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Spara in på dyr optik
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Om man satsar på ett extremt litet skärpedjup ska man ha ett
mycket ljusstarkt objektiv, gärna med en bländare på F1.2. Dessa
objektiv är dyra, MEN ELEMENTS HAR EN FIFFIG GENVÄG.
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Skärpedjupet har
nu begränsats till
biets huvud och en
del av blomman.
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De ljusstarka objektiven med bländare F1.2 och
F1.4 är eftertraktade av flera orsaker. Dels ger de
möjlighet att fota i sämre ljus än med standardobjektiv, dels innebär den stora bländaröppningen
att man kan styra skärpedjupet väldigt exakt inom
ett ganska litet område. Objektiven är byggda med
glas av högsta kvalitet, och därför kostar de mycket.
Behöver man ett begränsat skärpedjup finns
det dock en billigare lösning som du kan använda
i kombination med billigare objektiv som har
en största bländare på t.ex. F3.5. Elements har
nämligen den fiffiga funktionen Skärpedjup, som
du i bildbehandlingen kan använda för att väldigt
exakt begränsa skärpedjupet i en bild. Kursbilden
är t.ex. tagen med ett paketobjektiv vid bländare
F5.6, vilket räcker för att göra hela biet skarpt. Men
om man vill att bara huvudet ska vara skarpt kan
man alltså fixa det med den här funktionen. Det
är dessutom en god idé att applicera mer skärpa på
bilden, så att huvudmotivet blir extra skarpt innan
vi slutligen lägger på en styrd oskärpa.
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Klicka på Öppna 1 för att öppna bilden.
Tryck Ctrl + J för att kopiera lagret. Välj Förbättra 2 och Oskarp mask.... I dialogrutan
sätter du Mängd 3 till 100, Radie 4 till 2,5
och Tröskelvärde 5 till 5. KIicka på OK 6 .
Klicka på Lägg till lagermask 7 . Tryck på E,
och välj Suddgummi 8 och en mjuk pensel.
Sätt storleken till 600 9 . Måla bort skärpan i
hela bilden utom på blomman. Tryck Ctrl + E.
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Klicka på fliken Guidad 1 . Välj Kameraeffekter 2 , och klicka på Skärpedjup 3 .
Välj Enkel. Därefter klickar du på Lägg till
oskärpa 4 . Klicka sedan på Lägg till
fokusområde 5 . Dra nu ett streck över
det lilla område av blomman som ska vara
skarpt. Du kan dra flera små streck för att
utöka skärpeområdet. Om det ska vara
suddigare på andra ställen drar du i skjutreglaget Oskärpa 6 . Klicka på Klar 7 .
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Välj fliken Expert 1 . Klicka på Beskärning 2 . I listrutan väljer du Behåll
proportioner 3 . Beskär bilden så att du
kommer närmare motivet. Välj Lager 4
och Gör till ett lager. Spara bilden genom
att välja Arkiv 5 och Spara som....
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