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 Syfte: 
…att skapa ett skärpedjup i bilden som är 
väsentligt större än vid vanlig makro-
fotografering

 Princip: 
…liknar HDR-fotografering; man tar en serie 
bilder, ändrar fokus i stället för exponering
varefter bilderna sammanfogas i Photoshop (PS)
…kan även användas i andra sammanhang; se bild #12 - 15



 Optik,
◦ makro 

…eller
◦ fast (50 – 100 mm) med mellanring/ar

 Stativ Stativ
 Trådutlösare
 Extra batteri + fulladdat i kameran
 Ljuskälla vid behov / önskemål

Anm. Makroobjektiv tycks ha bättre skärpedjup än fast optik med 
mellanringar, vilket betyder färre staplingsbilder, se länkar på bild #14.



 Manuell Mode – kamerahus och optik,
 En-punkt  fokusmätning… sker automatiskt vid Manuell Mode (Nikon),

 Bländare (1:f) ...ju lägre värde på ”f”, desto fler bilder 
krävs! 

 ISO 100 …ju lägre värde, desto bättre bildkvalité,
 Vitbalans (WB) …väljs efter omständighet,

Bildformat RAW eller JPEG (5 – 10 MB) Bildformat RAW eller JPEG (5 – 10 MB)
exporteras från Lightroom (LR),

 Gärna ”Live View”; använd zoom-funktion
+ / -- för enklare inställning av fokus,

 Samma exponeringsinställning används från första till 
sista bild i serien,

 Undvik vibrationer vid exponering genom att fälla 
upp spegeln innan tagning av bild.



Avgränsning: 
bestäm lägsta/bortre 

position för fokus *

Räffla

Referenslinje

Bestäm antal räfflor 
per bild. Använd 
räfflingen på 
objektivet för justering 
av fokus. Exponera 
bild och vrid 
successivt från ena till 
andra avgränsningen.

Avgränsning: bestäm 
högsta/närmaste 
position för fokus *

*en-punkt fokusmätning



 Fast objektiv 50 mm, bländare 1:16
 Mellanring, 12+20+36 = 68 mm, …ger

o staplingsbild som täcker ca 17 x 25 mm
o 43 mm distans från lins till objekt
o skärpedjup per bild = 0,19 mm netto 

(80 % av bildens verkliga skärpedjup)



 Vitbalans och Objektivkorrigering justeras 
med fördel i LR innan bildbehandling i PS. 
Bild #1 synkroniserar övriga bilder i serien. 

 Exportera 
samtliga samtliga 
staplingsbilder 
enligt bild: 
(…ett bättre resultat 
erhålles vid export av 
RAW-filer, dock med nackdelen att bearbeta en större datamängd)

 Framkallning görs i efterhand på 
”samlingsbilden”



 Hämta staplingsfiler via 
Arkiv – Skript – Läs in filer i stapel - Bläddra

 Ladda lager genom att markera de bilder som 
skall användas, 
se bild:
Markera  Markera 
Försök att 
automatiskt justera
källbilder, se bild:

 Tryck OK



 Staplingsfiler nedladdade, se bild:
 Markera samtliga lager 
 Starta staplingsprocess via 

Redigera – Blanda lager 
automatisktautomatiskt

 Se Bild ”Blanda lager 
automatiskt”: 
markera Stapla bilder
och Sömlösa toner och färger

 Tryck OK



 Se bild: 
…visar vad som används av 
respektive ”lager” för att 
skapa slutgiltig ”samlingsbild” 

 Markera samtliga ”lager” ochMarkera samtliga ”lager” och
summera delbilderna via 
Lager - Lägg samman lager

 Kontrollera bild, redigera 
vid behov / önskemål

 Spara ”samlingsbild” som 
…psd fil och stäng via Arkiv – Spara - Stäng



 Importera ”samlingsfil” till LR
 Genomför framkallning som vilken 

annan bild som helst
 Exportera färdig bild som JPEG enligt 

önskemål / behov:önskemål / behov:
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Applikation finns för dator och mobiltelefon 
…nedanstående länkar visar ett axplock av möjligheter:

 http://www.photopills.com/calculators/dof-macro
 http://www.photopills.com/calculators/dof
 http://www.photopills.com/calculators/dof-table

Nedanstående tabeller visar exempel på kalkylering av antalet 
staplingsbilder i annat sammanhang än makrofotografering:

Brännvidd [mm] 30 RESULTAT:
Bländare [1:f] 7,1 Antal bilder: 5
Avstånd min [m] 1 Minsta skärpedjup [m]: 0,64
Avstånd max [m] 5 Största skärpedjup [m]: 5,99

Kalkylator http://www.photopills.com/calculators/dof-table 

Avstånd till 
objekt [m]

Skärpedjup 
(min)

Skärpedjup
(max)

0,75 0,64 0,90
1,00 0,81 1,30
1,50 1,11 2,30
2,00 1,37 3,74
2,50 1,58 5,99



Kombinera ovanstående 5 bilder 
med en 6.e på avstånd 4,24+
(ca 5 met) och man har skärpa 
till oändligheten.
www.photopills.com/calculators/hyperfocal-table



…PRÖVA GÄRNA TEKNIKEN 
OCH 

ÅTERKOM OM NI HAR NÅGRA ÅTERKOM OM NI HAR NÅGRA 
FRÅGOR…


