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OBS: Du kan købe Photomatix på hjemmesiden: 

www.hdrsoft.com.  

 

Programmet koster pt. ca. $100 (2012, maj) 

 

Du kan få 15% rabat på dit køb ved at 

bruge den kode, som du finder på min 

hjemmeside: www.hdrfoto.dk 

Processen i Photomatix 
 

Et HDR-billede er en særlig sammenkædning af 

flere individuelle billeder. Dvs. der tages en serie 

af billeder af det samme motiv. Der tages typisk et 

billede med 0-eksponering (der, hvor kameraet 

siger, at indstillingerne giver det optimale 

lysniveau) og der tages typisk yderligere to 

billeder. F.eks. et med -2 EV-trin og et med +2 EV-trin.  

 

Her er processen i Photomatix opdelt i fem trin.  

 

 

Trin 1 – indlæsning af de enkelte billeder: 
 

Der begyndes med at vælge de filer, der skal kombineres til det endelige HDR – du klikker på 1) ”Load 

Bracketed Photo” og en dialogboks dukker op. Her vælger du filerne ved at klikke på 2) ”Browse…” som 

åbner et vindue, hvor du kan lede på din computer efter billederne. Når du har valgt billederne, og klikket 

”ok”, så ser skærmen sådan ud:  

 

 
 

Her er det foto 46, 47 og 48, der skal arbejdes med og det er synligt, at der er tale om RAW-filer (ORF er 

Olympus’s RAW Format).   
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Trin 2 - Options: 
 

Efter at have klikket på ”ok”, åbnes endnu en dialogboks: 

 
 

Dialogboksen med ”options” kommer frem. Her spørger programmet om du vil have billederne rettet ind 

efter hinanden (align source images), om programmet skal forsøge at fjerne bevægelsesslør (Reduce 

ghosting artifacts) og du ønsker, at programmet skal forsøge at fjerne eventuel støj (reduce noise) i 

billederne. Du kan også få programmet til at fjerne de lilla linier, der en gang imellem opstår i kanten af 

objekter, der f.eks. løber op i himlen (Cromatic aberrations). 

 

Alignment (lægge billederne præcist over hinanden) kan ske efter to forskellige metoder. Første metode (by 

correcting horizontal and vertical shifts) indebærer, at programmet trækker og skubber i billedernes 

informationer, så de rette vinkler i billederne passer ind over hinanden. Det er den hurtige måde; men ikke 

altid nok. Den anden metode (by matching features) begynder med at trække og skubbe i billederne, men 

roterer derefter også billederne, så fremtrædende elementer i billederne, kommer til at lægge så præcist 

oven på hinanden, som programmet kan udregne. Der er desuden mulighed for at lade programmet tage 

højde og korrigere for de ændringer i styrtende linier (include perspective correction), som en korrektion 

kan afstedkomme.  

 

Hvis der sættes hak i ”crop aligned images” beskæres billederne, så du får rene, pæne og lige kanter.  

Skyderne regulerer, hvor store uoverensstemmelser, programmet kan regulere. Jo større værdi, jo mere 

tillades programmet at håndtere.  

 

Reduce ghosting artifacts (reducere bevægelsesstøj) kan ligeledes ske efter to forskellige metoder. Ved 

første metode indrammer (masker op) du selv det område, der skal behandles for bevægelsesstøj. den 

hedder ”with selective deghosting tool” og anbefales af Photomatix og med god grund. Den er langt mere 

effektiv end den anden metode ”automatically”, hvor programmet selv finder områderne med støj og 
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forsøger at behandle dem. Når den første metode er valgt, så åbner der senere et skærmbillede, hvor 

opmaskningen skal ske.  

 

Skærmbilledet ser sådan ud: 

 

 
 

Der er allerede opmasket et område, som programmet skal justere for bevægelsesstøj. Opmaskningen sker 

ved at ”dragge” musen (holde venstre museknap nede, imens musen bevæges). Hvis der er hak i ”Quick 

selection mode”, så registreres masken med samme museknappen slippes. Hvis der ikke er sat hak i ”Quick 

selection mode”, så er det nødvendigt at højreklikke inde i masken og så vælge ”mark selection as ghosted 

area”.  

 

Der kan sagtens maskes flere områder op.  

 

White balance er, som navnet siger: Hvidbalance. Når billeder, der indgår i serien er RAW, som her, så kan 

der desuden justeres hvidbalance. Hvidbalancen er en regulering, som defineres hvilke farve 

(informationer), der er hvide. Det er udgangspunktet for, hvordan alle andres farver gengives. Derfor er 

hvidbalancen vigtig. Hvis billederne i serien ikke er RAW, men JPG, findes denne mulighed ikke.  

 

Når man ønsker at justere hvidbalancen, så kan det enten ske direkte i den lille menu, der klikkes frem 

under ”white balance”. Her kan der hurtigt vælges imellem de almindelige hvidbalanceindstillinger og 

desuden frit indtastes en Kelvingrad, som enheden for hvidbalancen benævnes. Men ønsker du at se, 

hvordan en anden hvidbalance ser ud på et af dine billeder, så klikkes der på ”preview sample”.  

 

Dette åbner et vindue med den mappe, som de indgående billeder er hentet fra. Nu vælges 0-billedet fra 

den serie, der arbejdes med. Så erstattes det nye vindue med et nyt: 
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Her kan der igen vælges imellem de almindelige trin for hvidbalance eller indtastes en kelvingrad i 

”temperature”. Programmet arbejder så et lille øjeblik og viser derefter konsekvensen af den valgte 

kelvingrad på det lille billede. Når du er tilfreds, så klikkes på ”ok”. Dette bevirker selvfølgelig, at 

hvidbalancen korrigeres for alle de billeder, der indgår i serien.  

 

Herefter vil programmet begynde at arbejde – og det kan godt tage op til nogle minutter. Der sker meget i 

computeren. 

 

 

Trin 3: Tonemapping 
 

Tonemapping er den specielle proces, hvor dit HDR-billede efterbehandles, så dets uendeligt mange 

informationer kan være i de almindelige billedformater: TIFF og JPG.   

 

Teknisk sker der det i tonemapping, at EV-afstanden mellem de enkelte detaljer i billedet reduceres, så det 

kan rummes inden for 16 og 8 bit – og derfor ses på din skærm. Det spændende ligger i, at du samtidig får 

en masse muligheder for at kontrollere farver, lys, skygger, kontrast osv. med. Der er utallige 

reguleringsmuligheder og de fleste af dem kan give markante ændringer i dit færdige HDR.  

 

Så det gælder om at få dem prøvet og undersøgt alle sammen.   

 

Tonemapping presser antallet af mulige niveauer sammen og det er derfor, at HDR-billeder ofte lider af 

kontrastmangel.  
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I Photomatix kan du vælge imellem to forskellige måder at tonemappe på. Den ene hedder ”Tone 

compressor” og er det, som der kaldes en ”Tone compressor”, mens den anden hedder ”Detail enhancer”. 

 

Det er vigtigt at forstå, at de to måder er helt afsondret fra hinanden. Du kan ikke foretage justeringer i 

”Details enhancer” og så klikke på ”Tone compressor” og tage indstillingerne med. Der er ingen forbindelse 

mellem de to metoder.   

 

Her koncentreres om Details enhancer: 

 

Det første skræmbillede rummer flere dele. I venstre side ses et panel med de kontroller, der styrer 

tonemapping. I bunden i højre side ses et panel med en række eksempler på, hvordan billedet kan komme 

til at se ud.  

 

I øverste højre side ses et panel med et histogram og det store billede rummer, naturligvis, det HDR-billede, 

som der arbejdes med nu.  

 

Photomatix starter i øvrigt som standard op med de settings (tonemappingens værdier), der blev brugt til 

det foregående billede.  

 

Jeg starter med at lukke panelet med Photomatix’s forslag/illustrationer af resultaterne ved forskellige valg 

og indstillinger. Jeg irriteres over, at det optager plads – for når det er lukket, så kan det store billede fylde 

lidt mere – og jeg syntes, at HDR-billeder generelt er så følsomme at arbejde med, at færdige skabeloner 

ikke gør det godt nok.   

 

 

Første sæt justeringsmuligheder 
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I panelet i venstre side er der to klikbare indgange til yderligere reguleringsmuligeder: ”Show more options” 

og ”Show detailed settings”.  

 

Selvom jeg altid begynder med ”light smoothing”, så gennemgås knapperne her i den rækkefølge, de 

optræder i. 

 

Strength  

Øverst finder du ”strength”-skyderen. Strength regulerer styrken, hvormed Photomatix fremhæver de 

kontrastforskelle, som er fundet og fremhævet via Details enhancer. Med strength regulerer du derfor især 

den del af lyset, der er af Photomatix opfattes som direkte. Det er derfor en vægtig regulator i processen.  

 

Jo højere strength, jo mere gennemtrængende bliver kontrasterne og farvemætningen i billedet. haloer kan 

dæmpes yderligere ved at skrue ned for strength.  

 

Colour saturation 

Colour saturation styrer farvemætningen i billedet. Da billedet jo ikke er færdigt efter tonemapping, og 

colour saturation samtidig er en mulighed i det efterfølgende billedbehandlingsprogram, så vælger jeg 

typisk at lade denne knap være.  

 

Luminosity 

Luminosity kontrollerer komprimeringen af den tonale vidde i billeder - hvor meget lys og dermed fokus, 

der skal lægges i de områder af billedet, som programmet opfatter som værende i skygge. Jo højere værdi, 

jo mere lys og dermed også jo tydeligere farver vil kunne ses i skyggeområderne.  

 

Selvom det kan lyde som en vidunderlig mulighed, så skal knappen bruges med omtanke og i små doser. For 

hvis der tilføres for meget lys i skyggerne, så kan billedet let få et unaturligt udseende.  

 

Detail contrast  

Når du bruger Detail contrast, så ser det ved første øjekast ud som om, at du blot gør billedet hhv. lysere og 

mørkere. Men det er kun det, som du kan se i billedets helhed som sådan. Prøv at klikke et sted i billedet, 

så får du en lille arbejdsskærm frem. Prøv derefter at justere på Detail contrast – og nu kan du se, at du 

faktisk kan regulere kontrastvirkningen i billedet med uden at detaljerne i de mørke og de lyse områder går 

tabt.   

 

Light Smoothing  

Light smooting er et meget vigtigt redskab ved HDR. Det er nemlig her, du bestemmer hvordan de 

indgående billeders lys og skygge fordeles. Det handler især om at kontrollere det reflekterende lys i det 

endelige billede mere end det handler om at kontrollere det direkte lys – billedets lysstyrke.  

 

I praksis betyder det, at det er her du bestemmer om billedets udtryk bliver naturligt eller surreelt. Jo 

mindre smoothing (surreal +), jo mere bliver det reflekteret lys fremhævet og jo mere smoothing (natural 

+), jo mindre bliver det reflekteret lys fremhævet.   

 

Mange HDR lider under de karakteristiske halo’er omkring tingene. Haloerne opstår for tonemappingen 

fremhæver forskellene i det reflekteret lys. Lyset fra et hustag imod himlen opfattes som værende 

reflekteret og derfor bliver forskellen imellem de to fremhævet. Det giver halo.   

 

Det er med smoothing adjustment, du i første omgang kan forsøge at komme haloerne til livs. Jo mindre 

smoothing, jo større er risikoen for halo. Jo stærkere smoothing, jo mindre risiko for halo. Så brug god tid 

på at se på ændringerne, når du flytter på smoothing adjustment.  
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Andet sæt justeringsmuligheder 

 

Smooth highlights 

Reguleringen giver adgang til at udglatte de lyse toner i billedet. Der kan være flere formål for denne 

reguleringstype. For det første kan reguleringen bruges til at modvirke støj i en ellers veloplyst himmel 

(eller i skyer) og for det andet kan reguleringen bruges til at modvirke, at hvide områder bliver grålige og en 

gang imellem kan reguleringen bruges til at dæmpe haloer med; ved at skrue ned for smooth highlights.  

 

White Point 

Dette er en regulering, som også findes i almindelige billedbehandlingsprogrammer, så derfor bruger jeg 

den ikke ret meget. Ved at skrue op for White point opnås det, at en lavere pixelværdi tvinges til at blive 

hvid – billedet lysnes altså.  

 

Black Point 

Black point virker på samme måde som white point; blot i de mørke områder af billedet. Jo højere du skruer 

op for black point, jo mørkere bliver billedet.   

 

Gamma 

Gamma er en nødvendig regulering af billeder fordi øjet opfatter billeder forskelligt fra et kamera. Et 

kamera opfatter lys og mørke som absolutte værdier, imens øjet og hjernen i samarbejde opfatter lys og 

mørke som relative værdier.  

 

Men vær forsigtig med gammaknappen for der er allerede tilført en tilpasning, når du ser billedet. Brug 

derfor knappen, når dine øjne (og hjerne) siger: ”Det her ser ikke rigtigt ud” – men vent eller med at justere 

gamma til det efterfølgende arbejde med billedet uden for Photomatix.  
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Temperature  

Temperature angiver varmen i farverne. Det handler om, hvor meget gul der bliver fyldt på billedet og 

temperature virker altså lidt som en hvidbalancekorrektion. Pas på knappen. Billedet får meget let for 

meget.  

 

 

Tredje sæt justeringsmuligheder 

 

 

Micro smoothing 

Med micro smoothing sætter du fokus på, hvor små detaljer må være – og fungerer i praksis som en slags 

støjfilter. Men vær opmærksom på, at det slet ikke kommer op på niveau med egentlige antistøj-

programmer som f.eks. Neat. 

 

Saturation Highlight  

Her bestemmer du farvemætningen på de høje toner.  

 

Saturation shadows 

Her bestemmer du farvemætningen i de mørke toner.  

 

Når du mangler lidt farvefylde til himlen eller andre stærkt belyste områder i billedet, så er det altså her, du 

kan finde hjælpen. Men pas på. Husk, at du bagefter kommer til at sidde med billedet i Photofiltre, 

Photoshop eller hvad du nu bruger - og der også kan blive fristet til at skrue lidt op for farverne, så 

korrektionen i Photomatix skal endelig være behersket.  

 

Hvis reguleringen bliver for kraftig, så kommer det færdige billede let til at se "overgjort" ud.  
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Shadows Smoothness 

Shadows smoothness gør skyggeområderne lidt mørkere og tager dermed nogle af detaljerne ud (hvilket 

også kan modvirke støj).  Princippet er, at de mørkeste områder i skygger findes og glattes lidt udad.  

 

Shadows clipping  

Skyderen skærer de dybeste toner helt ud af skyggerne i billedet og erstatter dem med sort. Pas nu på her. 

Jo mere du skærer ud og erstatter med sort, jo mere går du væk fra det, som HDR kan: gengive detaljer, der 

ellers ville forsvinde i helt sort.  

 

3600 

3600 er en meget speciel regulering, der er beregnet til at udligne farveforskellle imellem de to ender af et 

360 graders panoramabillede. Men knappen kan også bruges til at udligne forskelle i lysniveauer henover et 

indendørs billede.  

 

 

Trin 4: Udskift en del af billedet 
 

Photomatix indeholder en helt ny funktion, som mange nok har savnet – eller i hvert fald ønsket sig et par 

gange eller to: Muligheden for at udskifte en del af et billede med informationerne fra et af de billeder, der 

indgår i den serie af billeder, der er samlet og undervejs i tonemappingen.  

 

Det er en funktion, som især kan anvendes i de meget lyse eller mørke områder i billedet, hvor 

tonemappingen ikke giver et tilfredsstillende resultat eller hvis en bevægelsesstøj bare ikke bliver fanget af 

programmet og derfor vil give for mange timers arbejde med at klone bevægelsen væk.  
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Ideen er enkel: Man indrammer (masker) det område, som skal skiftes og derefter vælger man det billede, 

som skal udfylde rammen (masken).  

 

Knappen hedder ”Selection mode” og når man sætter hak der, så får man muligheden for at vælge hvilken 

type af lasso, der skal anvendes til at maske det område, der skal skiftes ud. Der kan vælges imellem 

”normal”, ”polygonal” og ”magnetic” lasso.  

 

”Normal” betyder frihåndstegning med venstre museknap holdt nede.  

”Polygonal” betyder, at der sættes et fixpunkt hver gang venstre museknap holdes nede.  

”Magnetic” betyder, at der maskes op fra der venstreklikkes i billedet første gang til der  

venstreklikkes anden gang.  

 

Når området, som ønskes erstattet med informationer fra et af de billeder, der er indgået i serien, er tegnet 

ind, så kan Photomatix hjælpe med til at få masken til et være endnu mere tæt på de naturlige linier i 

motivet. Det er i hvert fald planen.  

 

Princippet er, at der sættes hak i ”attach to edges” og vælges i hvor stort område, Photomatix skal søge 

efter naturlige linjer (mellem 10 og 50 pixels (px) fra den linje, som der er tegnet og der vælges, om 

afsøgningen skal lede efter linjer med høj, mellem eller lav kontrast.  

 

Vælges ”high”, vil Photomatix typisk ikke finde så mange linjer, da kravet vil være, at der skal være høj 

kontrast; f.eks. vil Photomatix ikke opfange kontrastforskellene imellem himmel og skyer, men derimod 

imellem himmel og bjergkam.  

 

 

Fordelen ved at have en maske, der ikke bare består af rette og lige linjer er, at overgangene mellem HDR-

billedet og informationerne, der indsættes fra et af de indgående billeder, ikke så tydeligt kan ses. 
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Herunder er himlen erstattet. Hvis resultatet er tilfredsstillende, så fjernes hakket i ”Selection mode” og 

den nye himmel er nu en del af billedet. Er erstatningen væsentlig, vil jeg ikke kalde billedet for HDR. 
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Trin 5: Modulet ”Finishing Touch” 
 

 
 

Photomatix 4.2 byder på en helt ny ”afdeling” af billedbehandling: ”Finishing Touch”, en afdeling, som 

programmet slet ikke tidligere har indeholdt: Efterbehandling. Photomatix’s efterbehandling skal ikke 

opfattes som et egentligt billedbehandlingsprogram, men som en understregning af, at tonemapping rent 

faktisk efterlader dine HDR-billeder med behov for yderligere arbejde. Photomatix’s nye modul dukker op, 

når dit billede er tonemapped.  

 

Modulet indeholder tre dele: Contrast, Color og Sharpening - kontrast, farve og skarphed.  

 

Hvis du har arbejdet med HDR-billeder før, og hvis du eventuelt har læst nogle af mine guides eller bøger, 

så vil du nok tænke, at de tre indsatsområder præcis er sammenfaldende med de tre områder, som jeg har 

tacklet ved mit lille trick: ”Udtræk gråtoner”.  Du kan derfor være sikker på, at jeg syntes godt om 

Photomatix’s nye tiltag. Du kan i øvrigt finde min guide til at udtrække gråtoner på min hjemmeside: 

www.hdrfoto.dk under ”generel efterbehandling”.  

 

Som altid vil jeg understrege, at hvis du vælger at bruge knapper i Photomatix, som du har gentaget i dit 

almindelige billedprogram, så skal du være meget påpasselig i Photomatix. Det er let at komme til at 

overgøre billeder, og hvis du pludselig sidder og regulere de samme parametre to gange (nemlig først i 

Photomatix og derefter i dit almindelige billedprogram), så er risikoen for at det bliver for meget, ret stor. 

Små slag, små reguleringer er en gylden tommelfingerregel, syntes jeg. 

 

På de næste sider kan du læse, hvordan du bruger de forskellige dele af modulet. 
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Kontrast, manuelt 

 

 

Du kan vælge at regulere kontrasten manuelt ved at bruge de fire skydere. Skyderne skal ses i par: 

Highlights og Lights som en gruppe, og Darks og Shadows som en anden gruppe.  

 

Lights og Darks regulerer hele spektret på én gang i hvert deres luminanceområde (lysstyrke). Det er her 

vigtigt at huske på, at det er hele billedet der påvirker, når du bruger en af skyderne.  

 

Highlights og Shadows regulerer kun hhv. højlyset og de områder, som opfattes at være i skygge. 

Funktionen er derfor opbygget på samme måde som du kender skydere fra tonemappingen, hvor der 

arbejdes med hhv. højlysområder og skyggeområder. Det er meget praktisk at kunne regulere for hvert af 

disse områder for sig.  

 

Hvis du prøver at regulere på skyderne, så læge mærke til, hvordan kurven skifter form.  
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Kontrast, faste indstillinger 

 

 

Du kan også vælge at bruge en af de færdige indstillinger, som Photomatix tilbyder i ”Add contrast”. Her 

kan du vælge forskellige styrker. På kurven kan du se, at vi faktisk har fået fat i noget der ligner det, som 

brugere af almindelige billedprogrammer i årevis har endt som ”S-kurve”.  

 

De faste indstillinger er selvfølgelig meget praktiske og nemme at bruge. Få klik med musen, og så er 

tingene på plads. Som altid har jeg dog en lille pegefinger at løfte i forhold til den slags: Altså når man bare 

bruger auto. Pas på!  

 

Pas på, fordi nogle gange er den rigtige regulering for netop dit billede ikke repræsenteret i et af de faste 

trin, men derimod lige imellem. Så selvom de faste trin kan gøre processen meget hurtigt, så vil jeg alligevel 

anbefale dig at bruge nogle sekunder ekstra på at se billedet igennem: Blev tingene, som du gerne vil have 

dem, eller er det nødvendigt at få finere trin imellem reguleringerne? 

 

Du kender selv svaret, når du sidder med dit billede foran dig.  
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Farve 

 

Fanebladet med Colour giver dig mulighed for at kontrollere saturation (farvemætning) for otte forskellige 

farver, og det kan kun siges at være rigtig rart, at der nu åbnes mulighed for at kontrollere farverne så godt.  

 

Farverne er de farver, som du typisk ser i billedprogrammer. Der er særlig en af dem, som jeg vil fremhæve: 

Purple. Det er nemlig en herlig farve at kunne skrue ned for. Især hvis du, som jeg, en gang imellem er 

udsat for store mængder kromatisk aberration – de irriterende lilla streger der opstår i objektivet, fordi det 

ikke er i stand til at håndtere, at lysets farver ikke brydes ens igennem prismer (linser i objektivet).  

 

Fidusen er nu, at du i Photomatix får et ekstra redskab til at bekæmpe kromatisk aberration med. Udnyt 

den, for Photomatix’s indbyggede reduktionssystem imod kromatisk aberration, som du finder allerede før 

selve tonemappingen, er ikke særlig effektiv.  
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Skarphed, manuelt 

 

 

Selvom Photomatix har noget, som kan betegnes som skarphedsregulering i tonemappingen (detail 

contrast), så har du altså nu fået en reguleringsmulighed mere. Men jeg vil allerede nu sige, at du her skal 

være endnu mere på vagt med at bruge reguleringen end ved de øvrige faneblade. For skarphed er typisk 

noget der lægges til sidst i arbejdsprocessen – og du skal jo huske på, at du typisk vil sende dit HDR-billede 

til dit almindelige billedprogram.  

 

Du har tre skydere at bruge. Den første ”Amount” er en simpel styrkeregulering. Dvs. Her bestemmer du 

hvor kraftigt reguleringen skal være. Hvis ”Radius” og ”Threshold” står på 0, så er det ligegyldigt hvad 

”Amount” indstilles til. ”Radius” regulerer det område, som din skarphedsregulering skal virke i. Jo højere 

tal, jo større bliver området. ”Threshold” kan oversættes til belysningstærskel.  Du kan opfatte ”threshold” 

som den lysmæssige afgrænsning (tærskel), som skarphedsreguleringen begynder ved. Altså en slags 

regulator for, hvornår skarphedsforøgelsen må finde sted.  
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Skarphed, faste indstillinger 

 

 

Du kan også vælge at bruge programmets faste indstillinger, når du regulerer på skarpheden. Programmet 

tilbyder dig mild, medium og stærk regulering.  

 

Med al mulig fare for at du syntes, at jeg gentager mig selv: Vær på vagt overfor skarphedsregulering i 

Photomatix. For skarphed lægges typisk til sidst i arbejdsprocessen. Beklager, men jeg syntes, at det er 

nødvendigt at fremhæve.  

 

Det siger sig selv, at der er forskel på de tre niveauer. Forskellen er ikke kun i ”Amount”, men også i 

”Radius”. Derfor kan det rigtig godt betale sig at bruge nogle sekunder her på at se dit billede rigtig nøje 

igennem. I menulinjen kan du se ”View”, klikker du på den, kan du vælge ”Full size” og det betyder, at 

billedet zoomes ind til 100%. Du kommer altså meget tæt på, og det er lige præcis det du har brug for, når 

du skal vurdere effekten.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 19 

Trin 6: Gemme 

 

 

Billedet, der nu er redigeret færdigt i Photomatix, skal så gemmes. Der klikkes på ”file” og menuen byder så 

på flere gemmemuligheder. Vælges ”save image” gemmes billedet med samme navn, som Photomatix har 

givet det og i samme mappe, som de indgående billeder er hentet fra. Billedet gemmes i TIFF 16bit, hvilket 

er den højeste kvalitet; men det fylder også godt (typisk omkring 75Mb).  

 

Vælger du ”save as…” åbnes en gemmemenu, hvor du kan vælge både hvor billedet skal gemmes, hvilket 

navn billedet skal have og hvilket format, du ønsker at gemme billedet i. Photomatix tilbyder at gemme i: 

TIFF 16bit, TIFF 8bit og JPG.  

 

TIFF 16bit giver det langt den bedste kvalitet og egner sig især godt, hvis du regner med at skulle åbne og 

arbejde videre på billedet nogle gange. Hvis du regner med at skulle åbne og gemme billedet nogle gange, 

så er JPG ikke så godt et valg. JPG formatet komprimerer nemlig billedet hver gang du gemmer (også 

selvom du gemmer i 100% kvalitet) og kvaliteten vil derfor dale for hver gang du gemmer og åbner billedet.  

 

TIFF 8bit er, så at sige, den bedre gyldne mellemvej, hvor du gemmer stort uden kvalitetsforringelse og 

samtidig holder filstørrelsen i ave. 


