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Методи за смесване на слоеве :

Normal
Типа на слоя по подразбиране. Промяната на цвета на всеки пиксел е в
избраният цвят. Като резултат, цвета се променя към избраният цвят (на
практика не се осъщществява никакво смесване).

Dissolve (разтваряне)
Промяната на цвета на всеки пиксел е в избраният цвят. Обаче, цвета който
остава като краен за пиксела се определя на случаен принцип между избраният
цвят и цвета на основата, в зависимост от нивото на прозрачност. Opacity=100%
-> преобладава избраният цвят / Opacity=1% -> преобладава основният цвят.

Darken (затъмняване)
Сравнява се цвета на основното изображение и на изображението с което
смесваме (или цвета) и като краен резултат остава по-тъмният цвят. Пикселите
с по-светъл цвят се заменят, а пикселите с по-тъмен цвят от този с който
смесваме – остават

Multiply (умножаване)
Сравняват се и се умножоват стойностите за цветовете от основният слой
(долният слой) и този с който го „смесваме“ – blending layer (с промененият
blending mode). Крайният резултат е винаги по-тъмен от оригиналният.
Умножението на всеки цвят с черно дава винаги като резултат черно.
Умножението на всеки цвят с бяло – оставя цвета не променен. Използване на
различни от бяло и черно цветове води до прогресивно затъмняване на
оригиналният цвят.

Color Burn
Вземат се предвид стойностите за цветовете от основният слой и се затъмняват
с увеличаване на контраста между основният (долният) слой и този, с който го
„смесваме“ – blending layer-а. Белият цвят в blending layer-а не води до никаква
промяна.

Linear Burn
Вземат се предвид стойностите за цветовете от основният слой и се затъмняват
с затъмняване на всетлата част между основният (долният) слой и този, с който
го „смесваме“ – blending layer-а. Белият цвят в blending layer-а не води до
никаква промяна.

Lighten
Вземат се предвид стойностите за цветовете от двата слоя – цвета който е по-
светъл остава като краен резултат. Цветовете, които са по-тъмни от цветовете в
blending layer-а се заменят, а тези който са по-светли от цветовете в blending
layer-а не се заменят.
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Screen
Вземат се предвид и се умножават „обърнатите“ (invert -> Ctrl + I) стойностите
за цветовете от двата слоя. Като крйният резултат е винаги по-светъл цвят.
Блендване с черен цвят оставя цвета непроменен, а блендване с бял цвят дава
бял цвят като краен резултат. Ефекта е подобен на прожектиране на еднакви
слайдове един върху друг.

Color Dodge
Вземат се предвид стойностите за цветовете от основният слой и се изсветляват
с намаляване на контраста между основният (долният) слой и този, с който го
„смесваме“ – blending layer-а. Черният цвят в blending layer-а не води до
никаква промяна.

Linear Dodge (Add)
Вземат се предвид стойностите за цветовете от основният слой и се изсветляват
с увеличаване на яркостта. Черният цвят в blending layer-а не води до никаква
промяна.

Overlay
Използва multiply или screen метод в зависимост от основният цвят. Blending
layer-а покрива основният слой, като запазва неговите сенки и отблясъци.
Основният цвят не се заменя, а се смесва с цвета от blending layer-а, като с това
се засилват светлите и тъмните слоеве.

Soft Light
Изсветлява или затъмнява цветовете в зависимост от основният цвят. Ефекта е
подобен на осветяване на изображението с мека, дифузна светлина. Ако цвета в
blending layer-а е по-светъл от 50% сиво, изображението се изсветлява, както
ако се използва върху него инструмента Dodge. Ако цвета в blending layer-а е
по-тъмен от 50% сиво, тогава изображението се затъмнява, както ако се
използва върху него инструмента Burn. Използването на чисто бели и чисто
черни цветове в blending layer-а ще доведе до отчетливо изсветляване или
затъмняване на изображението, без да има чисто бели или черни тонове.

Hard Light
Използва multiply или screen метод в зависимост от основният цвят. Ефекта е
подобен на осветяване на изображението с ярка светлина. Ако цвета в blending
layer-а е по-светъл от 50% сиво, изображението се изсветлява, както ако се
използва върху него метода Screen. Ако цвета в blending layer-а е по-тъмен от
50% сиво, тогава изображението се затъмнява, както ако се използва върху него
метода Multiply. Метода е полезен за добавяне на сянка в изображението.
Използването на чисто бели и чисто черни цветове в blending layer-а ще доведе
до чисто бели или черни тонове в изображението.

Vivid Light
Burn-ва или dodge-ва цветовете с увеличаване или намаляване на контраста, в
зависимост от основният цвят. Ако цвета в blending layer-а е по-светъл от 50%
сиво, изображението се изсветлява, с намаляване на контраста. Ако цвета в
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blending layer-а е по-тъмен от 50% сиво, тогава изображението се затъмнява, с
увеличаване на контраста.

Linear Light
Burn-ва или dodge-ва цветовете с увеличаване или намаляване на яркостта, в
зависимост от основният цвят. Ако цвета в blending layer-а е по-светъл от 50%
сиво, изображението се изсветлява, с увеличаване на яркостта. Ако цвета в
blending layer-а е по-тъмен от 50% сиво, тогава изображението се затъмнява, с
намаляване на яркостта.

Pin Light
Заменя цветовете в зависимост от цветовете в blending layer-а. Ако цвета в
blending layer-а е по-светъл от 50% сиво, пикселите с по-тъмни цветове от тези
в blending layer-а се заменят, а пикселите с по-светъл цвят от този в blending
layer-а, остават непроменени. Ако цвета в blending layer-а е по-тъмен от 50%
сиво, пикселите с по-светли цветове от тези в blending layer-а се заменят, а
пикселите с по-тъмен цвят от този в blending layer-а, остават непроменени.
Полезен за додавяне на специален ефект върху изображението.

Hard Mix
Добавят се стойностите за цветовете от red, green и blue каналите на
изображението в blending layer-а към RGB стойностите за цвета в основното
изображение. Ако получената сума за съответният пиксел в канала е 255 или
по-голяма, пиксела получава стойност 255; ако получената сума е по-малка от
255 – получава стойност 0. Ето защо, като краен резултат всички пиксели са
променени и са съставени от основните цветове – червено, зелено, синьо, бяло
и черно.

Difference
Взема се предвид стойността за цвета във всеки канал и се изважда или от
стойността за цвета в blending layer-а, стойността за цвета на основният цвят
или обратното – в зависимост от това кой има по-голяма стойност на яркостта.
Blend-ване с бяло „обръща“ (invert -> Ctrl + I) цвета в основният слой. Blend-
ване с черен цвят не води до никаква промяна.

Exclusion
Създава ефект, подобен на този Difference, но с по-малък контраст. Blend-ване
с бяло „обръща“ (invert -> Ctrl + I) цвета в основният слой. Blend-ване с черен
цвят не води до никаква промяна.

Subtract
Взема се предвид стойността за цвета във всеки канал и се изважда от
стойността за цвета в blending layer-а, стойността за цвета на основният цвят. В
8 и 16 битови изображения, всички отрицателни стойности стават 0.

Divide
Взема се предвид стойността за цвета във всеки канал и се разделя стойността
за цвета в blending layer-а на стойността за цвета на основният цвят.
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Hue
Създава цвят с наситеността и яркостта на цвета в основният слой и с
основният цвят от blending layer-а.

Saturation
Създава цвят с основният цвят и яркостта на цвета в основният слой и с
наситеността на основният цвят от blending layer-а.

Color
Създава цвят с яркостта на цвета в основният слой и с наситеността и
основният цвят от blending layer-а. Този метод запазва стойностите за сивото и
е подходящ за оцветяване на монохромни изображения и за допълнителна лека
промяна в цветовете на изображението.

Luminosity
Създава цвят с основният цвят и наситеността на цвета в основният слой и с
яркостта на основният цвят от blending layer-а. Този ефект създава обратният
ефект на Color mode.


