ALTOSTORM
Een onbekend stukje software
Wat is het
Altostorm is een plug-in waarmee je opnamen in willekeurige richting kan verbuigen. Zo kun je
krommingen, slingeringen en vertekeningen in je opnamen recht trekken.

Het werkt vrij simpel, je projecteert 1 of 2 horizontale dan wel verticale lijnen op je beeld waarna je deze
lijnen de krommingen geeft die je opname nodig heeft om gecorrigeerd te worden.
Denk aan een kromme horizon maar ook vallende lijnen en gecompliceerde vertekeningen door o.a.
lenzen. Zelf gebruik ik het voor correcties aan uit de hand genomen panorama's.
Nu kun je ook in veel nabewerking programma's correcties uitvoeren maar het voordeel van Altostorm is
dat, met wat oefening, ook gecompliceerde vertekeningen gecorrigeerd kunnen worden.
Het gebruik van Altostorm in 8 stappen.
Stap 1 : open je opname in (hier) Photoshop Elements.

Stap 2 : je ziet nu het altostorm startscherm

Stap 3 : bepaal nu het gewenste aantal curven en hoe te vervormen.
De keuze hangt natuurlijk af van wat wil je rechttrekken, hier is het doel, het corrigeren van de projectie
van het panorama.

Stap 4 : breng de curven in de gewenst buiging.

Dit kun je doen met b.v. 4 curven maar als dat eenvoudiger is doe het dan in 2 stappen, eerst horizontaal,
dan verticaal.
Stap 5 : bekijk de pre-view

Opm. de pre-view is in lage resolutie, dus niet het latere eindresultaat.

Stap 6 : corrigeer de geometrie.

Stap 7 : In dien gewenst crop de opname

Stap 8 : bewerk het gecorrigeerde resultaat zoals gewend.

Zoals gezegd, een aantal van de correcties kunnen ook met de standaard bewerking programma's gemaakt
worden, maar kenmerkend van Altostorm is dat het zeer flexibel is.
Na enige oefening kun je de vreemdste vertekeningen corrigeren wat b.v bij hand geschoten panorama's
nog wel eens nodig is.
Als voorbeeld een praktijk geval met een wat moeilijk onderwerp.

Altostorm wordt tegenwoordig geleverd door Textures.com en kan gedownload worden op:
HTTPS://www.textures.com/panoramacorrector.
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