Lucht vervangen
Deze tutorial geeft de stappen weer voor het vervangen van een
witte/uitgebrande lucht bij een tamelijk complex beeld.Er zijn verschillende
manieren om dit te doen,dit is er één van.
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De bewerkingen gebeurden in Photoshop CS6 maar kunnen evengoed met
versie 2,3,4 en 5.Voor de gebruikers van GIMP is de procedure nagenoeg
hetzelfde.
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TIPS voor je begint:
Alhoewel er talrijke websites te vinden zijn waar je gratis stockfoto’s kan
downloaden is het echter geen slecht idee om zelf een collectie aan te
leggen.Profiteer van de gelegenheid om nu en dan en op verschillende
tijdstippen enkele luchtfoto’s te nemen als je op pad bent.Zo ben je er zeker
van dat je kwalitatief goede beelden hebt en in de gepaste resolutie.
Fotografeer het wolkendek steeds onder een hoek,net boven de horizon en dus
niet loodrecht omhoog.
Om de kans op een overbelichte lucht te verminderen kan het nuttig zijn om in
je cameramenu het contrast iets te verminderen.
Maak gebruik van de belichtingscompensatie door 1/3 stop of meer te
onderbelichten indien nodig.
De meeste camera’s kunnen de overbelichte gebieden weergeven op het
display (knipperen). Bekijk ook eens je histogram.

STAP 1
Open je foto in PS en pas indien nodig de standaardaanpassingen toe zoals
niveau’s,curven,contrast…
Sleep het bestand met de nieuwe wolken in PS of via het menu
Bestand>Plaatsen.
Controleer of de kleurbalans van de nieuwe laag overeenstemt met de
achtergrondlaag.
Dit kan je doen via Afbeelding>Aanpassingen>Kleur afstemmen.
Geef als Bron je achtergrondlaag op en regel dan bij tot het gewenste resultaat.

Druk Ctrl-T en schaal deze laag op de gewenste grootte.
Stel de overvloeimodus in op Donkerder en de dekking op ongeveer 50%.
Dit percentage kan variëren.

STAP 2
In het lagenpalet klik je op je achtergrondlaag en dan op de tab Kanalen.
Klik vervolgens op resp. Het Rood,groen en blauw kanaal en kies hetgene die
het meeste contrast vertoont. (Fig.4)
Klik met de R-muisknop op dit kanaal en kies:kanaal dupliceren.
Voeg op dit kanaal meer contrast toe : via
Afbeelding>Aanpassingen>Contrast/Helderheid
en schuif het balkje voor contrast flink naar rechts.
Daarna open je het Niveau’s venster via Afbeelding>Aanpassingen>Niveau’s
en sleep je het zwart driehoekje naar rechts om tot een zo groot mogelijk
contrast tussen wit en zwart te komen.
Alles wat wit is word straks transparant en omgekeerd.
Overschilder met zwart eventueel de delen die niet transparant mogen zijn.
Klik nu op het gestipte cirkeltje onderaan het lagenpalet om een selectie te
maken. Fig. 4

VERVOLG STAP 2
Klik nu op het RGB-kanaal,schakel het gedupliceerde kanaal uit en keer terug
naar het lagenpalet.

Fig.5
Zo ziet onze selectie eruit.
Maak van deze selectie een masker door onderaan het lagenpalet op het
rechthoekje met cirkel te klikken.
STAP 3
Dubbelklik op het icoontje van het masker om het eigenschappenvenster te
openen van het masker.(zie Fig.6)
Geef als straal 0.7 pixels op en klik het vinkje Slimme straal aan.
Je kan gerust de waarde van de straal opvoeren of verminderen om tot een
beter resultaat te komen.
Sleep het balkje Vloeiend naar rechts indien er zich oneffenheden vertonen
aan de randen.

Nog meer fijnafstemming kan je met Rand verschuiven.Ook hier is geen getal
op te plakken en moet je zelf ondervinden hoeveel je instelt. Klik OK.
Indien er delen zijn die nog ongewenst transparant zijn,schilder je deze weg
met zwart op het masker.
Fig. 6

LAATSTE STAP
Maak terug een kopie van je achtergrondlaag. (Fig.7)
Met het Doordrukken gereedschap op Schaduwen en 25% ga je over de delen
die te licht overkomen zoals de uiteinden van de takken.
Voeg alle lagen samen,klaar!

Fig.7

Voor:Digi Foto Passie
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