
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 36: PAINT.NET kuvankäsittely - Sekoitustilat



RGB-värit

RGB-värit muodostuvat kolmen päävärin (R = red = punainen, G = green = vihreä, B = blue = sininen) 
sekoituksesta. Jos kaikki RGB arvot ovat nollassa, niin tuloksena on musta. Suurin arvo on 255 ja vastaavasti 
jos kaikki RGB arvot ovat maksimissa, niin tuloksena on valkoinen. Jokainen värikanava on 8-bittinen eli 28 = 
256 eli väriarvot 0,…,255 ovat mahdollisia per pääväri. Erilaisia värisävyjä täten voidaan rakentaa 256∙256∙256 
= 16 777 216 kappaletta.
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R = 255
G = 92
B = 86

R = 159
G = 255
B = 114

Kun meillä on kaksi kuvaa eri 
tasoilla, niin ylemmällä tasolla 
oleva kuva voidaan ajatella 
suotimeksi. Tällä suotimella 
voi olla erilainen tapa 
sekoittaa kuva alemman tason 
kanssa. Näitä erilaisia 
sekoitustapoja nimitetään 
sekoitustiloiksi. Käytännössä 
jokaiselle värikanavalle 
tehdään erikseen tietty 
laskutoimitus, jonka mukaan 
saadaan lopputulos.

Ylemmän tason väri
Sekoitustila: Kerro, yhdistää ylemmän ja alemman värin. Alemman tason väri

Sekoitustila: Kerro, kertoo 
alemman tason suhteellisen 
väriarvon ylemmän tason 
väriarvolla.

R = 
159

255
∙255 = 159

G =
255

255
∙92 = 92

B = 
114

255
∙86 = 38

RGB-arvot pienenevät eli 
kuva tummenee.
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Kerro

Kerro -sekoitustilassa 
alemman tason suhteellinen 
RGB -väriarvo ja ylemmän 
tason RGB -väriarvot 
kerrotaan, jolloin lopputulos 
on aina tummempi.

Sekoitustiloja voi tutkia esimerkiksi siten, että 
laitetaan eri värejä kahdelle eri tasolle siten, että 
ylemmän tason värit on käännetty 90°:tta. 
Lopputulos on sekoitus kahdesta eri väristä.

Jos ylemmällä ja alemmalla tasolla on sama 
kuva, niin lopputulos on tummempi.

Alkuperäinen Kerro-sekoitustila
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Lisäävä Värivarjostus Värilisävaloitus Peilattu

Alemman ja 
ylemmän tason 
pikseleiden arvot 
lisätään, jolloin 
lopputulos on 
aina vaaleampi. 
Toimii päinvastoin 
kuin Kerro-
sekoitustila.

Tässä 
sekoitustilassa 
tummat sävyt 
tummenevat ja 
vaaleat 
vaalenevat vain, 
jos kohtaavat 
toisen vaalean 
sävyn.

Tässä 
sekoitustilassa 
vaaleat sävyt 
vaalenevat ja 
tummat
tummenevat vain,
jos kohtaavat
toisen tumman
sävyn.

Kirkastaa 
valoalueita ja 
kiiltoa kuvassa. 
Mustat sävyt eivät 
kasva vaan jäävät 
läpinäkyviksi.
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Hehku Sulauttava Erottava Negatiivi

Kirkastaa 
valoalueita. 
Mustat sävyt eivät 
kasva vaan jäävät 
läpinäkyviksi. 
Toiminto on hyvin 
samantapainen 
kuin Peilattu 
tilassa.

Tummat 
tummenevat ja 
vaaleat 
vaalenevat, 
keskialue jää 
koskemattomaksi.

Väriarvot 
vähennetään 
toisistaan ja 
otetaan erotuksen 
itseisarvo. Värit 
tummenevat

Toimii muuten 
samalla tavalla 
kuin Erottava, 
mutta värit 
vaalenevat.
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NäyttöTummenna XorKevennä

Valitaan vaalein 
pikseliarvo, joko 
sekoituskerroksen 
tai alemman 
kuvan pikseleistä

Valitaan tummin 
pikseliarvo, joko 
sekoituskerroksen 
tai alemman 
kuvan pikseleistä

Tekee pikselit 
kirkkaammiksi, 
mutta musta on 
läpinäkyvä.

Värit näytetään 
vähennettynä, jos 
tummuusaste 
poikkeaa 
toisistaan



Paint.net – Sekoitustila mukana siveltimessä 

Normaali

Kerro

Lisäävä

Sekoitustila


