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Mikä HDR on?
HDR tulee englannin kielisistä sanoista High Dynamic Range. Se tarkoittaa 
kuvaa jonka dynamiikka on suurempi kuin kamera pystyy kuvaamaan. Näin 
esim. voidaan kuvata kuva luolasta auringonpaisteeseen jossa sekä luolan 
seinät ja aurinkoinen ranta säilyttää yksityiskohtansa.

Varsinkin 'ei valokuvaajat' ymmärtävät hdr kuvan kuitenkin enemmän efektinä 
joka syntyy kun hdr kuva muunnetaan (eng. Tone mapping) niin sanotusti 
normaaliksi kuvaksi. Riippuen säädöistä kuvasta saadaan joko realistinen tai 
hyper realistinen mikä usein mielletään juurikin hdr kuvaksi. Käytän hdr termiä 
tämän jälkeen tarkoittamaan juuri tätä enemmän tai vähemmän realistista 
kuvaa joka saadaan käsittelyn tuloksena.

Joillekin hdr on kirosana ja se ei ole 'oikeaa valokuvausta'. Heidän kannattaa 
lopettaa lukeminen jo tässä vaiheessa ja etsiä mielenkiintoisempia oppaita.

Varusteet
Tarvitset:

• Kameran – joka osaa ottaa saman kuvan usealla eri valotuksella 
(valotuksen haarukointi) ja tallentaa kuvan RAW kuvaksi.

• Jalustan – jotta peräkkäin otetut kuvat olisivat päällekkäisiä. Hyvä olla 
vaikka nykyiset ohjelmat osaavatkin asemoida käsivaralla otettuja kuvia.

• Kaukolaukaisin – jotta kamera ei tärähtäisi otettaessa kuvia. Myös 
kameran itselaukaisin toimii tässä hyvin.
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Kuvien otto
Jo yhdestä RAW kuvasta voi tehdä hdr kuvan mutta yleensä useampi valotus on 
paikallaan.

1. Kuvia otettaessa käytetään joko manuaalista valotusta tai aukon 
esivalintaa.

2. Kuvan tarkennuksessa voi käyttää automaattitarkennusta mutta 
tarkennuksen jälkeen kamera on syytä kytkeä manuaali tarkennukselle 
ennen kuvien ottamista. Tällä varmistetaan ettei tarkennus muutu 
kuvien oton aikana.

3. Kytketään valotuksen haarukointi päälle. 

• Nikon – Painetaan BKT nappia ja käännetään 
pääkomentokiekosta haluttu määrä kuvia. Kuvien väliseksi 
porrastukseksi laitetaan maksimi, 1 tai 2 aukkoa käyttäen 
sivukomentokiekkoa.

• Canon – Valitaan menusta AEB ja pikavalitsinta käyttäen kuvien 
porrastukseksi 2 aukkoa. Valinta vahvistetaan SET näppäimellä. 

4. Otetaan kuvat esim. itselaukaisinta käyttäen.
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Oikealla erilaisia esivalintoja



Kuvien käsittely
Hdr ohjelmistolla yhdistetään valotukset yhdeksi korkean dynaamisen alueen 
kuvaksi sekä muunnetaan kuva takaisin 'normaaliksi' kuvaksi käyttäen 
ohjelmiston tarjoamia säätöjä. Tämän jälkeen kuvalle yleensä tehdään jonkin 
verran jälkikäsittelyä 'normaaleilla' kuvankäsittely ohjelmilla kuten Gimp tai 
Photoshop. 

Ohjelmisto

Hdr kuvien tekoon löytyy ilmaisia ja maksullisia ohjelmistoja:

• Luminance HDR – Ilmainen (open source) 
http://qtpfsgui.sourceforge.net/ - HDR ohjelma

• Photomatix Pro – HDR ohjelma.

• Nik HDR Efex pro – HDR ohjelma.

• Photoshop – Sisältää HDR toiminnon. Sopii realistisiin kuviin.

• Gimp – Ilmainen (open source) http://www.gimp.org – jälkikäsittely.

• Photoshop – jälkikäsittely.
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Veneet käsitelty eri arvoilla ja maskattu Gimpissä (punainen alue)



Laajan dynaamisen alueen kuvan luonti

Ohjelmaan ladataan eri valotukset jonka jälkeen kuvan luonti kestää jonkin 
aikaa. Yleensä tässä vaiheessa voi valita asemoidaanko kuvat (hyvä jos kuvat 
otettu käsivaralla) ja poistetaanko haamuja (ghosting) joita voi syntyä jos 
kuvien oton välissä kuvassa jokin on liikkunut. Tätä voi tapahtua esim. jos tuuli 
liikuttaa oksia tai auto liikkuu kuvassa.

Ja takaisin 'Normaaliksi' kuvaksi (Tone mapping)

Yleensä hdr ohjelmissa on valmiina erilaisia malli pohjia pikkukuvien muodossa 
joista voi valita mieleisensä. Tämän jälkeen efektiä voi vielä säätää ohjelman 
tarjoamilla säädöillä. Säädöt ovat hyvin ohjelma (ja kuva) kohtaisia mutta 
kokeilemalla oppii löytämään mikä toimii omille kuville

Jälkikäsittely

Jälkikäsittelyssä voidaan esim: 

• Lisätä kontrastia – monesti hdr kuvat voivat olla varsin 'maalauksellisia' 
ja lisä kontrasti voi olla tarpeen. Toki tuo maalauksellisuus voi olla juuri 
mitä haluttiinkin.

• Poistaa kohinaa - hdr yleensä voimistaa kohinaa.

• Korvata osa kuvasta toisesta kuvasta - hdr efekti ei välttämättä toimi 
koko kuvaan yhtä hyvin. Osa kuvasta voidaan tällöin korvata joko 
yhdestä valotuksesta tai uudelleen eri parametreillä käsitellystä hdr 
kuvasta.
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Minkälaisia kuvia?

Mikä toimii

• Auringonlaskut ja nousut toimii aina – hdr:llä voidaan vahvistaa värejä.

• Kohteet joissa paljon tekstuuria kuten:

• Ruosteinen metalli

• Vanha puu

Mikä ei toimi

• Ihmiset (Muotokuvat / iho) – Taustana ja vaatteissa voi toki käyttää.

• Bokeh – Yleensä kuvat joissa tausta epäterävä eivät toimi kovin hyvin.

Mitä varoa

• Likaiset pilvet – hdr ohjelmilla on helppo saada pilvet likaisen harmaiksi. 
Jotkut tykkää, toiset ei.

• Halot – esim. rakennusten ja taivaan rajaan syntyvä 'hohde'.
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HDR:n kaltaiset kuvat
Jos haluaa vain hdr efektin niin siihen on olemassa myös joitakin plugineja 
kuten:

• Nik Color Efex Pro

• Topaz Adjust

Näillä voi ainakin osittain matkia hdr efektiä.

Adobe Camera RAW ja Lightroom

Uudella ACR 7.x ja Lightroom 4.x ohjelmistoilla pystyy myös matkimaan hdr 
efektiä. Tämä ”kikka” löytyy ”Connecting with Cuba: A Conversation with Scott 
Kelby” (00:41:00 alkaen). Ohesta näkee mitä asetuksia käytin ”Chained” kuvaan. 
Kiveen lisäsin efektiä vielä lisää ”Adjustment Brushilla”.

HDR MINI OPAS 15

http://www.youtube.com/watch?v=UwgTg-mLHAM
http://www.youtube.com/watch?v=UwgTg-mLHAM




Linkkejä

Kirjallisuutta

• Trey Ratcliff – A World in HDR (Amazon)

• RC Conception – The HDR Book (Amazon)

• David Nightingale – Practical HDR (Amazon)

Kuvaajia

• Trey Ratcliff / Stuck in Customs – http://www.stuckincustoms.com/ 
(Löytyy hyvä tutorial ja muuta materiaalia).

• RC Conception - http://500px.com/aboutrc

• Jim Begley / Wow Photos HDR – http://www.wowphotoshdr.com/

• Barb Cochran - http://www.barbettephotography.com/

• Michael Steigner / MDSImages - http://mdsimages.com/
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