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High Dynamic Range

• High Dynamic Range: kuvantamista jossa kuvaan
saadaan laajempi dynamiikka kuin mitä kamera pystyy
tallentamaan

• Dynamiikalla tarkoitetaan kirkkausaluetta joka
pystytään toistamaan niin että yksityiskohdat vielä
erottuvat
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Jos luonnollisessa valossa on sävyjä näin paljon…

… pystyy kamera tallentamaan niistä vain osan



Dynamiikka-alue teoriassa…

• Kameran dynamiikka-alue ilmoitetaan aukkoina (f-
stop) tai valotusarvoina (EV, exposure value)

• Digikameran dynamiikka-alue on 5-6 aukkoa

• Jos kuvattavan kohteen kontrasti on suuri, pitää
valottaessa yleensä valita valotetaanko varjojen
vai huippuvalojen mukaan

• Eli joko huippuvalot ylivalottuvat tai varjot
alivalottuvat
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… ja käytännössä

• Käytännössä paperi tai monitori (josta kuvaa
tarkastellaan) rajoittaa kuvan teoreettista
dynamiikkaa

• HDR voidaankin käsittää kuvankäsittelytekniikkana, 
jossa yhdistellään eri valotuksia niin että
varjokohdissa ja huippuvaloissa on molemmissa
yksityiskohtia

• HDR sopii siis parhaiten kohteisiin, joissa on paljon
kontrastia (eli suuri dynamiikka), esim. auringonlasku
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Esimerkkikuvia – hyviä ja huonoja
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http://www.flickr.com/groups/hdrunlimited/pool/



http://www.flickr.com/photos/theenginedriver/1740359504/



http://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/4275256691/



HDR-kuvan kuvaaminen

• Etsi sopiva kohde: valoa ja varjoa

• Aseta kamera jalustalle

• Ota vähintään kolme kuvaa, yksi
normaalivalotuksella, yksi -1 aukon valotuksella ja
yksi +1 aukon valotuksella

• Voit ottaa kuvia enemmänkin vaihdellen valotusta
-3…+3 aukkoa

• Muuta valotusaikaa älä aukkoa, jotta syväterävyys
ei muutu
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Tarvitset kuvia eri valotuksilla

• Vähintään kolme, vaikka viisikin

• Tosin, jos teet lopullisen kuvan käyttämällä
tasomaskeja, kaksikin saattaa olla riittävästi
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HDR-kuvan tekeminen

• “Automaattisesti”

– Photoshopilla ($$$): avaa kaikki kuvat, valitse File → 
Automate → Merge to HDR

– Photomatixilla ($99 tai $39): Generate HDR Image

• Maskaamalla

– Photoshop ja Elements, GIMP, tai muu
kuvankäsittelyohjelma, jossa on mahdollista käyttää
Tasoja (Layers) ja Tasomaskeja (Layer mask)
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Photomatix

• Avaa kuvat:
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Photomatix
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• Tee HDR-kuva



Photomatix
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• Muunnoksen jälkeen tulos
saattaa näyttää oudolta, 
tämä on kuitenkin vasta
ensimmäinen vaihe

• Paina vielä Tone mapping



Photomatix
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• Koita vielä eri säätimien
vaikutusta lopputulokseen



Tasomaskien käyttö

• Tarkka työnkulku riippuu
käytetystä ohjelmasta, 
tässä GIMP

• Avaa ensimmäinen kuva
jossa on lähinnä oikea
valotus (File → Open)

• Avaa toinen (ali- tai 
ylivalotettu) kuva ja kopioi
sen sisältö leikepöydälle
(Select → All tai Ctrl-A, Edit 
→ Copy tai Ctrl-C)
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Tasomaskien käyttö

• Valitse ensimmäinen kuva, 
tee uusi taso (Layer → New 
layer)

• liitä kopioimasi kuva (Edit 
→ paste), ja “ankkuroi” 
uusi taso (Layer → Anchor 
layer)
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Tasomaskien käyttö
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Uusi tyhjä taso

“Ankkuroimaton
taso”

“Ankkuroitu taso”



Tasomaskien käyttö

• Lisää tasomaski (Layer → Mask → 
Add layer mask)
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Tasomaski



Tasomaskien käyttö

• Kun maalaat tasomaskiin mustalla, alempi kuva
tulee näkyviin

• Mustan/valkoisen siveltimen värin saa nopeasti
vaihdettua painamalla “x”

• Kannattaa käyttää pehmeäreunaista sivellintä

• Myös liukuvärjäystä (gradient) voi käyttää
tasomaskilla

• Tasomaskina voi käyttää myös mustavalkoista
versiota itse kuvasta!
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Tasomaskien käyttö

© 2008  Nokia V1-
Filename.ppt / YYYY-MM-DD / Initials
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HDR-ohjelmia

• Photomatix

– http://www.hdrsoft.com/

– Maksullinen (99 tai 39 USD), ilmainen kokeiluversio

– Helppokäyttöinen, myös Lightroom plugin saatavilla

• Dynamic Photo HDR

– http://www.mediachance.com/hdri/index.html

• Picturenaut

– http://www.hdrlabs.com/picturenaut/index.html

– “donationware”, voit maksaa jos haluat

• Qtpfsgui

– http://qtpfsgui.sourceforge.net

• …ja muita (Google: HDR software)
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