råfilerna.
Den färdiga HDR-bilden sparas
till och med i råformatet dng, som
man kan bildbehandla på precis
samma sätt som andra råfiler. Man
får nu dessutom ett mycket större
dynamiskt omfång att jobba med.
Medan man normalt kan justera
Exponering i 8 steg, har man nu hela
20 steg till förfogande. I övrigt är det
bara att göra en enklare finputsning
i modulen Framkalla för att HDRbilden ska bli helt klar.
❚

FÖRE

Med hjälp av sju
exponeringar har
vi satt ihop en
HDR-bild med ett
stort dynamiskt
omfång.
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ÖPPNA RÅFILERNA Öppna
modulen Bibliotek 1 . Markera t.ex.
tre råbilder av samma motiv, tagna med
olika exponering – en underexponerad, en
normalt exponerad och en överexponerad
bild. I vårt exempel jobbar vi med hela
sju olika exponeringar till HDR-bilden. Välj
sedan Foto 2 , Fotosammanfogning och
HDR.... Nu skapar Lightroom en förhandsvisning av din HDR-bild.
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KOLLA ÖVERLAPPNING Markera
Justera automatiskt 1 så att linjerna
anpassas. Markera också Automatisk
toning 2 , så gör Lightroom några grundläggande färgjusteringar. Under Mängd
borttagning av fantomskuggor väljer du
Medel 3 . Det passar om det finns rörliga
element i bilden, som här en person ute
till höger. Markerar du Visa övertäckning
4 ser du var Lightroom jobbar. Klicka på
Sammanfoga 5 och vänta en liten stund.
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FINPUTSA Markera HDR-bilden. Tryck
på D. Välj panelen Objektivkorrigeringar
1 och Grundläggande 2 . Markera Aktivera
profilkorrigeringar 3 och Ta bort kromatisk
avvikelse 4 . Öppna Grundläggande 5 .
Sätt Exponering 6 till -1,75, Högdagrar 7
till -100 och Skuggor 8 till +100. Öka Vita
9 och Svärta 10 . Här passar +62 resp. +79.
Sätt Klarhet 11 till +20 och Lyster 12 till +15.
Klicka på NML 13 och Mättnad 14 . Dra reglaget vid Orange 15 åt höger för att förstärka de
varma färgerna. Här är +94 lämpligt.

