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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je preučiti fotografijo visokega dinamičnega
razpona. V teoretičnem delu je opisana kompozicija fotografije, kako na
kompozicijo vplivajo elementi fotografije in kakšno vlogo ima pri kompoziciji
pravilo tretjin. V teoretičnem delu je prav tako opisan dinamični razpon, kaj je
visok dinamični razpon v fotografiji in za kaj se ta tehnika fotografiranja
uporablja. Zgodovina visokega dinamičnega razpona nas postopoma vodi od
njegovega začetka in napredka do današnjih dni. Omenjene so lastnosti
fotografij visokega dinamičnega razpona in dve vrsti tonskega mapiranja.
Razložena sta dva glavna formata, ki se uporabljata v digitalni fotografiji,
JPEG in RAW, prav tako pa so predstavljene tudi njune prednosti in slabosti.
V praktičnem delu je določena in predstavljena oprema uporabljena za
izvedbo in prikaz postopka fotografij visokega dinamičnega razpona. Primeri
dveh motivov prikazujejo razliko med dvema fotoaparatoma in kamero
mobilnega telefona. Fotografije fotoaparatov in mobilnega telefona so
pospremljene z nastavitvami njihovega zajemanja. Dobro vidna je prikazana
razlika med fotografijama visokega dinamičnega razpona, ustvarjenima iz
JPEG in RAW-formata. Dodatni primeri fotografij visokega dinamičnega
razpona prikazujejo raznolikost te tehnike in dajejo boljši vpogled v to, kakšne
rezultate lahko s to tehniko fotografiranja dosežemo. Opremljene so z analizo
z umetniškega vidika in služijo tudi ozaveščanju, da je treba za dobro
fotografijo

visokega

dinamičnega

razpona

upoštevati

ustvarjalnost,

kompozicijo in ne samo tehnični vidik fotografije.
Ključne besede: digitalna fotografija, dinamični razpon, visok dinamični
razpon, tonsko mapiranje, digitalni fotoaparat.
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ABSTRACT
The purpose of a present diploma thesis is examination of high-dynamic-range
photography. In a theoretical part are described composition of photography,
impact of elements of photography on a composition as well as a role of the
rule of thirds in a composition. Additionally, a theoretical part provides
description of a dynamic range, explains a high dynamic range in
photography, and what this technique of photography is used for. A historical
review of a high dynamic range gradually leads as from its beginnings through
its development to present times. Mentioned are characteristics of highdynamic-range photos and two types of a tone mapping. Follows explanation
of two main formats used in a digital photography, namely JPEG and RAW, as
well as presentation of their advantages and weaknesses. A practical part
brings a demonstration of equipment used to perform a procedure of creating
high-dynamic-range photos. Examples of two motifs show difference between
two standard cameras and a mobile phone camera. Also, together with photos
taken by all three cameras are provided their capture settings. Clearly is
demonstrated difference between two high-dynamic-range photos displayed in
JPEG and RAW format, respectively. Additional examples of high-dynamicrange photos show diversity of this technique and offer better insight into
possible results which could be achieved by it. Those photos are accompanied
by analysis from artistic point of view and consequently raise awareness, that
in a process of making good high-dynamic-range photo should be taken into
account not only technical aspect of photography, but also creativity and
composition.
Keywords: digital photography, dynamic range, high dynamic range, tone
mapping, digital camera
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1 UVOD
Fotografija nas je začela bolj zanimati na koncu leta 2004. Začeli smo razmišljati o
nakupu kompaktnega digitalnega fotoaparata. O nakupu kompaktnega fotoaparata
smo razmišljali, ker smo si želeli, da bi bil majhen, lahek in priročen za uporabo. Pred
nakupom smo se hoteli, kolikor se je dalo, podučiti na spletu, da ne bi opravili
slabega nakupa. Ko smo testirali nekaj fotoaparatov v trgovini, smo se odločili za
nakup digitalnega fotoaparata Canon IXUS 40. Ker je digitalna fotografija cenejša od
analogne, smo veliko fotografirali. Fotografirali smo ljudi, koncerte, naravo in
arhitekturo. S predavanji o fotografiji in vajah iz digitalne obdelave fotografije na
fakulteti smo spoznali še večje možnosti digitalne fotografije. Kmalu smo od
posnetkov želeli več, saj nas kakovost fotografij kompaktnega digitalnega fotoaparata
ni več zadovoljevala. Ogledovali smo si zanimive fotografije na spletu različnih
avtorjev in si želeli, da bi prav takšne lahko tudi sami ustvarjali.
Z nakupom digitalnega zrcalno-refleksnega fotoaparata Nikon D80 smo bili zelo
zadovoljni, saj je bila vidna razlika v kakovosti fotografij. Sčasoma pa smo opazili, da
se nekatere fotografije s spleta zelo razlikujejo od naših, in sicer glede barv in
podrobnosti. Imele so namreč veliko bolj nasičene in kontrastne barve in podrobnosti,
ki jih naše niso imele. Z raziskovanjem smo počasi spoznali, da so nekatere od
tovrstnih fotografij dosežene s posebno tehniko visokega dinamičnega razpona.
Digitalni fotoaparat Nikon D80 smo zamenjali za Canon EOS 5D.
Na spletu smo začeli prebirati, kako se pride do posnetkov visokega dinamičnega
razpona in izvedeli, da je fotografski stativ skoraj obvezen. Po nakupu stativa smo
začeli tudi sami eksperimentirati s tehniko visokega dinamičnega razpona.
Diplomsko nalogo s to temo smo si izbrali, ker nam je hkrati ponujala možnost, da se
o tem še dodatno podučimo. Za tehniko visokega dinamičnega razpona bi lahko rekli,
da vsebuje neko čarobnost, saj se vidno loči od ostalih tehnik fotografije. Za njihovo
izdelavo moramo imeti kar nekaj potrpežljivosti, saj so rezultati vidni šele, ko
fotografije združimo s programsko opremo.
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V eksperimentalnem delu smo s tehniko visokega dinamičnega razpona fotografirali
dva motiva s kompaktnim, zrcalno-refleksnim fotoaparatom in mobilnim telefonom.
Prikazali smo postopek, kako smo posneli pet različno osvetljenih fotografij, ki smo jih
nato z uporabo računalniškega programa Photomatix združili v eno. Za primerjavo
smo skupaj postavili povečani končni fotografiji visokega dinamičnega razpona,
ustvarjeni iz petih fotografij formata JPEG in RAW. Prav tako smo primerjali
fotografije, posnete z mobilnim telefonom, v običajnem načinu in v načinu visokega
dinamičnega razpona.
Z dodanimi fotografijami na koncu diplomske naloge smo se skušali osredotočiti bolj
na umetniški del fotografije. Opisali smo ključne elemente, ki jih fotografije vsebujejo.

2

2 TEORETIČNI DEL
2.1 Kompozicija (1)
Ko je izbran motiv in je ugotovljeno, kako bi ga radi prikazali in kaj bi radi s
posnetkom povedali, je na vrsti kompozicija oziroma ubrana razporeditev predmetov
in oseb na posnetku. Elementi fotografije morajo biti razporejeni tako, da fotografija
deluje skladno, uravnoteženo in ima neki smisel, kot je razvidno na sliki 1.
Elementi fotografije morajo biti razporejeni in postavljeni tako, da fotografije ne
»vleče« na eno stran. To je malce težje razumeti, ker je uravnoteženost v fotografiji
drugačna od tiste v vsakdanjem življenju.

Slika 1: Primer uravnotežene fotografije.
Vir: http://m7.i.pbase.com/o6/74/450574/1/70628467.GjxXxdfm.elnido100.jpg
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2.1.1 Pravilo tretjin (1)
Pravilo tretjin si lahko lažje predstavljamo, če fotografijo razdelimo na tretjine z
dvema namišljenima navpičnima in vodoravnima črtama. Glavni predmet fotografije
postavimo na eno izmed črt, najpomembnejši del predmeta pa na mesto presečišča
vodoravne in navpične črte (slika 2). Z uporabo tega pravila dosežemo, da fotografija
ni simetrično dolgočasna in da je kompozicijsko ne »vleče« na eno ali drugo stran,
saj je uravnotežena.
Pri fotografiranju portreta bi obraz po tem pravilu postavili tako, da ni v sami sredini
fotografije. Postavili bi ga na eno izmed navpičnih tretjinskih črt in oči na presečišču z
zgornjo vodoravno črto.
Pravila tretjin ne uporabljamo do milimetra natančno. Njegov pozitivni učinek v
kompoziciji je opazen že, če ga uporabimo približno.
Zlatega reza oziroma pravila tretjin ne potrebuje vsak posnetek. Določeni motivi
lahko delujejo zelo estetsko celo na sredini fotografije.

Slika 2: Dober primer pravila tretjin v fotografiji.
Vir: https://d3ui957tjb5bqd.cloudfront.net/uploads/2014/07/RuleOfThirds-2.gif
4

2.1.2 Manj je več (1)
Skromnost, kratkost, jedrnatost je v umetnosti že od nekdaj cenjena. Fotografsko
zgodbo je velikokrat koristno pripovedovati s čim manj predmeti. Manjše število
predmetov lažje razporedimo po fotografiji in se izognemo možnosti, da bi kateri
moteče vplival na drugega (slika 3). Če je v ozadju veliko motečih predmetov, jih
lahko preprosto zameglimo z uporabo majhne globinske ostrine. So pa tudi izjeme.
Kadar fotografiramo vrvež ulic ali tržnic, mora biti čim več izostrenih elementov tako v
ospredju kot v ozadju.

Slika 3: Primer preprostosti fotografije z majhnim številom elementov.
Vir: https://img0.etsystatic.com/000/0/5434202/il_570xN.206111924.jpg
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2.1.3 Opazovati fotografsko (1)
Človekova lastnost je, da se osredotoči le na pomembne stvari, vse ostale pa
spregleda. V vsakdanjem življenju je to zelo koristno, pri fotografiji pa precej manj.
Tako lahko hitro spregledamo različne podrobnosti, ki jih fotograf opazi šele takrat,
ko je že prepozno in na fotografiji kvarijo sicer zanimiv posnetek. Zato ima fotograf
več možnosti, da naredi dober posnetek, če se zavestno osredotočiti na celoten
prizor in v njem išče vse morebitne moteče podrobnosti.

2.2 Fotografiranje pokrajine (1)
Pri pokrajinski fotografiji sta zelo pomembna mesto fotografiranja in svetloba. Na prvi
dejavnik vplivamo tako, da se postavimo na določeno mesto, na drugega pa z izbiro
najprimernejšega časa fotografiranja. Vrhunske pokrajinske fotografije po navadi niso
stvar naključja, ampak večkratnega obiska določenega kraja in preučevanja.
Vremenski vpliv pri pokrajinskih fotografijah ima tudi ključno vlogo. Zanimivejši
posnetki marsikdaj vsebujejo dramatične oblake. Kadar se lotimo fotografiranja po
dežju, so posnetki jasnejši, saj dež temeljito spere ozračje. Kombinacija temnih
oblakov, strel in prave svetlobe lahko naredi zelo zanimive posnetke tik pred nevihto,
med njo (slika 4) ali po njej.
Fotogeničnost pokrajin se spreminja tudi z letnimi časi. Ista pokrajina deluje drugače,
če vsebuje snežne beline ali pa tople jesenjske barve.
S kompozicijo močno vplivamo na pokrajinske posnetke. Fotografijo lahko naredijo
zanimivejšo razni elementi, kot na primer kozolec, osamljeno drevo, travnik, jezero,
pa naj bo to postavljeno v ospredju ali ozadju fotografije.
Z uporabo širokega kota zajamemo največ pokrajine, z višjo vrednostjo zaslonke pa
dobimo večjo globinsko ostrino.
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Slika 4: Strele na nebu.
Vir: http://kids.nationalgeographic.com/content/dam/kids/photos/articles/Science/HP/lightning-trees.jpg

2.3 Dinamični razpon (2)
Dinamični razpon opisuje meritev med maksimalno in minimalno vrednostjo. Glede
fotografije lahko dinamični razpon interpretiramo kot meritev med maksimalno belo in
maksimalno črno vrednostjo ali najnižjo in najvišjo vrednostjo gostote in svetlosti.
Zamislite si črno-bel preliv (slika 5), nežen prehod iz črne v belo z navidezno nešteto
sivih tonov med najbolj črno in najbolj belo vrednostjo preliva. Zdaj, ko imate to v
glavi, si predstavljajte tekoč preliv, ki teče od temno sive do svetlo sive. Obseg sivih
tonov je veliko bolj omejen brez črnih in belih točk, kar pomeni, da je dinamični obseg
nižji.
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Slika 5: Preliv iz črne v belo.
Vir: http://static.bhphotovideo.com/explora/sites/default/files/b-to-wh.jpg

2.4 Visok dinamični razpon (2, 3, 4)
Visok dinamični razpon (VDR, angl. high dynamic range, HDR) je tehnika, ki se
uporablja v fotografiji za reproduciranje višjega dinamičnega razpona svetlosti, kot je
to mogoče s standardnimi fotografskimi tehnikami. Cilj je, da človeško oko dobi
podobno izkušnjo iz fotografije, digitalne slike, videa, kot jo dobi iz vsakodnevnega
življenja. Človeško oko se s prilagodljivostjo šarenice in ostalih metod konstantno
prilagaja širšim dinamičnim spremembam, prisotnih v našem okolju. Možgani
konstantno interpretirajo pridobljene informacije, da lahko opazovalec vidi širok
spekter svetlobnih pogojev.
Podobe z visokim dinamičnim razponom (slika 6) lahko predstavljajo višji razpon
svetlosti, kot jih lahko dosežemo z bolj »tradicionalnimi« metodami. Kadar zajamemo
fotografijo na običajni način s fotografsko kamero, lahko mnogi prizori vsebujejo zelo
svetle dele do skrajno temnih. Da bi se temu izognili, zajamemo večje število
fotografij z nizkim razponom istega prizora z različnimi časi osvetlitve, ki jih nato
združimo v eno samo fotografijo.
Dva glavna tipa slik visokega dinamičnega razpona sta računalniško upodabljanje
slike in slike, ki so nastale z združenjem večjega števila fotografij z nizkim
dinamičnim razponom.
Zaradi omejitev tiska in prikaza kontrasta je pridobiti fotografijo z visokim dinamičnim
razponom le pol zgodbe, nekako je treba prikazati tudi rezultat. Metoda upodabljanja
podobe z visokim dinamičnim razponom se imenuje tonsko mapiranje.
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Slika 6: Primer fotografije z visokim dinamičnim razponom.
Vir: http://stuckincustoms.smugmug.com/Portfolio/irqtfDTH/3/900x600/4070581709_a1c668a779_o-900x600.jpg

2.4.1 Zgodovina VDR (4, 5)
V sredini devetnajstega stoletja je dobil francoski fotograf Gustave Le Gray idejo, da
bi uporabil več osvetlitvenih časov za eno fotografijo. Tehnika takratnega časa je
uporabljala kemične spojine, nanesene na steklo. Te spojine so bile zelo občutljive
za svetlobo, zaradi česar je moral biti osvetlitveni čas natančno določen. Določeni
deli so bili na fotografiji pretemni ali presvetli. Tako je Le Grey uporabil dva različno
osvetljena negativa ter ju združil v en pozitiv, da je dobil ustrezno osvetljeno nebo in
morje na eni fotografiji (slika 7).
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Slika 7: Fotografija Gustave Le Graya, kjer so vidne podrobnosti na nebu kot tudi na
morju.
Vir: https://www.enlightapp.com/blog/what-is-hdr-photography-then-and-now/
2.4.1.1 1954: VDR-eksplozija (5)
Naslednji veliki napredek je v VDR-fotografiji dosegel Charles Wyckoff leta 1954, ko
je razvil troslojni film. Vsak sloj tega filma je imel drugačno vrednost ASA (ASA
določa občutljivost in hitrost filma) in s tem tudi drugačno vrednost ekspozicije. S
kombinacijo vseh slojev je posnel prvo detonacijo vodikove bombe (slika 8).
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Slika 8: Fotografija detonacije vodikove bombe iz leta 1954.
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Wyckoff#/media/File:Ivy_Mike_-_fireball.jpg
S fotografijo je Wyckoff naredil korak do rešitve problema, ki se pojavi pri
fotografiranju prizorov z visokimi kontrasti. Fotografija je postala svetovno znana, ko
se je 19. aprila 1954 pojavila na naslovnici revije Life.
2.4.1.2 Tonsko mapiranje: svetlenje, temnenje (5)
Še en napredek v VDR-fotografiji se je pojavil z ročnim tonskim mapiranjem v
petdesetih letih prejšnjega stoletja. S tehniko svetlenja in temnenja se je ekspozicija
določenih delov fotografije med procesom tiska povečala ali pomanjšala. To je
pripomoglo k boljšemu razponu med svetlostjo in temnostjo fotografije. Tako je bilo
mogoče posvetliti oz. potemniti le določene dele fotografije.
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2.4.1.3 1985: RGBE-format (5)
Z velikim napredkom v računalniški tehnologiji je Gregory Ward Larson razvil digitalni
RGBE-format (slika 9), ki se uporablja še danes. Barvna informacija je shranjena v
ločenih pikslih in manipulirana, kar omogoča veliko večji dinamični razpon. Tako je
Wards ustvaril prvi format, ki je omogočal sliko z visokim dinamičnim razponom.

Slika 9: Povečava slike, kjer je vidno, kako zgleda RGBE-format.
Vir: http://enlight-app.appspot.com.storage.googleapis.com/Spectrum-representingRGB-color-space.jpg
Globalno je bil VDR predstavljen leta 1993 kot posledica matematične teorije različno
osvetljenih fotografij istega subjekta. Leta 1995 sta Steve Mann in Rosalind Picard
objavila matematično formulo sodobnega načina ustvarjanja VDR-fotografije.
2.4.1.4 Paul Debevec (5)
Leta 1997 je Paul Debevec predstavil javnosti svoj način, kako z računalniškim
programom združiti več različno osvetljenih fotografij, da dobimo fotografijo visokega
dinamičnega razpona (slika 10).
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Slika 10: Slika prikazuje, kakšni rezultati so dosegljivi z združitvijo mnogih različno
osvetljenih fotografij v eno.
Vir: http://enlight-app.appspot.com.storage.googleapis.com/Paul-Debevec.gif
2.4.1.5 Adobe Photoshop (5, 6)
Leta 2005 podjetje Adobe predstavi sistem v programu Photoshop CS2, ki je
omogočal združevanje različno osvetljenih fotografij v eno. Posebnost njegovega
načina je bila, da je omogočal tudi ustvarjanje bolj slikarskega videza fotografije.
2.4.1.6 VDR in mobilni telefoni (5)
Z vedno večjo rabo mobilnih telefonov se je tudi zelo povečal razvoj v kakovosti in
zmožnostih kamer, vgrajenih v mobilne telefone. V letih med 2000 in 2009 je močna
konkurenca med podjetji mobilnih telefonov pripeljala do povečane rasti in razvoja
tehnologije mobilnih kamer.
Ko je bila v letu 2010 v iPhone 4 vključena funkcija VDR, je s tem VDR postal
fotografska funkcija prihodnosti. Od takrat je bilo razvito veliko število aplikacij, s
katerimi je mogoče narediti VDR-fotografije. Te aplikacije so postale zelo enostavne
13

za uporabo, saj je mogoče izboljšati kontrast in podrobnosti v fotografiji (slika 11) s
preprostim potegom prsta po ekranu telefona.

Slika 11: Leva fotografija brez VDR-načina, desna z VDR-načinom.
Vir: http://enlight-app.appspot.com.storage.googleapis.com/Before-afterdessert.png

2.4.2 Ustvarjanje fotografij visokega dinamičnega razpona in njihove
lastnosti (3, 7, 8)
Fotografije visokega dinamičnega razpona so večinoma dosežene z zajemom več
različno osvetljenih standardnih fotografij, velikokrat z uporabo funkcije (AEB)
samodejnega ekspozicijskega kadriranja. Kasneje so fotografije združene v eno
VDR-fotografijo z uporabo računalniškega programa.
Za izdelavo VDR-fotografij so primerni vsi digitalni fotoaparati, ki omogočajo ročno
spremembo ekspozicijske vrednosti, vendar so tisti, ki so opremljeni z AEB-funkcijo
primernejši.
Večina fotoaparatov omogoča določanje izpostavitev senzorja svetlobi na dva
načina, in sicer z uporabo večje ali manjše vrednosti zaslonke in z uporabo daljšega
ali krajšega časa zajemanja fotografije. Če naredimo skupek fotografij z različnimi
vrednostmi ekspozicije z namenov ustvarjanja VDR-fotografije, je bolj smiselno izbrati
spremembo ekspozicije z različnim časom zajemanja. Razlog za to je, ker bi s
fotografijami z različnimi vrednostmi zaslonke dobili več fotografij z drugačno
globinsko ostrino, s čimer bi dobili neprimerno končno VDR-fotografijo.
Informacije, shranjene v VDR-fotografiji, tipično ustrezajo fizikalnim vrednostim
svetlosti, ki jih je mogoče opaziti v resničnem svetu. S tem se VDR-fotografija
14

razlikuje od običajnih digitalnih fotografij, ki predstavljajo barve, ki bi se morale
pojaviti na zaslonu, ali kot odtis na papirju.
Tradicionalne fotografije so običajno kodirane za človeški vizualni sistem, ki se
običajno imenuje gama kodiranje ali korekcija game. Shranjene vrednosti za VDRfotografije velikokrat uporabljajo gama kompresijo ali logaritmično kodiranje.

2.4.3 VDR-tonsko mapiranje (3, 7, 8)
VDR-tonsko mapiranje je sestavljeno iz dveh korakov. V prvem koraku se združi
različno osvetljene fotografije v 32-bitno neobdelano VDR-sliko. Taka slika ne more
biti primerno prikazana na standardnih zaslonih, zato je potreben še drugi korak, ki
se imenuje tonsko mapiranje.
Tonsko mapiranje skalira vsak točko VDR-slike, tako da so podrobnosti prikazane
pravilno v svetlih in temnih delih slike na zaslonu ali kot odtis na papirju. Te
podrobnosti so prav tako prisotne v 32-bitni neobdelani sliki, vendar niso vidne na
običajnih zaslonih zaradi premajhnega dinamičnega razpona zaslona.
Algoritmi tonskega mapiranja nihajo od preproste gama krivulje (podobno počno
digitalni fotoaparati, ko pretvarjajo RAW-datoteke v JPEG) do bolj kompleksnih
operacij, ločenih v dve skupini:
‒

Globalno mapiranje: svetlostna vrednost točk v končni sliki je odvisna od
svetlostne vrednosti točk v originalni sliki, kot tudi globalne značilnosti slike, ne
pa tudi od točkovne prostorske lokacije. Glavna prednost globalnega
mapiranja je hitra obdelava. Zato se ta način tudi uporablja v računalniških
igrah. Z globalnim mapiranjem pa lahko tudi izgubimo veliko podrobnosti v
fotografiji. Večji dinamični razpon, kot vsebuje vir, večje so mogoče izgube
podrobnosti.

‒

Lokalno mapiranje: svetlostna vrednost točke v končni sliki se razlikuje glede
na to, ali se točka nahaja v svetlem ali temnem delu prvotne slike. Lokalno
mapiranje potrebuje več časa za obdelavo, vendar je končni rezultat za oko
lepša fotografija, (saj se človeško oko privadi na kontrast lokalno), ker na ta
način dobimo več podrobnosti in finega kontrasta. Lokalne operacije so
pogosto uporabljene v raznih programih za ustvarjanje VDR-fotografij. Ta
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operacija pa prav tako vsebuje nekatere težave. Lahko se poudari šum na
fotografiji, ker računalniški program težko loči majhne podrobnosti od šuma.
Zato lahko šum obravnava kot majhno podrobnost in ga s tem poudari. Druga
težava pa je halo efekt, ki lahko nastane okoli robov na področjih z različnimi
svetlostnimi vrednostmi.

2.5 Podatkovni formati (9)
Najbolj razširjena formata digitalnih fotografij sta danes formata JPEG in RAW. Oba
imata svoje prednosti in slabosti. Preden se odločimo za fotografiranje, je pametno,
če vemo, s kakim namenom fotografiramo in kaj pričakujemo od fotografije. Tako
bomo lahko smiselno izbrali kateri format bomo uporabili.

2.5.1 Format RAW (9)

Fotografije v formatu RAW lahko imenujemo tudi »digitalni negativi«. Na videz so to
neobdelane datoteke, ki pridejo neposredno od senzorja. So resnično »surove«
(angl. RAW), tako kot naša hrana, ki je potrebna kuhanja in pečenja, preden jo
pojemo. Za razliko od JPEG-datotek, ki jih lahko z raznimi programi enostavno
odpremo in pogledamo, so RAW-datoteke povezane s proizvajalcem fotoaparata in
senzorja, zato RAW-datoteke ne podpirajo vsi programi (slika 12) za ogled in
obdelavo fotografij. RAW-datoteke ohranijo mnogo več informacij o fotografiji in
načeloma vsebujejo več barv in višji dinamični razpon kot JPEG-datoteke.
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Slika 12: Adobe program Camera Raw za obdelavo RAW-fotografij
Vir: http://pe-images.s3.amazonaws.com/photo-editing/cs6/camera-raw/cropphotos/camera-raw-8.jpg
2.5.1.1 Prednosti formata RAW (9)
V primerjavi z 8-bitnim JPEG-formatom, ki lahko vsebuje le do 256 odtenkov rdeče,
modre in zelene barve (vse skupaj 16 milijonov) vsebuje 12- bitna RAW-datoteka do
4096 odtenkov rdeče, modre in zelene barve (kar je enako 68 milijardam barv). 14bitna RAW-datoteka vsebuje približno 4,3 bilijonov barv.
RAW-datoteke vsebujejo največ dinamičnega razpona, kar nam omogoča, da lahko
kasneje pridobimo podrobnosti v preosvetljenih/podosvetljenih delih fotografije.
Ko je ustvarjena RAW-fotografija, so vse nastavitve fotoaparata in specifične
informacije fotoaparata in proizvajalca dodane datoteki. To pomeni, da sama
fotografija ostane nemodificirana. Nastavitve lahko spremenimo kasneje v programih
za obdelavo, kot je Photoshop. Če po nesreči med fotografiranjem uporabimo
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napačne nastavitve (recimo za ravnovesje beline), imamo možnost, da kasneje to
spremenimo.
Kadar fotografiramo z RAW-formatom, tudi ni pomembna nastavitev barvnega
prostora (sRGB ali Adobe RGB) v samem fotoaparatu, ker lahko barvi prostor
kasneje spremenimo z obdelavo.
Za razliko od JPEG-datotek RAW-datoteke niso podvržene izgubi podatkov s
kompresijo.
RAW-fotografije niso nič izostrene v samem fotoaparatu, to nam omogoča, da jih
izostrimo veliko kakovostnejše z računalniško obdelavo.
RAW-fotografije so lahko uporabljene tudi kot dokazno gradivo o lastništvu fotografij
in njihovi avtentičnosti.
2.5.1.2 Slabosti formata RAW (9)
RAW-formati potrebujejo kasnejšo obdelavo in njihovo pretvorbo, da jih lahko
»normalno« gledamo na računalniku.
RAW-fotografije zavzamejo mnogo več spomina in prostora na fotoaparatu. To
pomeni, da lahko pomnilniška kartica shrani veliko manjše število fotografij kot v
JPEG-formatu. Če bomo želeli narediti veliko število zaporednih posnetkov, se lahko
hitro zgodi, da bo fotoaparat preobremenjen in bomo morali počakati nekaj časa, da
se bodo vse fotografije zapisale na pomnilniško kartico. Ko bomo fotografije prenesli
na računalnik, bomo potrebovali več RAM-a za njihovo obdelavo in več prostora na
trdem disku za njihovo hranitev.
RAW-format ni standardi format med različnimi proizvajalci. Canonova programska
oprema ne bo podpirala Nikonovih RAW-datotek in obratno. Prav tako mnogo
programov za obdelavo in ogled fotografij ne podpira RAW-datotek. Če si lastimo
novo kamero, ki je ravno prišla na tržišče, bomo mogoče morali počakati nekaj časa,
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da razvijalci računalniških programov dopolnijo program, da bo podpiral RAW-format
naše kamere.
RAW-datoteke je treba pretvoriti v JPEG-format, preden jih lahko damo prijateljem,
strankam, saj je zelo verjetno, da ne bodo imeli pravih programov, da bi si jih
ogledali.
Ker RAW-datotek ni mogoče obdelati s programi, ki niso od istega podjetja, se bodo
morale nastavitve shraniti v ločeni datoteki (XMP), kar pomeni še več zasedenega
prostora na računalniškem disku in težje urejanje datotek.

2.5.2 Format JPEG (9)
Danes je format JPEG najbolj priljubljen slikovni format za fotografijo. Sposoben je
prikazati na milijone barv in je hkrati zelo stisnjen. Kompresijska metoda, ki jo
uporablja JPEG-format, se imenuje »lossy«, kar pomeni, da so določene informacije
odstranjene iz slike. Različni nivoji kompresije (v odstotkih) so lahko uporabljeni pri
JPEG-fotografijah, kar vpliva na kakovost in velikost datoteke. Več kot je ohranjenih
podrobnosti, večja je datoteka.
2.5.2.1 Prednosti formata JPEG (9)
JPEG-datoteke so v celoti obdelane v samem fotoaparatu in vse nastavitve, kot je
nastavitev beline, nasičenost barv, tonska krivulja, ostrenje in barvi prostor, so
dodane fotografiji. Zato fotografij ni treba popravljati na računalniku, vse kar je
potrebno je, da fotografije pridobimo iz spominske kartice in že so pripravljene za
uporabo.
JPEG-fotografije so veliko manjše od RAW-fotografij in zato zavzamejo mnogo manj
prostora na računalniškem disku in zahtevajo veliko manj računalniške zmogljivosti
za njihovo obdelavo.
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Ker datoteke JPEG zavzamejo veliko manj prostora, lahko kamera zapisuje datoteke
na kartico veliko hitreje, kar nam omogoča, da lahko naredimo veliko več posnetkov
enega za drugim v primerjavi z RAW-formatom.
Večina današnjih naprav in računalniških programov podpira JPEG-datoteke, kar
naredi JPEG-format zelo kompatibilen.
Digitalni fotoaparati nam nudijo možnost izbire stopnje kompresije in resolucije, kar
nam daje izbiro in fleksibilnost pri kakovosti in velikosti datoteke.
Manjša velikost datotek pomeni tudi hitrejše in učinkovitejše kopiranje podatkov.
2.5.2.2 Slabosti formata JPEG (9)
»Lossy« kompresijski algoritem pomeni, da bomo izgubili nekaj podrobnosti pri
fotografiji. Ta izguba podrobnosti se bo še posebej pri visoko stisnjenih datotekah
pojavila kot kompresijski artefakt (slika 13), zato bo dobro vidna s prostim očesom.
JPEG-datoteke so 8-bitne, kar pomeni, da so omejene s 16 milijoni možnih barv.
Zato so vse ostale barve, ki jih je naš fotoaparat sposoben zajeti, enostavno
zavržene, ko je fotografija pretvorjena v JPEG-format.
JPEG-datoteke prav tako vsebujejo nižji dinamični razpon od RAW-datotek, kar
pomeni, da bomo v podosvetljenih/preosvetljenih delih fotografije zelo težko pridobili
želene podrobnosti, velikokrat bo to celo nemogoče.
Ker kamera v celoti obdela JPEG-fotografijo, dobo kakršne koli napake pri
fotografiranju praktično nepopravljive. Če bomo na primer nastavili premočno ostrino
pri fotografiranju, kasneje ne bomo mogli obrniti postopka.
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Slika 13: Prikaz, kako pada kakovost JPEG-fotografije s kompresijo. Slika a, ne
povečana fotografija. Slika b, povečana fotografija v odlični kakovosti. Slika c,
povečana fotografija v dobri kakovosti. Slika d, povečana fotografija v slabi kakovosti,
ki je tudi najbolj stisnjena in kjer je mogoče videti kompresijski artefakt.
Vir:
http://vesta.astro.amu.edu.pl/Library/WWW/Tutorial1/graphics/graphics/jpeg_compre
ss.jpeg
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Za eksperimentalni del smo uporabili digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat, digitalni
kompaktni fotoaparat in mobilni telefon. Za fotografiranje s fotoaparatoma smo tudi
uporabili fotografski stativ. Oprema je natančneje opisana v naslednjih poglavjih.
Lotili smo se fotografiranja dveh motivov z vsemi tremi napravami. Naš cilj je bil, kar
se da realno primerjati VDR-fotografije različnih naprav in opisati postopek, kako smo
do rezultatov prišli.
Na koncu dela so prikazani rezultati in razprava, dodali pa smo še številne primere
VDR-fotografij za večji prikaz, kaj nam tehnika fotografiranja omogoča.

3.1 Oprema
Za izdelavo fotografij visokega dinamičnega razpona potrebujemo temu primerno
opremo. Oprema, ki jo potrebujemo, je: digitalni fotoaparat, pomnilniška kartica in
stativ. Digitalni fotoaparat je lahko kompakten ali zrcalno-refleksni. Zrcalno-refleksi
digitalni fotoaparati nam nudijo veliko večjo možnost ustvarjanja. Danes pa je
mogoča izdelava fotografij visokega dinamičnega razpona tudi z mobilnim telefonom.

3.1.1 Lastnosti digitalnega-zrcalno refleksnega fotoaparata Canon EOS
5D (10)
Canon EOS 5D (slika 14) velja še danes za zelo kakovosten digitalen fotoaparat. V
času, ko je prišel na tržišče, je pa bil med fotografi še bolj cenjen. Njegova največja
prednost takrat je bila senzor polnega okvirja in cena, saj so bili konkurenčni izdelki s
tovrstnim senzorjem dražji. Senzor polnega okvirja nam omogoča zajemanje širšega
kota pri fotografiranju in pridobitev kakovostnejših fotografij.
Format fotografij:

ISO-razpon:

‒ RAW

‒ 50–3200

‒ JPEG
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Senzor:
‒ 35,8 × 23,9 mm senzor CMOS

LCD-zaslon:

‒ 35 mm senzor polnega okvirja

‒ 2,5" TFT LCD

‒ 13,3 milijonov vseh točk

‒ 30.000 točk

‒ 12,8 milijonov efektivnih točk
‒ 3 : 2 razmerje fotografije

Kapaciteta

notranjega

spomina

pri

zaporednem fotografiranju:
Stil posnetka:
‒ standardno

‒ do 60 JPEG-fotografij ali do 17
RAW-fotografij

‒ portret
‒ pokrajina

Dimenzije:

‒ nevtralno

‒ 52 × 113 × 75 mm

‒ verodostojno
‒ črno-belo

Teža:

‒ uporabniška nastavitev 1

‒ brez baterije: 810 g

‒ uporabniška nastavitev 2

‒ z baterijo: 895 g

‒ uporabniška nastavitev 3

Slika 14: Canon EOS 5D.
Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Canon_EOS_5D.jpg
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3.1.2 Lastnosti objektiva Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (11)
Objektiv Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM ima naslednje lastnosti:
‒

Optika serije L. Objektivi serije L (slika 15) so najbolj kakovostni Canonovi
objektivi, ki so tudi odporni proti vlagi in prahu.

‒

Lahka teža objektiva (le 670 g) s kar 4,3-kratno povečavo.
Zaslonka f / 4 se ohranja v celotnem obsegu povečave. Omogoča hitrejše in
bolj zanesljivo fotografiranje, ker pri povečavi nastavitev ni treba spreminjati.

‒

Stabilizator slike v treh korakih. Omogoča nam uporabo daljših časov
fotografiranja, brez zameglitve slike.

‒

Odlični elementi UD (zelo nizka razpršitev) in asferični elementi objektiva. Zelo
zmanjšajo možnost za nastanek sekundarne kromatične aberacije in sferične
aberacije.

‒

Hitro samodejno ostrenje. Obroč USM (ultra zvočni motor), ki uporablja ultra
zvočne vibracije, se zelo hitro odziva pri samodejnem ostrenju in je skoraj
neslišen.

‒

Premazi Super Spectra. Ti zmanjšajo možnost za podvajanje slike in
bleščanja. Zagotavljajo tudi uravnoteženost barv in visok kontrast.

‒

Krožna zaslonka nam omogoča na oko prijetno zameglitev ozadja.

Slika 15: Canonov objektiv. 24-105mm f/4 L IS USM
Vir: http://www.canon.si/Images/EF_24-105mm_f4L_IS_USM_Default_tcm137939729.jpg
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3.1.3 Lastnosti digitalnega kompaktnega fotoaparata Panasonic DMCTZ5 (12)
Kompaktni digitalni fotoaparat Panasonic DMC-TZ5 (slika 16) nam nudi kakovostne
fotografije s priročno velikostjo, saj ga lahko vzamemo s seboj kamorkoli gremo.
Ohišje (slika 19):

Zaslon LCD:

‒ kovinsko

‒ Visoko resolucijski (460000 točk)
‒ 3 ''

Senzor:
‒ 9,1 milijona efektivnih točk

Snemanje videov:

‒ 10,7 milijonov vseh točk

‒ Najvišja ločljivost 1280 x 720 točk

‒ CCD-senzor

‒ 30 sličic na sekundo

Leča:

ISO:

‒ 10-kratni optični zum

‒ Samodejni

‒ 28–280 mm goriščna razdalja

‒ 100

‒ LEICA DC VARIO-ELMAR

‒ 200

Stabilizator slike:

‒ 400

‒ MEGA OIS stabilizator slike

‒ 800
‒ 1600

Nastavitev razmerja fotografij:
‒ 4:3

‒ Zelo občutljivi način: samodejni
(1600‒6400)

‒ 3:2
‒ 16 : 9

Načini fotografiranja:
‒ Kar

22

različnih

načinov

fotografiranja.
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Slika 16: Panasonicov fotoaparat DMC-TZ5
Vir:
http://www.cameralabs.com/reviews/Panasonic_Lumix_DMC_TZ5_TZ15/images/Pan
TZ5k_main.jpg

3.1.4 Fotografski stativ (13)
Stativ (slika 17) je pri VDR-fotografiji izredno pomembnega pomena. Brez njega bi
bilo zelo težko ali pa celo nemogoče narediti kakovostne posnetke, iz katerih bi
pridobili zadovoljivo fotografijo visokega dinamičnega razpona, še posebej, če bi pri
fotografiranju uporabljali daljše čase zajemanja. Omogoča nam, da ne pride do
premikov kadra pri več zaporednih posnetkih z različnimi ekspozicijami.
Lastnosti:
‒ masa 1,72 kg,
‒ maksimalna višina 155,5 cm,
‒ dolžina zloženega stativa: 60 cm,
‒ trodelno zložljive noge,
‒ hitro snemljiva ploščica,
‒ dvižna glava za višinsko nastavitev,
‒ premikajoča glava v tri smeri za maksimalno vsestranskost.
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Slika 17: Stativ.
Vir: http://www.reporter-fiab.com/prodotti/treppiedi/images/00174.jpg

3.1.5 Kingston compact flash (CF) pomnilniška kartica (14)
Ta pomnilniška kartica (slika 18) je bila uporabljena pri fotografiranju s Canonovim
fotoaparatom EOS 5D.
Lastnosti:
‒ 8 GB kapacitete,
‒ 133-kratna hitrost,
‒ bralna hitrost: 25 MB/s,
‒ zapisovalna hitrost: 20 MB/s,
‒ varčevalna z energijo,
‒ uporabna za digitalne fotoaparate in vse elektronske naprave s CF-režo.
27

Slika 18: Pomnilniška kartica Kingston.
Vir:
http://static.bhphoto.com/images/images500x500/1233171214000_534912.jpg

3.1.6 Apacer digital secure, high capacity (SD, HC) pomnilniška kartica
(15)
Ta pomnilniška kartica (slika 19) je bila uporabljena pri fotografiranju s
Panasonicovim fotoaparatom DMC-TZ5.
Lastnosti:
‒ 4 GB kapacitete,
‒ 2 MB/s najnižji prenos podatkov,
‒ podpira funkcijo ECC (error detection and correction), ki prepozna in popravlja
napake,
‒ primerna samo za naprave, ki podpirajo HC (high capacity – visoka kapaciteta)
kartice.
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Slika 19: Pomnilniška kartica Apacer.
Vir: http://www.techtrade.si/assets/product_images/velike/9802017.jpg

3.1.7 Mobilni telefon iPhone 5s (16)
Mobilni telefon iPhone 5s (slika 20) omogoča vrsto različnih uporab kot tudi
fotografiranje, za kar smo ga uporabili.
Glavne lastnosti:

Zaslon:

‒

procesor: dvojedrni 1,3 GHz,

‒ retina, občutljiv na dotik,

‒

operacijski sistem: iOS 9.3.1,

‒ diagonala: 10,16 cm,

‒

notranji pomnilnik: 32 GB,

‒ ločljivost: 640 x 1136 točk,

‒

delovni pomnilnik: 1 GB.

‒ barvna globina: 16 milijonov barv.
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Fotoaparat in video:

‒ bliskavica,

‒ glavni fotoaparat: zaslonka f 2.2, 8

‒ video: 1080 p pri 30 sličicah/s, 720

milijonov slikovnih pik,

p pri 120 sličicah/s,

‒ sekundarni fotoaparat: 1,2 milijona
slikovnih pik,

‒ funkcija VDR,
‒ video izhod.

Slika 20: iPhone 5s.
Vir: https://www.o2.co.uk/shop/homepage/images/shop15/brand/apple/iphone5s/apple-iphone-5s-grey-gallery-img1-bp3-011215.jpg

3.2 Fotografiranje motiva Tunel z digitalnim fotoaparatom Canon
EOS 5D.
Ko smo izbrali motiv, ki smo ga želeli fotografirati, smo najprej nastavili digitalni
fotoaparat. Stil slike smo nastavili na nevtralen, da bo lahko kasnejša primerjava med
JPEG in RAW-formatom čim bolj realna. Nato smo nastavili ISO, kakovost posnetkov
(L JPEG + RAW) in preklopili v ročni način zajemanja fotografij. V ročnem načinu
smo nastavili odprtost zaslonke in čas zajemanja glede na motiv, ki smo ga
nameravali zajeti, in svetlobne pogoje, tako da smo dobili pravilno osvetljeno
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poskusno fotografijo. Na objektivu smo izklopili stabilizator slike, saj ga z uporabo
stativa ne potrebujemo oziroma lahko pripelje celo do nasprotnega učinka. Potem
smo postavili stojalo, snemljivo ploščico privili na fotoaparat in ga varno namestili na
glavo stativa. Pred začetkom fotografiranja smo se prepričali, da je stojalo na tleh
trdno postavljeno in stabilno. Izbrali smo opcijo AEB (automatic exposure bracketing,
samodejno ekspozicijsko kadriranje) zajemanja fotografije, s katero fotoaparat
samodejno naredi tri fotografije z različnimi ekspozicijami. AEB-način smo nastavili
tako, da fotoaparat naredi fotografije pri vrednosti ekspozicije nič, minus dve in plus
dve. Zadnja funkcija, ki smo jo nastavili, je bil samodejni sprožilec, nastavljen na
deset sekund, saj druge časovne možnosti fotoaparat nima. Razlog za uporabo
samodejnega sprožilca je, da zmanjša verjetnost, da bi se fotoaparat med
fotografiranjem premaknil in ustvaril neostro fotografijo. Potem smo naredili izostritev
glavnega motiva in pritisnili na sprožilec. Po zajetih treh fotografijah smo naredili še
dve z ekspozicijama plus štiri in minus štiri, saj AEB-funkcija pri tem fotoaparatu
naredi največ tri posnetke različne ekspozicije. Tako smo dobili skupaj pet fotografij z
različnimi časi osvetlitve.
Kasneje smo teh pet različno osvetljenih fotografij (posnete fotografije so prikazane
na slikah od 21 do 25) odprli s programom Photomatix (slika 26) in jih združili v eno
(slika 27), s prednastavitvijo, imenovano deep (globoko), ki uporablja globalno tonsko
mapiranje. Na koncu smo še povečali ostrino s srednjo vrednostjo.

3.2.1 Fotografije v formatu RAW
Ker ima digitalni fotoaparat Canon EOS 5D tudi možnost istočasnega zajema
fotografij v RAW-formatu, smo tudi te naredili istočasno. Prenesli smo jih v program
Photomatix, v katerem smo jim obdelali po istem postopku. Po združitvi fotografij v
eno smo fotografijo pretvorili v JPEG-format (slika 28).
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3.3

Fotografiranje

motiva

Tunel

z

digitalnim

fotoaparatom

Panasonic DMC-TZ5
Fotografiranja smo se s Panasonicovim fotoaparatom lotili na podoben način kot s
Canonovim. Nastavili smo primerno ISO-vrednost in izbrali ročne nastavitve, ki so
bolj omejene, kot je to tudi značilno za kompaktne digitalne fotoaparate. Privili smo
snemljivo ploščico na fotoaparat in ga pritrdili na glavo stativa. Za tem smo glavo
stativa poravnali in nastavili goriščno razdaljo. Pri samodejnem sprožilcu smo izbrali
sprožitev po dveh sekundah in naredili prvi posnetek s pravilno osvetlitvijo. Za tem
smo naredili še ostale štiri posnetke na isti način, le da smo izbrali ekspozicijske
vrednosti plus ena, plus dve, minus ena in minus dve. Fotografije z različnimi časi
osvetlitve so prikazane na slikah od 30 do 34.
Ko smo vseh pet fotografij prenesli v program Photomatix in jih združili v eno, smo
izbrali ponovno prednastavitev deep (globoko) z globalnim tonskim mapiranjem in
srednjo vrednostjo ostrine. Končna VDR-fotografija je prikazana na sliki 35.

3.4 Fotografiranje motiva Tunel z mobilnim telefonom iPhone 5s
Z mobilnim telefonom iPhone 5s smo naredili dve fotografiji. Eno običajno (slika 36)
in eno s funkcijo VDR . Obe fotografiji smo naredili brez stativa. Pri fotografiranju v
VDR-načinu je bilo zato potrebno čim bolj mirno držati mobilni telefon, saj zajame tri
fotografije z enim pritiskom na sprožilec. Tri fotografije so narejene z različnimi
osvetlitvenimi časi in samodejno združene v eno (slika 37). Kakšno vrsto tonskega
mapiranja uporablja mobilni telefon iPhone 5s pri izdelavi VDR-fotografije, ni znano.

3.5 Fotografiranje motiva Proga z digitalnim fotoaparatom Canon
EOS 5D v formatu JPEG
Naslednjega motiva smo se lotili na enak način kot prejšnjega, imenovanega Tunel.
Kasneje smo teh pet različno osvetljenih fotografij (slike od 38 do 42) odprli s
programom Photomatix in jih združili v eno, z imenovano prednastavitvijo black and
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white artistic, (črno-belo umetniško), ki uporablja lokalno tonsko mapiranje. Na koncu
smo še povečali ostrino z milo vrednostjo. Fotografijo smo nato prenesli v program
Photoshop, v katerem smo odstranili nekaj vidnih madežev na nebu, ki so nastali
med fotografiranjem, in sicer zaradi prašnih delcev na senzorju digitalnega
fotoaparata. Končna fotografija je vidna na sliki 43.

3.5.1 Fotografiranje motiva Proga z digitalnim fotoaparatom Canon EOS
5D v formatu RAW
Progo smo istočasno zajeli v formatu RAW. Fotografije smo prenesli v program
Photomatix, v katerem smo jim obdelali po istem postopku. Po združitvi fotografij v
eno smo fotografijo pretvorili v JPEG-format. Na koncu smo ponovno odstranili
madeže na nebu v programu Photoshop. Končna fotografija je prikazana na sliki 44.

3.6

Fotografiranje

motiva

Proga

z

digitalnim

fotoaparatom

Panasonic DMC-TZ5
Fotografiranja železniške proge smo se lotili na enak način kot fotografiranja tunela.
Vseh pet posnetkov (slike od 46 do 50) smo odprli v programu Photomatix in po
združenju fotografij uporabili prednastavitev black and white artistic (črno-belo
umetniško). Na koncu smo izbrali še milo izostritev fotografije. Končna fotografija je
vidna na sliki 51.

3.7 Fotografiranje motiva Proga z mobilnim telefonom iPhone 5s
Enako, kot smo fotografirali tunel, smo naredili tudi naslednja dva posnetka. Naredili
smo običajen posnetek in posnetek z vklopljenim VDR-načinom.
Fotografiji smo odprli v programu Photoshop in ju pretvorili v črno-beli z rdečim
filtrom. Fotografiji sta prikazani kot slika 52 in 53.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Fotografije motiva Tunel z digitalnim fotoaparatom Canon EOS
5D.
4.1.1 Fotografije v formatu JPEG

Slika 21: Tunel Canon 1.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/8 s, ISO 50, 24 mm
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Slika 22: Tunel Canon 2.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/30 s, ISO 50, 24 mm

Slika 23: Tunel Canon 3.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/2 s, ISO 50, 24 mm
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Slika 24: Tunel Canon 4.
Canon EOS 5D, f / 10, 1,6 s, ISO 50, 24 mm

Slika 25: Tunel Canon 5.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/160 s, ISO 50, 24 mm
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Slika 26: Program Photomatix.

37

Slika 27: Tunel Canon VDR.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija, ISO 50, 24 mm, obdelava Photomatix
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4.1. 2 Fotografija iz formata RAW

Slika 28: Tunel Canon VDR iz RAW fotografij.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija, ISO 50, 24 mm, obdelava Photomatix
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Slika 29: Levo, povečana fotografija ustvarjena iz pet JPEG fotografij. Desno,
povečana fotografija ustvarjena iz pet RAW fotografij.
Iz zgornje slike (slika 29) je razvidna razlika med fotografijama, ki sta bili narejeni z
različnimi formati. Vidno je, da ima fotografija, ki je bila narejena iz petih RAWfotografij, bolj nasičene barve, je ostrejša, v njej pa je vidnih več podrobnosti.
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4.2 Fotografije motiva Tunel z digitalnim fotoaparatom Panasonic
DMC-TZ5

Slika 30: Tunel Panasonic 1.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, 1/40 s, ISO 100, 5 mm
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Slika 31: Tunel Panasonic 2.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, 1/20 s, ISO 100, 5 mm

Slika 32: Tunel Panasonic 3.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, 1/10 s, ISO 100, 5 mm
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Slika 33: Tunel Panasonic 4.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, 1/80 s, ISO 100, 5 mm

Slika 34: Tunel Panasonic 5.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, 1/160 s, ISO 100, 5 mm
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Slika 35: Tunel Panasonic VDR.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.4, večkratna ekspozicija, ISO 100, 5 mm, obdelava
Photomatix
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4.3 Fotografiji motiva Tunel z mobilnim telefonom iPhone 5s

Slika 36: Tunel iPhone 5s
iPhone 5s, f / 2.2, 1/100 s, ISO 40, 4 mm
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Slika 37: Tunel iPhone VDR
iPhone 5s, f / 2.2, večkratna osvetlitev, ISO 40, 4 mm
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Razlika med običajnim in VDR-posnetkom z mobilnim telefonom iPhone 5s je
minimalna. Minimalna razlika je vidna v podrobnostih na tleh, rastlinah in
najsvetlejšem osrednjem delu fotografije.

4.4 Fotografije motiva Proga z digitalnim fotoaparatom Canon EOS
5D v formatu JPEG

Slika 38: Proga Canon 1.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/125, ISO 100, 35 mm
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Slika 39: Proga Canon 2.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/500, ISO 100, 35 mm

Slika 40: Proga Canon 3.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/30, ISO 100, 35 mm
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Slika 41: Proga Canon 4.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/8, ISO 100, 35 mm

Slika 42: Proga Canon 5.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/2000, ISO 100, 35 mm
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Slika 43: Proga Canon VDR.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija, ISO 100, 35 mm, obdelava Photomatix
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4.4.1 Fotografija motiva Proga z digitalnim fotoaparatom Canon EOS

5D iz formata RAW

Slika 44: Proga Canon VDR iz RAW fotografij.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija, ISO 100, 35 mm, obdelava Photomatix
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Slika 45: Levo, povečana fotografija ustvarjena iz petih JPEG fotografij. Desno,
povečana fotografija ustvarjena iz petih RAW fotografij.
Tudi v tem primeru je razlika med fotografijama, ustvarjenima iz različnih formatov,
očitna, kar prikazuje slika 45. Podrobnosti v kamenju in drevesih so veliko bolj vidne
na desni fotografiji. Prav tako je razlika v kontrastu v korist desni fotografiji, narejeni
iz petih RAW-fotografij.
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4.5 Fotografije motiva Proga z digitalnim fotoaparatom Panasonic
DMC-TZ5

Slika 46: Proga Panasonic 1.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.3, 1/1000 s, ISO 100, 5 mm
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Slika 47: Proga Panasonic 2.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.3, 1/500 s, ISO 100, 5 mm

Slika 48: Proga Panasonic 3.
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.3, 1/250 s, ISO 100, 5 mm
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Slika 49: Proga Panasonic 4.
Panasonic DMC-TZ5, f / 8, 1/320 s, ISO 100, 5 mm

Slika 50: Proga Panasonic 5.
Panasonic DMC-TZ5, f / 8, 1/640 s, ISO 100, 5 mm
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Čeprav je elektronika v digitalnem fotoaparatu za zadnja dva posnetka izbrala
drugačno vrednost zaslonke, smo dobili zelo zadovoljiv končni rezultat, saj vrednost
zaslonke pri kompaktnih digitalnih fotoaparatih ne igra tako pomembne vloge glede
globinske ostrine fotografije.
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Slika 51: Proga Panasonic VDR
Panasonic DMC-TZ5, f / 3.3 in f 8, večkratna ekspozicija, ISO 100, 5 mm
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4.6 Fotografiji motiva Proga z mobilnim telefonom iPhone 5s

Slika 52: Proga iPhone.
iPhone 5s, f / 2.2, 1/2160 s, ISO 42, 4 mm
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Slika 53: Proga iPhone VDR
iPhone 5s, f / 2.2, večkratna osvetlitev, ISO 32, 4 mm
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Podobno kot pri motivu Tunel se tudi tokrat fotografiji minimalno razlikujeta. Ostrina
VDR-posnetka je nekoliko boljša in vsebuje več podrobnosti. Te so vidne po celotni
fotografiji, najbolj pa v oblakih na nebu, drevesu in senci na desni strani fotografije.

4.7 Razprava o fotografijah
Pridobljeni rezultati v eksperimentalnem delu so se nam zdeli zelo zanimivi. Nekatere
rezultate smo pričakovali, med tem ko so nas drugi presenetili.
Pri fotografiranju s fotoaparatom Canon EOS 5D smo dobili kakovostne fotografije pri
obeh motivih. S fotografiranjem v formatu JPEG smo predstavili pet različno
osvetljenih fotografij. Če primerjamo katero koli od teh petih fotografij z VDRfotografijo, jasno vidimo prednosti VDR-tehnike. Ne glede na to, kakšen čas
osvetlitve izberemo, ne moremo dobiti podrobnosti v vseh delih fotografije. Pri
primerjavi VDR-fotografij, sestavljenih iz petih RAW in JPEG-fotografij, tudi opazimo
razliko. Razlika je predvsem v nasičenosti barv, kontrastu, ostrini in vidnih
podrobnostih v zelo svetlih kot senčnih delih fotografije v korist RAW-formatu.
S kompaktnim Panasonicovim fotoaparatom smo se fotografiranja motivov lotili na
podoben način kot s Canonovim fotoaparatom. Tudi v tem primeru se jasno vidi, da s
petimi različno osvetljenimi fotografijami zaradi omejenega dinamičnega razpona ne
moremo dobiti podrobnosti v zelo temnih kot zelo svetlih delih fotografije. So nas pa
rezultati VDR-fotografije v primerjavi z VDR-fotografijo, narejeno s Canon
fotoaparatom, zelo presenetili. Izkazalo se je namreč, da smo dobili zelo dobre
rezultate s Panasonicovim fotoaparatom. Barve so žive in fotografiji ostri. Seveda
moramo upoštevati, da imajo kompaktni fotoaparati drugačen senzor in optiko kot
zrcalno-refleksni fotoaparati. Prav tako imajo kompaktni fotoaparati zelo nasičene
barve in ostre fotografije že v osnovi, ker so namenjeni povprečnemu uporabniku, ki
fotografij kasneje ne bo obdeloval s programsko opremo.
Čeprav smo dobili všečen rezultat VDR-fotografije, (motiv Proga) ko je elektronika za
zadnji fotografiji izbrala drugačno vrednost zaslonke, je to še en dokaz, da je vredno
uporabiti zrcalno-refleksni fotoaparat z zanesljivejšimi ročnimi nastavitvami.
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Primerjava fotografij mobilnega telefona iPhone 5s nas je zelo razočarala.
Fotografirana motiva smo fotografirali v VDR-načinu kot tudi običajnem. Pričakovali
smo večjo razliko, kot smo jo dobili. Podrobnosti so minimalne in najbolj so vidne v
skrajno temnih in svetlih delih fotografije. VDR-fotografije mobilnega telefona iPhone
5s in VDR fotografije obeh fotoaparatov bi zelo težko kritično primerjali med seboj.
Razlog je ta, da smo VDR-fotografije Canona in Panasonica ustvarili v programu
Photomatix, mobilni telefon iPhone 5s pa samodejno ustvari VDR-fotografije.
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4.8 Dodatni primeri fotografij visokega dinamičnega razpona in
njihova analiza

Slika 54: Pogled nad mestom.
Canon EOS 5D, f / 9, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 24 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Fotografije, ustvarjene iz številnih fotografij različnih ekspozicij, so nastale z uporabo
lokalnega tonskega mapiranja v programu Photomatix, fotografije, ustvarjene iz ene
fotografije formata RAW, so nastale z uporabo simulacije tonskega mapiranja v
programu Photoshop.
Pri sliki 54 nam je višja perspektiva omogočila, da smo zajeli velik del mesta. Na
spodnjem delu fotografije je mnogo nakopičenih rdečih streh, povsem na vrhu je pa
prazno nebo. Oblaki podobno kot objekti prehajajo iz leve proti desni, od največjih
proti najmanjšim. Horizont in glavni motiv sta postavljena po pravilu tretjin. Opaziti je
mnogo trikotnih oblik, na primer pri špičasti strehi cerkve in strehah ostalih zgradb.

Na fotografiji (slika 55) je ogromno podrobnosti. Vzorec na tleh, zaporedne klopi,
podrobnosti na omarah, odsev v steklu na omari itd. Pogled nam uhaja na levo stran,
na steno na koncu cerkve, kjer je upodobljena Marija. Stebri in zaporedne klopi nam
dajejo občutek globine. Opaziti je le sedem oseb na fotografiji, sedečih na klopeh, kar
naredi vzdušje bolj intimno.
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Slika 55: Cerkev.
Canon EOS 5D, f / 11, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 200, 24 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Slika 56: Vas.
Canon EOS 5D, f / 22.6, 1/32 s, ISO 50, 24 mm, fotografija pridobljena iz enega
RAW formata, obdelava Photoshop
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Iz slike 56 je razvidno, da je v spodnjem delu fotografije travnik v obliki loka, nad
njem je na levi strani v obliki loka prav tako videna krošnja dreves. Nežna oblika loka
uravnoteži ostre kote hiš. V sredini fotografije je postavljena stara hiša, ki sovpada s
pokrajino in gleda proti naši desni. Tik za njo pa je objekt, ki gleda v nasprotno smer.
Oblaki dopolnijo modro nebo in najgostejši oblak deluje, kot da prihaja iz dimnika. Z
visoko vrednostjo zaslonke smo dobili izostrene elemente v celotni globini fotografije.

Fotografiji (slika 57) dajeta zanimiva svetloba in barve poseben pridih in atmosfero.
Na tleh je v pesku opaziti mnogo podrobnosti, ki se zlivajo s podrobnostmi in
vzorcem zidov. Večja svetlost leve luči uravnoteženo vpliva na fotografijo, ker je več
elementov na desni strani fotografije. Stopnice na koncu hodnika vodijo v neznano in
se z lučmi povezujejo v trikotno obliko. Razbrazdan pesek in gladek zaobljen strop
dodata fotografiji kontrast.
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Slika 57: Hodnik.
Canon EOS 5D, f / 7.1, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 24 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Slika 58: Izza vogala.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 160, 24 mm,
obdelava Photomatix
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Na sliki 58 je fotografija, ki smo jo posneli brez stativa in je kljub temu sestavljena iz
treh JPEG-fotografij. Da nam je to uspelo, smo potrebovali zelo mirno roko. V veliko
pomoč pa je bil tudi vgrajen stabilizator slike v objektivu.
Na fotografiji je cerkev in cerkveni stolp. Vidnih je mnogo trikotnih oblik, od s soncem
obsijanega travnika, strehe cerkvenega stolpa in praznine med cerkvijo in cerkvenim
stolpom. Sončevi žarki izza vogala prav tako tvorijo trikotne oblike. Zahajajoče sonce,
ki sije izza vogala cerkvenega stolpa, lahko simbolično razumemo kot upanje, ki ga
ljudje najdejo v cerkvi.

Slika 59 prikazuje fotografijo, ki smo jo posneli iz notranjosti stare hiše. S tem smo
samo fotografijo uokvirili, kar jo naredi nenavadno. Leseni predmeti ležijo v desni
spodnji tretjini fotografije in vsebujejo štirikotne oblike, ki se ujemajo z okvirjem.
Zanimivo je, da je nebo popolnoma oblačno, travnik je pa obsijan s soncem. V
oblakih je vidno mnogo podrobnosti.

69

Slika 59: Okvir.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/125 s, ISO 100, 28 mm, fotografija pridobljena iz enega
RAW formata, obdelava Photoshop
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Slika 60: Obzidje.
Canon EOS 5D, f / 4, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 55 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Fotografija (slika 60) vsebuje krožne oblike. V centru je najsvetlejša, nato se pa
svetlost proti robovom fotografije manjša v skoraj popolno črnino. Na zidu so opazne
zelo zanimive in nenavadne barve, ki se prelivajo v številne tone. Z uporabo zelo
odprte zaslonke smo dobili zamegljeno drevo v ozadju, ki ima podoben vzorec kot
stena, ki ga obdaja.

Slika 61 prikazuje fotografijo, ki uporablja centralno kompozicijo in hkrati pravilo
tretjin, kar jo naredi zelo zanimivo. Na fotografiji je vidno mnogo predmetov, ki so
enakomerno razporejeni po celotni fotografiji. Pustost temnejšega dela fotografije v
ozadju poživijo žive barve visečega tekstila. Nekateri obiskovalci imajo povešene
glave, kar poveča kontrast med njimi in navzgor obrnjene perspektive. Zaradi
tovrstne izbrane perspektive smo prikazali notranjost cerkve še bolj mogočno.
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Slika 61: Pogled navzgor.
Canon EOS 5D, f / 11.3, 1/3 s , ISO 200, 24 mm, fotografija pridobljena iz enega
RAW formata, obdelava Photoshop
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Slika 62: Gozd.
Canon EOS 5D, f / 10, 1/6 s, ISO 250, 24 mm, fotografija pridobljena iz enega RAW
formata, obdelava Photoshop
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S premikom goriščne razdalje med samim fotografiranjem smo ustvarili zanimivo
fotografijo (slika 62). Da smo lahko dobili tak učinek, smo morali uporabiti kratek čas
osvetlitve. Pridobljen učinek nam daje občutek hitrosti, vzorci črt pa vodijo v center
fotografije. V sredini fotografije se nahaja drevo, ki pa je kljub načinu fotografiranja
ostalo dokaj ostro. Zato tudi pogled beži k njemu. Barve se prelivajo od rjave, zelene,
modre in zaradi sonca v ozadju tudi rumene.

Fotografijo (slika 63) smo pretvorili v črno-belo verzijo in jo s tem naredili
kontrastnejšo. Podhod je postavljen v zgornjo tretjino slike, stopnice pa vodijo iz
skrajne leve proti njemu. Belina na nebu v ozadju lahko metaforično predstavlja
upanje, srečo, uspeh, stopnice pa težko pot, ki jo moramo prehoditi. Na stopnicah so
vidne podrobnosti kot tudi na zidu s kamnitim vzorcem. Grobost stopnic in zidu omili
krivulja podhoda in obzidja pod njem.
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Slika 63: Pot navzgor.
Canon EOS 5D, f / 10, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 160, 24 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Slika 64: Čudovita pokrajina.
Canon EOS 5D, f / 16, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 35 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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S fotografiranjem pokrajine v zadnjih urah dneva smo dobili prijetne tople barve. V
krošnjah dreves so vidne mnoge podrobnosti. Fotografijo (slika 64) lahko razdelimo
na pet glavnih delov: travnik čisto spodaj, pas dreves nad njem, travnik s kozolcem,
gozd nad kozolcem in nebo. Ti deli dajejo občutek globine opazovalcu. Z visoko
vrednostjo zaslonke smo dobili žarke, ki tvorijo trikotne oblike in usmerjajo pogled v
sonce. Napaka leče je povzročila bleščanje v spodnjem desnem kotu fotografije, ki
dodatno popestri fotografijo.

V spodnji tretjini fotografije (slika 65) je travnik, ki je nekoliko zamegljen zaradi
močnega vetra. Tak učinek smo dobili s skrajno zaprto zaslonko, ki nam je kljub veliki
količini svetlobe omogočala daljši čas osvetlitve. Krivulja travnika je na levi strani
fotografije ukrivljena navzgor, na desni pa navzdol. Na fotografiji je vidnih nekaj
dreves, ki so iz leve proti desni vedno bolj poudarjena. Par dreves na desni strani
fotografije in vrh trave, ki je viden na nebu, tvorijo trikotno obliko. Nebo poživi
fotografijo, saj vsebuje veliko raznolikosti, od temne do svetle modrine in temnih
oblakov, ki prekrivajo bele.
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Slika 65: Oblačno nebo.
Canon EOS 5D, f / 22, 1/32 s, ISO 50, 24 mm, fotografija ustvarjena iz enega RAW
formata, obdelava Photoshop
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Slika 66: Sporočilo.
Canon EOS 5D, f / 7, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 105 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Na fotografiji (slika 66) je vidna tekstura obzidja in podrobnosti, tako na skrajno
svetlih kot skrajno temnih delih. List papirja, ki nosi neko besedilo, je osvetljen od
zadaj in izstopa iz temnega okolja. To v gledalčevih očeh vzbuja zanimanje, kako
sporočilo list papirja vsebuje. Leva stran lista in besedila je izostrena, ker je bil tam
fokus med fotografiranjem, desna pa je malo zamegljena zaradi nekoliko nižje
vrednosti zaslonke. Zato je zanimivo, da besedilo ravno na levi strani v sedmi vrstici
besedila vsebuje besedo izostreno.

Na fotografiji pod nami (slika 67) je vidna pokrajina in naselje. Cerkev in krošnja
dreves na spodnji desni strani fotografije sta razporejena po pravilu tretjin. Rdeče
strehe sovpadajo z rdečkastim nebom, na fotografiji pa prevladuje zelena barva
dreves, travnikov in gozda. Linija med nebom in vrhovi se približno ujema s krošnjo
dreves v spodnjem desnem delu fotografije. V strehi cerkve in ostalih hišah je možno
opaziti več trikotnih oblik.
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Slika 67: Pogled z vrha.
Canon EOS 5D, f / 16, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 45 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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Slika 68: Jutranja Ljubljana.
Canon EOS 5D, f / 14, večkratna ekspozicija JPEG formatov, ISO 100, 35 mm,
uporabljen stativ, obdelava Photomatix
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V zgodnjih jutranjih urah smo fotografirali sončni vzhod nad Ljubljano. S
fotografiranjem v tem času smo zajeli čudovite barve in meglico, ki lebdi nad mestom
in pokrajino v ozadju. Podrobnosti so dobre vidne v travni površini, obsijani z zlato
svetlobo, kot v najbolj svetlem delu fotografije (slika 68). Cerkev tvori trikotnik s
krošnjami dreves na njeni levi in desni strani. Prav tako je mogoče videti več trikotnih
oblih v strehah ostalih objektov. Nebo zavzema največji del fotografije, saj smo želeli
prikazati bogat spekter različnih barvnih tonov. Temnejše nebo iz zgornjega levega
kota fotografije počasi prehaja po diagonali v vedno svetlejše barve. Fotografija
uravnoveša naravo in mesto.
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5 ZAKLJUČEK
Med pisanjem diplomske naloge smo dobili nekoliko boljši občutek za kompozicijo
oziroma razporeditev elementov na fotografiji. Podučili smo se o samem dinamičnem
razponu in zgodovini visokega dinamičnega razpona. O zgodovini visokega
dinamičnega razpona smo izvedeli veliko novega, predvsem si ne bi nikoli mislili, da
sami začetki fotografske tehnike segajo v sredino devetnajstega stoletja.
Nekaj znanja glede formatov JPEG in RAW-formata smo že imeli, smo pa se med
pisanjem diplomske naloge o teh dveh formatih in njunih razlikah še dodatno
podučili.
Svet fotografije visokega dinamičnega razpona nam nudi ogromno možnosti. Ponuja
nam nekaj več in pridobljene rezultate z običajnimi tehnikami fotografije ne bi mogli
doseči. Vsebuje čarobnost in s to tehniko lahko resnično ustvarjamo fotografije, ki jih
bodo ljudje opazovali odprtih ust. Vendar se ne smemo zanašati le na tehniko in
misliti, da bodo fotografije visokega dinamičnega razpona kakovostne samo zato, ker
smo uporabili to tehniko. Fotografija je še vedno fotografija in tudi pri tej tehniki je še
vedno treba upoštevati kompozicijo, barve, svetlobo itd.
VDR-fotografija ima pa tudi svoje slabosti. Najkakovostnejše VDR-fotografije po
navadi ustvarjamo s pomočjo fotografskega stativa. Uporaba fotografskega stativa pa
ni najbolj praktična, saj je to dodatna oprema, ki jo moramo nositi s seboj. Prav tako
potrebujemo nekaj časa, da ga postavimo. Kadar na primer fotografiramo pokrajino s
sončnim vzhodom, lahko z nameščanjem stativa zamudimo tisti trenutek, ko so bile
barve zares čarobne.
Sedaj, ko smo bolj spoznali tehniko fotografije, še toliko bolj cenimo izvrstne
fotografije raznih VDR-fotografskih mojstrov. Bolje se zavedamo samega procesa, pa
tudi, koliko dela je treba vložiti v fotografijo. Vsekakor je VDR tehnika, ki bi jo mogel
poznati vsak fotograf, saj je pametno, da imamo čim več znanja, ker lahko le tako
ocenimo, kdaj je smiselno uporabiti določeno tehniko fotografije.
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