A R B E J D S P R O C E S S E N – FA S E I
TRIN 1:
Konverter billedet til sort/hvid
Når du har åbnet din fil, skal du konvertere
billedet til et sort/hvidt billede.
Menu Bar > File > Open
Der er flere muligheder i Photoshop for at
ændre et farvebillede til et sort/hvid-billede.
Jeg bruger altid en af to eller dem begge i
kombination:
Menu Bar > Image > Mode > Grayscale
Dit billede bliver umiddelbart konverteret til
gråtoner, og du kan gå i gang med at fintune det med det samme, til det ser ud på
skærmen, som du gerne vil have det i det
endelig tryk.
Menu Bar > Image > Adjustments >
Black & White
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S/h farvepalet. Ajustments > Black & White.

Med denne mulighed konverterer du også
dit billede til gråtoner, men det er teknisk

paletten og arbejde med musen direkte i et

set stadig et farvebillede (RGB). Her kan du

bestemt område af billedet.

selektivt blande de forskellige farvekanaler
til et monokromt billede (ill. 7).

Hvilken metode, du foretrækker, bør afhænge af
billedet og hvor fine justeringer, du vil lave på
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Du kan arbejde med skyderne for hver farve

dette tidspunkt. Det er nemmest (men ikke altid

i paletten, eller du kan klikke på en farve i

bedst) at gå direkte til den første mulighed, men

vælger du den anden mulighed, skal du være

16 Bits billede – i et 8 Bits billede er der kun

opmærksom på, at det billede, du ser på skær-

plads til spring fra 15 til 16 Bits, så hver gang

men, ganske vist er sort/hvidt, men teknisk set

du korrigerer noget i dit billede, mister du en

er det et RGB-billede. Før du går videre, skal du

masse toner, og jo flere du har, jo flere kan du

derfor ændre det til Grayscale Mode.

tåle at miste. Illustrationen nedenfor viser det
tonale tab der opstår i et 8 Bits billede.

TRIN 2:

Når tonale justeringer tilføres et 8 Bits billede,

Juster Bits-dybden:

opstår der tomrum indenfor nogle toneområder

Menu Bar > Image > Mode > 16 Bits/Channel
I digitale positiver kan man indtil en vis grænse
opnå de fineste toner, og den skal man helst
ikke overskride. Det er Bits-dybden i en fil,
som bl.a. begrænser toneomfanget i pixelsammensætningen i billedet. I Photoshop skelner

Histogram af 16 Bits
fil før justering af
Adjustment Curve:
bemærk den manglende udjævning af
kurven

vi normalt mellem en billedindstilling i 8 Bits og
16 Bits (eller højere). Tallet refererer til antallet af
mulige toner som filen, softwaren eller kameraet kan rumme. Et 8 Bits billede rummer 256
mulige gråtoner fra sort til hvidt, et 16 Bits bil-

Histogram af 16 Bits
fil efter justering af
Adjustment Curve:
bemærk udjævningen af kurven

lede rummer 65.536 mulige gråtoner fra sort til
hvidt (dog kan Photoshop kun gengive halvdelen). Du bør derfor altid fotografere dine
billeder i højeste opløsning og altid åbne og
gemme dem som 16 Bits billeder i dit billedbehandlingsprogram. Det giver dig meget

Histogram af 8 Bits
versionen af filen
efter Adjustment
Curve: spidser og
mellemrum –
kurven hakker

mere plads til tonale justeringer under billedbearbejdelsen, for et 16 Bits billede tillader
langt mere nøjagtige interpolering i billedet
end et 8 Bits billede. F.eks. kan du ændre en
værdi i en adjustment curve fra 15 til 15,05 i et
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Tonal udjævning i 8 og 16 Bits histogrammer.
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og andre steder falder pixlerne over hinanden

Det omvendte gælder for højlys skyderen (The

og komprimeres (tab af kontrast). Det nederste

White Point Slider) til højre i diagrammet – når

histogram viser tab af toner (de hvide striber

du bevæger den mod venstre, betyder det, at

er tomme rum). Spidserne i venstre side af dia-

alle værdier, som falder på eller til højre for den

grammet indikerer for mange pixler i skyggeom-

skyder, vil blive afbildet hvide.

råderne – pixlerne nærmest falder over hinanden
– I højre side af diagrammet opstår mellemrum

De numeriske værdier, som afbildes i histogram-

som indikerer tab af pixler. I 16 Bits-versionen

met, viser et samlet antal gråtoner mellem 0-255.

udjævnes kontrasten og skaber mere delikate

Hvis du arbejder med 16 Bits billeder, skal du

gråtoner i det endelige billede.

tænke på disse tal som en opsummering af et
langt større antal ”16 Bits toner.” Et histogram,
der skulle vise alle 32.000 toner, ville slet ikke

TRIN 3:

kunne være på skærmen.

Juster toneomfang – fastsæt hhv. det sorte
og det hvide punkt
Menu Bar > Image > Adjustment > Levels
Under selve billedforberedelsen bør denne
justering være den eneste og filen bør altid
gemmes med dette lag, så du kan gå tilbage
og justere værdierne efter behov. Dette vindue
viser et histogram eller en grafisk afbildning
af tonernes fordeling i billedet. Ved hjælp af
skyderne til venstre og til højre i diagrammet
kan du tilføre hhv. det sorte punkt og det hvide
punkt i billedet. Med skygge-skyderen (også
kaldet The Black Point Slider) til venstre kan
du kontrollere hvilke værdier i billedet, der skal
være kulsorte (niveau 0/level 0). Når du skyder
skyderen til højre, betyder det at alle værdier,
som enten falder direkte på eller til venstre for
dette punkt, vil blive afbildet kulsort.
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Placering af det sorte og det hvide punkt.

Når du har placeret det sorte og det hvide

I den kategori kan du først prøve at justere bille-

punkt på hhv. start og slutpunktet af histo-

dets mellemtoner. Det gør du ved hjælp af mel-

grammet, ved du, at alle pixels med information

lemtone-skyderen i midten (ill. 9).

om toner ligger imellem de to yderpunkter, og
ingen informationer går til spilde.

Skydes den til højre bliver billedets toner mørkere og skydes den til venstre, bliver de lysere. Du
kan således ved hjælp af mellemtone-skyderen
bestemme, hvordan dit endelige billede skal se
ud. Men det er her vigtigt at gøre opmærksom

Prøv at lade Photoshop bestemme: > klik

på, at du med denne skyder påvirker toneom-

Auto og sammenlign med dit manuelle

fanget i hele billedet, mens du med værktøjet

valg af det sorte og det hvide punkt.

”Curves” kan arbejde mere selektivt – altså
påvirke toner og kontraster lokalt i billedet.

Prøv at holde Alt-knappen nede, når du
skyder på den sorte og hvide skyder. Nu
kan du placere det sorte og hvide punkt

TRIN 5:

meget mere nøjagtigt.

Færdiggør filen som master-billede
Først når du er helt tilfreds med det resultat,
du ser på skærmen, gemmer du dit billede. Det

Alt, hvad du har gjort indtil nu, er ”must do” –

bør du gøre i en separat mappe, som du f.eks.

altså handlinger, du skal udføre hver gang, for at

kan kalde "master-billeder", før du går videre.

opnå det optimale tekniske resultat af billedet.

Husk at gemme under et andet navn end originalen, uden nogen form for komprimering og
med alle lag bevaret (f.eks. som TIFF i 16 Bits).

TRIN 4:

På den måde kan du altid finde det uberørte

Dine personlige korrektioner.

originalbillede igen.

Hvad du fra nu af tilfører af ændringer i billedet, er

De billeder, du har gemt i mappen ”master-

personlige kunstneriske eller æstetiske ændrin-

billeder”, er alle optimeret både teknisk og æste-

ger, som ikke gør billedet bedre rent teknisk,

tisk. De er klar til at udskrive på fotopapir med

men måske gør billedet mere interessant.

et perfekt resultat. Men du skal ikke udskrive på
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fotopapir, du skal udskrive på transparent film

TRIN 6:

til brug for fotogravure. Fotopapiret er skabt

Finjuster master-billedet til UV-eksponering

til udskrivning af det endelige billede fra en
printer.

Nu samler du først alle lag i billedet:
Menu Bar > Klik Layer > klik Merge Layers

Du skal udskrive billedet som et transparent
positiv på film, som bagefter skal eksponeres

Så åbner du Curves (se kurvediagram – ill. 10)

på en fotopolymer plade, ætses, indsværtes

Menu Bar > klik Image > klik Adjustments

og til sidst trykkes manuelt på kobbertryk-

> klik Curves

papir. Derfor skal du tilpasse indstillingerne til
udskrivningen af positivet til denne proces.

Her tilfører du følgende Input/Output-værdier i
koordinatsystemet for kurven:

FP-plader har en tendens til at miste information i områder af billedet, som er lysere end
20% grå og er mørkere end 80% grå. Hvis du
ikke kompenserer for dette problem, bliver
dine tryk i sidste ende alt for kontrastrige uden
toner i de lyseste og mørkeste områder.
Denne korrektion foretages enkelt ved hjælp af

INPUT

OUTPUT

5%

10%

20%

31%

50%

55%

70%

68%

95%

92%

Adjustments-laget ”Curves”/kurver. Hvis du

Det gør du på denne måde: Klik et sted på kurven

udskriver billedet, som du ser på skærmen nu,

og indtast så værdierne i Input/Output boksene.

på fotopapir, får du en perfekt gengivelse –

Først den laveste værdi (Input 5% og Output

hvad du ser på skærmen, er hvad du får på

10%), derefter klikker du på kurven igen og taster

papiret. Hvis du derimod udskriver billedet på

de næste Input/Output værdier (Input 20% og

transparent film og derefter eksponerer den

Output 31%), ind i boksene og så fremdeles.

på FP-pladen, bliver trykket alt for mørkt og
kontrastrigt.

Når alle Input/Output værdierne er indtastet,
gemmer du kurven ved at klikke på ”rednings-

Det er derfor, du skal finjustere tonerne og

bæltet” øverst til højre for koordinatsystemet >

kontrasten i filmen, så du opnår en korrekt

klik ”Save preset” med filnavnet: ”1 FP-gravure.

gengivelse af billedet i det endelige dybtryk.

avc”. (Næste gang du skal bruge kurven, finder

28

