
 Modul HDR 

Softwarový modul pro vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem 

Modul HDR je přídavný modul k programům QuickPHOTO určený pro vytváření snímků s velkým dynamickým 

rozsahem ze sérií snímků s různou expozicí. Modul je možné použít pro vytváření HDR (High Dynamic Range) 

snímků statických vzorků nasnímaných s použitím mikroskopu, pro makrosnímky i standardní fotografii. 

 

 

 

Přehled vlastností modulu: 

 Skládání série snímků statických vzorků do výsledného snímku s velkým dynamickým rozsahem 
 Možnost automatického nebo manuálního nastavení parametrů sloučení. K dispozici jsou následující 

parametry: kompenzace přeexponování, kompenzace podexponování, střední tón, jas, kontrast, sytost 
a odstín. 

 Interaktivní náhled a histogram 
 Možnost použití pro snímky z mikroskopu, makro snímky i standardní fotografii 

Princip funkce 

Některé vzorky může být obtížné nasnímat tak, aby byly celé správně naexponované. Dochází k tomu tehdy, 
pokud rozsah jasů fotografované scény překročí rozsah jasů, který je senzor snímacího zařízení schopen 
zaznamenat. V takovém případě dojde k horšímu podání snímané scény. Pokud jsou správně naexponované 
světlé části vzorku, tmavé oblasti mohou být podexponované a naopak. Pro pořizování snímků takovýchto 
vzorků je vhodné použít modul HDR. 
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Postup vytvoření HDR snímku je následující: 

1. Nasnímání série snímků s různou expozicí 
Prvním krokem je nasnímání série snímků statického vzorku (objektu) s různou expozicí postupnou 
změnou expozičního času mezi jednotlivými snímky.  
 

2. Načtení série snímků modulem HDR + nastavení parametrů sloučení 
Ve druhém kroku jsou snímky načteny modulem HDR. Po jejich načtení se zobrazí okno s náhledem 
výsledného snímku s možností uživatelsky nastavit jeho vzhled. Veškerá nastavení se interaktivně 
projevují v náhledu a histogramu.  

 

3. Vytvoření výsledného HDR snímku 

Po stisknutí tlačítka Sloučit dojde k vytvoření výsledného HDR snímku, který bude automaticky 
zobrazen v hlavním okně programu QuickPHOTO. 

Ukázky HDR snímků: 

   
 

Minimální systémové požadavky: 

 Program QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO, QuickPHOTO INDUSTRIAL od verze 3.1  

Procesor Operační paměť  Operační systém Minimální rozlišení monitoru 

Jednojádrový 2,4 GHz 2 GB 
Microsoft® Windows® 

Vista/7/8/8.1/10 
1024 x 768 pixelů 
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