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IZVLEČEK
Če smo še pred nekaj leti hoteli fotografijo ali posnetek hiše, podjetja ali dejavnosti,
smo zato morali najeti helikopter. Tako se je iz dobre ideje razvil projekt, ki nas je
ponavadi stal veliko denarja. Z droni se je ta situacija popolnoma obrnila.
V uvodnem delu so predstavljena teoretična izhodišča delovanja brezpilotnih letal za
snemanje. V poglavju opreme dronov so povzete teoretične osnove kompatibilnosti
dronov s kamerami in ostalo dodatno opremo. V eksperimentalnem delu je
predstavljeno načrtovanje in izdelava vizualnega izdelka, ki vključuje zaporedje
različnih posnetkov z dronom. V video bo vključena oseba, ki bo pripovedovala svojo
zgodbo in bo opazovalcu odprla dodatno dimenzijo dojemanja resničnega in
imaginarnega sveta. Oseba, ki bo pripovedovala zgodbo, ima okvaro hrbtenice in za
svojo funkcionalnost uporablja invalidski voziček, zato je njeno gibanje omejeno. Prav
nasprotno s svobodnim gibanjem drona.
Rezultat diplomskega dela je nekajminutni vizualni izdelek, ki bo na ustvarjalni način,
s poudarkom na skrbno izbranih kadrih, prikazoval zgodbo s pogleda z zraka,
predvsem pa dokazal, da lahko človek svet doživi iz druge perspektive.
Ključne besede: brezpilotni letalnik, dron, kamera, snemanje, video
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ABSTRACT
A few years ago when we wanted to take a picture or a snapshot of a house, a company
or some activity from the air we had to hire a helicopter. Some projects based on very
good ideas cost us a lot of money. With the technology of using drones the situation
has completely turned over that kind of work.
In the introduction we present the teoretical basis of how drones function. In the chapter
where we describe the equipment of drones are summed up teoretical basis of
compatibility drones with cameras and other additionally equipment. The experimental
part presents planning and production of the final visual product which includes the
sequence of different videography with drones. A man telling his story will be a part of
our video which is going to open an additional dimension of perception of a real and
imaginary world. He is going to describe his life story of having a spine defect and
because of it he is using a wheelchair for his functionality. That is why his movement
is limited. A complete different perspective than drone technology.
The result of this paper is a few minute visual product which has in a creative way with
the emphasis on wisely chosen details and angles shown story of the perspective from
the air and more imprtantly prove that we can see the magic of this world from the
other, higher perspective.
Key words: unmanned aerial vehicle, drone, camera, videography, video
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1 UVOD
»Kaj potrebujemo za izjemno sliko iz zraka? Briljantno kamero. Posadko, ki ji
zaupamo. In inteligenco, ki naredi vsak posnetek filmski.« (vir: DJI, 2018 (1))
Droni prinašajo selitev v drugo dimenzijo, omogočajo zajem čarobnih pogledov, ujetih
nekaj metrov nad nami. Danes ne obstaja več veliko stvari, ki bi nas še lahko osupnile.
Človek je vedno sanjal, da bi se poistovetil z občutki ptice. Želel si je leteti, tako lažje
potovati in premagovati razdalje, a predvsem čarobnost sveta doživeti iz druge
perspektive.
Droni so nepogrešljivi tudi v zabavni industriji, kjer kot snemalniki zapisujejo prav osupljive, drugačne filmske prizore. Klasična kamera na tleh posname ljudem znano
dimenzijo, dron pa jo nadgradi in ji doda čarobnost.
Drone lahko uporabljamo za različne namene, kot so reševanje življenj, dostava,
zračno kartiranje, komercialno rabo, itn. V diplomskem delu smo se odločili za zabavni
del snemanja z droni. Tako so droni postali tudi vsakdanja stvar, ki smo jo v nadaljnjem
delu raziskali.
Diplomsko delo je nastalo na podlagi ideje, da bi celoten video prispevek posneli z
dronom. Tudi tiste kadre, ki jih lahko v običajni filmski industriji posnamemo s statično
kamero.
Cilj diplomskega dela je izdelati video posnetek, ki zaradi svojevrstne perspektive služi
kot sredstvo izražanja. Snemanje z dronom smo poistovetili z osebo na invalidskem
vozičku. Oseba, ki bo pripovedovala zgodbo ima okvaro hrbtenice in za svojo
funkcionalnost uporablja invalidski voziček, zato je njeno gibanje omejeno. Prav
nasprotno s svobodnim gibanjem drona. Prav tako je cilj posneti celoten video z
dronom in nato analizirati dobljene rezultate.
Namen naloge je tudi doprinos nekaterih novih ugotovitev in napotkov na področju
snemanja z droni. Dokazati, da lahko celoten video posnamemo z dronom, prav tako
tiste kadre, ki bi jih običajno posneli s statično kamero. Na koncu bomo še analizirali
dobljene rezultate in razlike med snemanjem z dronom in snemanjem s statično
kamero.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Kaj je dron?

Za angleški termin »drone«, ki se uporablja tako za brezpilotne letalnike kot za
brezpilotna letala, se je v slovenščini že uveljavil splošni izraz dron. Terminološki
slovarji za besedo dron ponujajo tri sinonimne izraze: letalnik brez pilota, brezpilotno
letalo in robotski trot. Prav tako v slovarju navajajo besedo dron, kot pravilno obliko
zapisa v slovenskem jeziku. Tudi v diplomskem delu bo v nadaljnjem uporabljen izraz
dron (2).
Dron je torej brezpilotno zračno vozilo (ang. UAV – unmanned aerial vehicle), ki ga
poganjajo propelerji (praviloma štirje, lahko jih je tudi manj ali več) ter je voden
daljinsko (3).

2.1.1 Razlika dron, kvadrokopter, multikopter

Danes so že skoraj vsi droni s kamerami kvadrokopterji. Kvadrokopterji so brezpilotna
zračna vozila, ki imajo na ogrodje nameščene štiri propelerje ali elise. Torej je
heksakopter dron s šestimi propelerji, octakoptek z osmimi itn. Kot nadpomenko
uporabljamo multikopter ali dron z mnogimi propelerji (4).

2.2 Zgodovina dronov

Kot velika večina sodobnih tehnologij tudi droni izvirajo iz oboroženih vojaških sporov,
v katerih so sprva opravljali delo izvidnikov, pozneje pa so bili uporabljeni za
bombardiranje. Prve drone so tako uporabljali že leta 1930 (5).
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2.2.1 Zgodovina kvadrokopterjev

Prvi kvadrokopter se je pojavil že pred več kot 100 leti. Leta 1907 je francoz Luis
Breguet sestavil prvi kvadrokopter, ki pa se ni dvignil od tal več kot en meter in pol.
Takšnih poskusov je bilo do leta 1940 še veliko, takrat pa so začeli kvadrokopterje
uporabljati v vojaške namene (6).
V zadnjih letih so drone začeli uporabljati za komercialne namene, saj je nanje mogoče
pripeti kamero ali lažji tovor. Tako so droni postali prava revolucija na področju videa
in dostave. Če na kratko povzamemo samo video, velika večina že uporablja drone za
komercialne namene ali za zabavo (3).

2.3 Osnovna oprema dronov

2.3.1 Baterije

Baterija je ena glavnih komponent drona. Glavni element baterije je energetska
gostota, ki omogoča hitro letenje in obstanek v zraku tudi več časa. Z razvojem
pametnih telefonov smo bili primorani razvijati baterije, ki bodo zdržale veliko več časa,
čeprav se ta tehnologija, v nasprotju z drugimi (razni čipi ipd.), razvija veliko počasneje
(7).
Večina baterij, ki jih uporabljajo pametni telefoni, tablice, računalniki in droni so tako
imenovane LiPo baterije. To je baterija na osnovi litija (ang. Lythiom Polymer) in spada
v skupino polnilnih baterij. Z njimi moramo ravnati zelo previdno, saj lahko že ob majhni
nepravilnosti eksplodirajo. To je bil glavni razlog, zakaj so proizvajalci dronov začeli
uporabljati tako imenovane pametne baterije. Te so škatlaste oblike, zato je rokovanje
z njimi in dronom preprostejše. Prav tako, v nasprotju z LiPo baterijami, niso občutljive
na prenapolnjenje in na pretirano izpraznjenje (8).
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2.3.2 Gimbal

Gimbal

pri

nas

prevajamo

kot

sistem

za

elektronsko

stabilizacijo

video

kamere/fotoaparata. Je sistem, ki stabilizira kamero, tako da kamera vedno obdrži
vodoravno lego kljub nenehnemu premikanju. Sposoben je stabilizirati kamere s težo
do 1,5 kg, to je npr. velikosti DSLR fotoaparata. Inercialna merilna enota (ang. inertial
measurement unit - IMU) je v obliki ploščice pritrjena poleg kamere in meri vibracije.
Merilna enota temelji na merjenju pospeškov v treh smereh in kotov zasuka (vzdolžna,
prečna in navpična), kar posledično stabilizira sliko (9).

2.3.3 Kamera

Vedno bolj zmogljive tehnologije omogočajo veliko dostopnost osnovnih sistemov.
Nekoč je veljalo, da lahko na dron pritrdimo čim manjše in čim lažje kamere (npr.
GoPro). Tudi to stališče se je spremenilo. Danes lahko na dron pritrdimo DSLR
fotoaparate, ki zajamejo bistveno bolj kakovostno sliko ali video.
Na trg pa prodirajo že integrirane kamere, ki so enako zmogljive kot fotoaparati. Prvi,
ki je tako kamero javno predstavil tržišču, je bilo podjetje Parrot A.R Drone, leta 2010.
Takoj za tem so začeli razvijati integrirane kamere, katerih ločljivost je segala do 1080p
HD videa. Danes te kamere omogočajo tudi zajem 4K videa, vse bolj pa se govori tudi
o 8K ločljivosti (10).

2.3.4 Prvooseben pogled (ang. First Person View - FPV)

Sistem prvoosebnega pogleda (ang. First Person View - FPV) omogoča snemalcu
preko eksternega zaslona subjektivni pogled kamere na dronu. Za prikaz slike lahko
uporabljamo očala (ang. Goggles) ali eksterni zaslon. Na tak prikaz slike je mogoče
namestiti podatke, kot so: višina, lokacija drona, oddaljenost, hitrost itn., v primeru, da
je dron izven našega vidnega polja.
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Danes najdemo na trgu veliko FPV modelov, ki se razlikujejo glede na analogni in
digitalni prenos. Lahko pa so tudi integrirani (5).
Za analogni prenos potrebujemo analogni FPV sistem, kamero ali fotoaparat, oddajnik,
sprejemnik in monitor. Seveda lahko na trgu najdemo tudi že digitalne HD FPV
sisteme, ampak so ti občutno dražji. Prednost digitalnih FPV sprejemnikov je delovanje
z nično zakasnitvijo v brezizgubni visoki ločljivosti (ang. high definition - HD).
Tako kot se proizvajalci poslužujejo integriranim kameram, so razvili tudi integrirane
FPV sisteme. Primer, ki ga lahko izpostavimo, je daljinski upravljalnik DJI Phantom 3,
ki je že uporabljal integrirani sistem Lightbridge. Sistem nam omogoča prvoosebni
pogled na zunanji napravi, pritrjeni na daljinski upravljalnik v brezizgubni visoki
ločljivosti in skoraj nično zakasnitvijo.
Subjektivni pogled kamere je lahko usmerjen v vse smeri in mu lahko sledimo na LCD
zaslonu ali preko aplikacije na pametnem telefonu ali tablici (11).
Vse te naprave lahko pritrdimo na daljinski upravljalnik, ki omogoča upravljanje na
razdalji do 3 kilometrov. Namenski gumbi na upravljalniku omogočajo fotografiranje,
snemanje, nagib kamere in še mnogo več, seveda odvisno od modela drona in
upravljalnika (12).

2.3.5 Globalni sistem pozicioniranja (ang. Global Positioning System - GPS)

GPS tehnologija skrbi za pozicioniranje drona. Na daljinskem upravljalniku lahko
imamo gumb za samostojni povratek na mesto vzleta, v primeru prekinjene povezave.
Svojo lokacijo sporoča v realnem času, zato ga ob morebitnem padcu lažje poiščemo.
Med letom preračunava potrebno zalogo baterije za povratek nazaj. Ko je te le dovolj
še za povratek, se sam vrne na mesto vzleta in tako prepreči padec (13).
S funkcijo avtopilot lahko izvajamo več možnosti. Funkcija omogoča, da dron pošljemo
na vnaprej izbrano točko na zemljevidu. Prav tako mu lahko zastavimo celotno pot
oziroma več vnaprej določenih točk. Ta funkcija je primerna za snemanje po vnaprej
znani trasi. Dron tako leti samostojno, mi pa se lahko v celoti posvetimo upravljanju
kamere med letom. Prav tako lahko z avtopilot funkcijo naredimo krog okoli
5

določenega objekta. V tem primeru moramo izbrati središčno točko objekta in želeno
višino leta. Med letom se bo kamera samodejno usmerjala v središčno točko.
Določene aplikacije nam pokažejo tudi, koliko satelitov okrog nas je na voljo. Nekateri
raje uporabljajo letenje brez GPS-a, vendar obstaja možnost, da bo dron odneslo z
vetrom, potem bi ga pa težko locirali nazaj (13).
Na mestih, kjer GPS ne deluje, lahko uporabljamo tudi vizualnegi sistem za
pozicioniranje (ang. Vision Positioning System - VPS). S pomočjo tega sistema lahko
dron bolj natančno lebdi, npr. v zaprtih prostorih do 10 metrov nad tlemi. To mu
omogočata dva ultrazvočna senzorja in vgrajena majhna kamera (9).

2.3.6 Telemetrija

Telemetrija je proces pošiljanja podatkov od daljinskega upravljalnika do drona.
Preden začnemo leteti, moramo biti dobro seznanjeni s tehničnimi podatki, ki jih vidimo
na ekranu.
Tako lahko poleg FPV videa vidimo zmogljivost baterije ali preostali čas letenja,
razdaljo med dronom in pilotom, orientacijo drona, orientacijo pilota, višino drona, GPS
status, hitrost drona, prekrivni načrt ali zemljevid, nastavitve in stanje kamere, tehnične
podatke letenja in še kaj. Seveda je vse odvisno od aplikacije in tudi od proizvajalcev
dronov (14).

2.4 Tehnike snemanja z droni

Tehnike pri snemanju z droni so drugačne predvsem z vidika neomejenosti. Pri
klasičnem snemanju na tleh smo lahko zelo omejeni, pri snemanju z droni pa lahko na
to pozabimo. Ne samo, da lahko kamero pošljemo višje, dron lahko leti skozi vse
primerno velike odprtine in objekte (15).
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2.4.1 Premik kamere po vertikali gor in dol (ang. Tilt up/down)

Premik po vertikali gor in dol je eden izmed lažjih manevrov, ki ga lahko naredimo z
dronom. Ne smemo pozabiti, da z dronom pripovedujemo zgodbe, zato morajo
posnetki in premiki kamere izgledati naravno, kar pa je z vertikalnim premikanjem
kamere težko doseči.
S tehniko premika po vertikali gor in dol lahko sledimo subjektu, lahko pa se iz ene
točke zapeljemo na drugo. Vendar se pri vertikalnem premiku lahko pojavi tehnična
težava. Gimbal vedno ne omogoča preprosto spuščanje kamere gor in dol, kar pa
lahko privede do vibracij kamere. Nekateri droni imajo tudi gumb za premikanje gimbal
sistema, ampak so potem ti posnetki videti zelo robotsko (5).

2.4.2 Posnetek sledenja (ang. Tracking shot)

V tehniki posnetek sledenja, dron sledi objektu, ki se premika. Če se objekt premika v
ravni liniji in vmes ni ovir, ki bi se jih moral dron izogibati (npr. drevesa), je lahko takšen
posnetek preprosto doseči. Ta tehnika postane težko izvedljiva v okolju z veliko ovirami
ali ko mora dron med snemanjem spreminjati razdaljo do premikajočega se objekta.
Takrat ta tehnika zahteva več znanja in izkušenj. Tako je dron uspešno zamenjal prej
tako imenovane tirnice (16).

2.4.3 Dronov sebek (ang. Dronie)

Tehnika snemanja »dronie« se je prvič javno v videu pojavila leta 2014. To tehniko
snemanja v slovenščini prevajamo kot dronov sebek.
Da bi posneli dronie, moramo dron odpeljati pred sebe in obrniti tako, da je kamera
obrnjena proti nam. Prepričati se moramo, da imamo za in nad dronom veliko prostora,
v primeru, da letimo hitro nazaj in se hkrati vzpenjamo. Tako lahko hitro naletimo na
kakšno oviro (15).
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2.4.4 Premik drona gor in dol (ang. Crane up/down)

Če se je pri tehniki snemanja premik po vertikali gor in dol premikala samo kamera, se
tukaj gor in dol premika celoten dron. Ta tehnika snemanja se lahko uporablja za
prehod od objekta na tleh, do posnetka, ki nam prikaže celotno okolje, kjer je ta objekt.
Zadevo pa lahko obrnemo in začnemo v zraku, končamo pa nad tlemi pred objektom.
To tehniko lahko kombiniramo tudi z drugimi (npr. premik kamere po vertikali gor in
dol). Zelo efektivna kombinacija je premikanje drona navzgor (ang. crane up) in
vertikalno premikanje kamere navzdol (ang. tilt down). Tako objekt ostane vedno v
središču, kamera pa se pomika navzgor in konča pri najvišji točki pogleda na objekt
(5).

2.4.5 Orbita

Orbito imenujemo tudi lok ali točka zanimanja (ang. Point of interest - POI). Pri tej
tehniki dron leti v krogu okrog objekta. Kamera je obrnjena v notranjost na določen
objekt. To tehniko uporabljajo predvsem filmske industrije, saj z njo prikažejo objekt,
kot da je v velikem okolju. Ker so droni vsestranski, se lahko približajo objektu in hkrati
krožijo v loku, potem pa se oddaljujejo, hkrati pa še vedno krožijo v orbiti. S tem lahko
ustvarijo dramatičnost in dinamiko (5).

2.4.6 Panorama

Namen snemanja z droni je, da imajo svobodo v vse smeri gibanja, zato je to samo
nekaj naštetih tehnik snemanja. Zelo pomembna tehnika, ki jo velja omeniti, je še
panorama, ki je z dronom prav tako dobila novo dimenzijo. Panoramo posnamemo
tako, da dron dvignemo na določeno višino in ga počasi premikamo od leve proti desni
ali obratno. Panoramo smo lahko posneli s telefoni že pred časom, ampak smo videli
samo to, kar smo videli s prostim očesom. Z droni pa lahko posnamemo panoramo
nekaj metrov nad tlemi in tako prikažemo veličino prostora (5).
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2.5 Postprodukcija

Ko prenesemo posnetke na računalnik, poteka postprodukcija popolnoma enako, kot
pri katerem koli drugem video projektu.
Nekatere integrirane kamere v dronih omogočajo prenos posnetkov preko brezžične
povezave, vendar je še vedno hitreje, če to naredimo po klasični poti. Nato sledi
pregled posnetkov in montaža (17).
Montaža je ustvarjalni tehnični proces, kjer se iz kadrov sestavi film v narativno
reprezentativno celoto. Montaža je postopek, ki zahteva veliko časa, znanja in
izkušenj. Odraža glavna merila, ki morajo pri gledalcu vzbuditi čustva, ritem in zgodbo
(17).

2.6 Droni in zakonodaja v Republiki Sloveniji (18)

Dron je danes na trgu zelo razširjen in dostopen vsakemu posamezniku. Priljubljen je
tako med mlajšo, kot med starejšo generacijo. Večina posameznikov ga uporablja zgolj
za zabavo. Zato nas ne preseneča, da se je z droni zgodilo že veliko incidentov. Če
samo omenim enega najbolj odmevnih v sosednji državi Italiji, ko je komercialni dron
strmoglavil le slab meter stran od Marcela Hirscherja, na tekmi svetovnega pokala v
slalomu. Vendar pri dronu ni samo vprašanje varnosti, ampak tudi zasebnosti.
Za ta namen je maja 2016 Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA)
izdala direktivo o varnosti glede uporabe brezpilotnih zrakoplovov.
Letenje v slovenskem zračnem prostoru brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
kamor sodi tudi letenje zrakoplovov brez pilota, je prepovedano. Direktiva se uporablja
za vse brezpilotne zrakoplove, katerih masa ne presega 150 kilogramov, razen če so
lažji od 250 gramov.
Uporaba brezpilotnih zrakoplovov je dovoljena za šport in rekreacijo, vendar le na
področjih brez objektov in brez ljudi (razen tistih, ki so nujno potrebni za letenje), pa še
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to le podnevi. Med poletom mora biti zrakoplov od ljudi, živali, objektov, vozil, plovil,
zrakoplovov, cest ipd. oddaljen najmanj 30 metrov, od skupine ljudi pa najmanj 150
metrov (pri čemer za skupino ljudi šteje več kot 12 ljudi). Polet mora potekati v vidnem
polju upravljalca in v oddaljenosti od njega največ 500 metrov.
Popolnoma prepovedano je izvajanje dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi za plačilo
ali brez plačila, kar vključuje snemanje iz zraka, oglaševanje iz zraka, nadzor iz zraka,
protipožarna zaščita, letenje v znanstveno raziskovalne namene, letenje za televizijske
in filmske namene, potrebe poročanja ipd.
Prepovedano je tudi vsako letenje zrakoplovov, kjer so objekti, namenjeni za
stanovanje, rekreacijo ali poslovanje, na področjih nizkih gradenj (ceste, železnice) ter
na področjih ožjih urbanih središč, središč mest, krajev in naselij. CAA lahko za
posamezne prireditve dovoli izjeme.
Predpisane kazni za kršitelje znašajo od 300 do 600 evrov za fizične osebe in od 4000
do 33000 za pravne osebe.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Materiali
3.1.1 Osnovna ideja

Tehnologija dronov se vedno bolj razvija tudi na področju reševanja življenj z droni.
Naša osnovna ideja je bila približati dva namena uporabe dronov; reševanje življenj in
komercialno rabo. Ker nimamo na voljo drona, namenjenega za reševanje življenj, smo
se odločili z dronom posneti človeka, ki ga dron žal ni rešil pred invalidskim vozičkom.
Odločili smo se posneti kratko pripoved človeka, ki je zaradi nesreče pristal na
invalidskem vozičku. Oseba, ki pripoveduje zgodbo, ima okvaro hrbtenice in za svoje
funkcioniranje uporablja invalidski voziček. Zato je gibanje te osebe omejeno. Prav
nasprotno z gibanjem drona, ki se lahko giblje v vse smeri.

3.1.2 Filmski jezik

Pred pisanjem scenarija še vedno obstajajo določena pravila. Za dobro pripravo
scenarija je treba poznati vsaj osnove filmskega jezika.
Z videom lahko na različne načine sporočimo določen pomen. Dron nam služi le kot
sredstvo izražanja, ki je prinesel novo dimenzijo v filmski jezik. Poznamo sicer
snemanje iz ptičje perspektive, ampak zdaj lahko z dronom posnamemo celoten video
iz ptičje perspektive, brez vsakega problema. Daljne plane lahko ujamemo še v večji
razsežnosti kot prej. Prav tako pa lahko z dronom ujamemo kakšen bližnji plan, če se
le približamo na določeno razdaljo. Predvsem ta razpon smo v zgodbo tudi vključili.
Zgodbo osebe na invalidskem vozičku smo posneli v treh različnih položajih, ki imajo
tudi psihološko vrednost. Najprej smo se odločili, da bo oseba za četrtino obrnjena
proti kameri in bo pripovedovala zgodbo. S tem smo hoteli ustvariti intimen prostor
okrog pripovedovalca. Takšna postavitev ima manj čustvene vpletenosti kot frontalni
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položaj. Ker je že sama zgodba dovolj težka, bi bilo zelo neprijetno kamero postaviti
frontalno pred govorca. Naslednji položaj je bil bolj oddaljena kamera iz profila. Tako
smo dosegli, da se oseba ne zaveda nenehnega opazovanja in še bolj vživeto
pripoveduje zgodbo. Osebo smo posneli še s hrbtom obrnjeno proti kameri. Takšen
kader smo uporabili z razlogom, da se oseba oddaljuje od vsakdanjega sveta, saj
njegov svet ni več vsakdanji, postal je drugačen.
Največkrat smo osebo snemali iz ptičje perspektive, saj smo s tem prikazali majhnost
človeka v vsakdanjem svetu. Pri pripovedi zgodbe smo uporabili tudi spodnji snemalni
kot, saj smo s tem vzbudili občutek junaštva in poguma. To je predvsem pri zgodbi,
kjer razlaga, da ne smeš nikoli obupati nad sabo.
Dron ima svoj pomen v filmskem jeziku. Lahko posnamemo karkoli, kjerkoli in
kadarkoli. Lahko bi rekli, da je novo sredstvo izražanja. Zgodbo lahko prikažemo na
različne načine. Z dronom nam je to postalo veliko lažje. V naši zgodbi se ne bi mogli
dotakniti te svobode, če ne bi uporabili drona.

3.1.3 Scenarij

Pri scenariju smo se odločili slediti dramskemu trikotniku: zaplet, vrhunec in razplet.
V prvem delu, pri zapletu, smo se odločili za dramatično instrumentalno glasbo in
posnetek osebe na invalidskem vozičku, ki začne pripovedovati, kaj se mu je zgodilo.
Vse skupaj se odvija zelo počasi. Tako je bilo tudi po nesreči osebe. Življenje se je za
trenutek ustavilo in se začelo odvijati počasi. V razpletu zgodbe ostaja v zgodbi še
vedno želja in upanje, da bo ta oseba nekoč shodila.
Dober scenarij nam lahko kasneje pomaga ne samo pri snemanju, ampak predvsem
pri hitrejši in boljši postprodukciji. S scenarijem smo si pomagali tudi pri zaporedju
posnetkov. Zapisali smo si, kdaj bomo uporabili kateri posnetek. Na koncu smo
ugotovili, da se v določenih primerih scenarija enostavno ne moremo točno držati, saj
smo, npr. na terenu, posneli še kakšne boljše posnetke, kot smo sprva predvideli in
tudi te želimo vključiti v svoj izdelek. Tudi nam se je to zgodilo. Na terenu smo posneli
veliko boljše posnetke, kot smo predvideli. V osnovi pa smo vsekakor sledili
napisanemu scenariju, kot lahko vidimo na sliki 1.
12

13

Slika 1: Scenarij

3.1.4 Izbira lokacije

Z dronom lahko letimo skoraj kjerkoli v zračnem prostoru, mi pa smo bili omejeni že pri
iskanju lokacije snemanja, saj se invalidski voziček preprosto lahko premika samo po
asfaltiranih površinah. Zato smo se odločili, da bo najprimernejši kraj za snemanje
asfaltirano cestišče, kjer tudi drona ne ovira mnogo objektov. Ker nam je dron
omogočal razpon letenja do 7 km, nam ni bilo treba skrbeti, da bo cesta predolga.
Ravno to je dodalo naši zgodbi še malo pridiha neskončnosti. In ker ima dron hitrost
letenja do 70 km/h, smo lahko ustvarili zelo dinamične posnetke.
Pri izbiri lokacije za snemanje smo morali paziti, da v kader ne ujamemo določenih
objektov ali ljudi, ker bi pozneje lahko imeli težave, glede na zadnjo zakonodajo o
dronih.
Prvi in tretji del snemanja, ki je prikazan na sliki 2, smo opravili doma v jedilnici, kjer je
gospod Štefan pripovedoval svojo zgodbo in telovadil.
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Slika 2: Prva lokacija snemanja

Drugi del snemanja smo opravili na asfaltiranem cestišču, kjer se je premikal po cesti
z invalidskim vozičkom, kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3: Druga lokacija snemanja

3.1.5 Priprava na snemanje

Kot pred vsakim snemanjem, smo si tudi pred snemanjem z dronom pripravili scenarij.
Pri snemanju smo bili pozorni na vremenske razmere, saj se v hladnih dneh baterija
drona porablja bistveno hitreje kot v sončnih in toplih dneh. Priporočena uporaba je pri
0 °C do 40 °C. Prav tako smo morali paziti, da ni bilo preveč vetrovno, ker bi lahko
dron preveč zanašalo in bi imeli težave s stabilizacijo kamere.
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Povprečne porabe baterije nismo mogli predvideti točno na minuto, saj smo enkrat
snemali pri 25 °C in se dron ni gibal po prostoru, spet drugič pa zunaj pri 18 °C, ko je
dron letel. Zato smo pri snemanju vedno imeli pri sebi 4 dodatne baterije. Baterija ima
vgrajene senzorje in LED tehnologijo, s pomočjo katere smo preko pametnega telefona
izvedeli, koliko baterije imamo še na voljo.

3.2 Programska orodja in aplikacije
Pri snemanju smo uporabljali aplikacijo DJI GO 4. V postprodukciji smo uporabljali
programsko opremo Adobe Premiere Pro, v kateri smo celoten video posnetek
sestavili v končno podobo.

3.2.1 Aplikacija DJI GO 4

Aplikacijo DJI GO 4 smo si najprej namestili na telefon, preko Google trgovine. Dron
se z aplikacijo poveže vedno preko svoje Wifi mreže. Aplikacija nam je bila v pomoč
tudi pri takojšnjem pregledu posnetkov in nastavitvah kamere. Prav tako se nam je
zdela zanimiva prednost aplikacije, da lahko hitro in preprosto uredimo video ter ga
takoj delimo ali s prijatelji ali na socialnih omrežjih. Tega načina mi nismo uporabili, saj
smo za svoj izdelek kasneje uporabili program za montažo videa.
Pri aplikaciji smo uporabljali tudi dnevnik letenja, ki samodejno beleži kraj in čas
letenja, razdalje od tal in od upravljalca. Ti podatki so nam kasneje služili kot statistika,
koliko časa smo porabili za snemanje. Seveda pa je to še bolj praktično, ko se video,
ki nastaja, snema za dejanskega naročnika.
Ker nimamo veliko izkušenj letenja z dronom, smo v aplikaciji uporabljali še spletne
vadnice (ang. tutorial) in navodila za letenje, saj aplikacija zajema vso znanje in
navodila, ki so potrebna za letenje.
Medtem ko smo sledili pogledu kamere preko aplikacije, smo imeli popoln nadzor nad
karakteristikami kamere. Uporabljali smo samo osnovne nastavitve: zaslonko, ISO
nastavitve in belino. Vse to je omogočilo, da so bili naši posnetki posneti še na višjem
nivoju.
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Slika 4 prikazuje, da smo preko aplikacije prav tako spremljali hitrost letenja, višino
letenja, stanje baterije, oddaljenost in še mnogo več.

Slika 4: Aplikacija DJI GO 4

3.2.2 Adobe Premiere Pro CC 2018

V projektu smo program Adobe Premiere Pro CC 2018 uporabili za montažo posnetkov
v končni dovršen izdelek.
Adobe Premiere Pro je program Adobe paketa. Program je namenjen za montažo
video in avdio materiala. Glavna lastnost programa je sestavljanje sekvenc
videoposnetkov v poljubnem vrstnem redu, da dobimo končni izdelek (19).
Prednost Adobe Premiere Pro programa je kompatibilnost z ostalimi programi (npr.
Adobe After Effects) iz družine Adobe (20).
S pomočjo tega programa smo lahko urejali video posnetke, lahko smo dodajali efekte,
tako na video, kot tudi na zvok. Iz zvoka smo deloma odstranili nastali šum iz okolice.
Izvzeli smo tudi točno določene zvokovne efekte, ki smo si jih posneli med projektom.
Tako je bil posnet zvok ptic v gozdu, ki smo ga na koncu v videu tudi uporabili. Prav
tako smo z mikrofonom posneli vožnjo vozička po cesti ter tudi ta zvok vključili v video.
Prav tukaj smo morali izvzeti vse šume iz okolice, kar smo lahko preprosto storili z
efekti v programu Premiere Pro CC 2018.
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Program je bil zelo uporaben pri pretvarjanju kodekov video posnetkov, kot tudi končni
finalizaciji projekta in izvozu v želeni format. Na sliki 5 je prikazano delovno okolje
programa Adobe Premiere Pro CC 2018.

Slika 5: Program Adobe Premiere Pro

3.2.3 Oprema

Dron, ki smo ga uporabljali skozi celotno snemanje je DJI Phantom 4 Pro, ta je prikazan
na sliki 6. Dron ima pritrjeno fiksno kamero z 20 milijoni slikovnih pik, zato smo celoten
video posneli v 4K ločljivosti. Kamera podpira hitrost snemanja do 60 sličic na sekundo,
kar nam omogoča neverjetne slow motion efekte. Dron ima prednastavljene tri načine
letenja. Lahko določimo, da sledi objektu od strani, sledi objektu, medtem ko mi
upravljamo levo in desno, in kroži v 360° okoli določenega objekta, prav tako se lahko
dron odmika od objekta vzvratno in tako dobimo neverjetno globino prostora.
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Slika 6: Dron DJI Phantom 4 Pro

Za prvi del snemanja smo uporabili dron in mikrofon, s katerim smo posebej posneli
pripoved osebe. Mikrofon smo povezali s snemalnikom zvoka Zoom H6. Poleg tega
smo uporabili še stojalo za mikrofon znamke Rode, ki je primeren tudi za profesionalno
rabo v filmski industriji. Njegova prednost je, da je lahek in zato preprosto prenosljiv.
Prav tako zelo reducira vse nepotrebne šume iz ozadja. Potrebovali smo še stojalo za
mikrofon in slušalke. Preko slušalk smo slišali posneti zvok in hkrati na prenosnem
snemalniku zvoka uravnavali jakost zvoka. Prednost snemalnika Zoom H6 je, da hkrati
snema s pomočjo vgrajenega in zunanjega mikrofona.
Dodatki, ki smo jih poleg drona še potrebovali, so bile baterije, rezervne elise in
spominska kartica za kamero. Kot vidimo na sliki 7, smo za snemanje zunaj uporabili
tudi PolarPro ND4 filter, ki je bil odlična izbira za doseganje želene hitrosti zaklopa pri
zelo močnem soncu in pri različnih svetlobnih pogojih.
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Slika 7: Polar Pro ND4 filter

Pri dronu smo uporabili še daljinski upravljalnik, ki ima pritrjeno držalo za telefon, kot
prikazuje slika 8. Nekoč so to bili še fiksni ekrani, ampak danes so pametne mobilne
naprave veliko bolj zmogljive in zato bolj primerne za spremljanje drona v zraku.

Slika 8: Daljinski upravljalnik

20

Na telefon smo si naložili mobilno aplikacijo DJI GO 4, ki nam je omogočala pogled v
HD ločljivosti kamere na dronu, brez zakasnitve videa.

3.2.4 Snemanje

Ker smo snemali življenja invalida, smo si morali snemalne dni razdeliti. Zaradi njegove
nenehne terapije smo imeli na voljo 3 snemalne dni.
Prvi dan smo posneli pripoved z mikrofonom. Hkrati, ko smo snemali pripoved osebe
z mikrofonom, smo snemali osebo iz različnih zornih kotov z dronom. Tokrat za
snemanje z dronom nismo imeli nameščenih elis, saj nam je dron služil zgolj kot
statična kamera, ki smo jo ročno premestili na 3 različne pozicije. Enkrat smo ga
snemali frontalno in dron imeli postavljen pred njim na mizi. Drugič smo dron postavili
na mizo malo bolj iz strani, glede na obraz pripovedovalca. Nato pa smo dron postavili
na tla in pripovedovalca posneli še od spodaj navzgor, iz njegove leve strani. S tem
smo hoteli doseči nadvlado nad zgodbo, ki jo pripoveduje.
Kot vidimo na sliki 9, smo na daljinskem upravljalniku morali tudi zdaj imeti nameščen
telefon in aplikacijo, saj smo samo tako lahko nadzirali samo sliko videa. Ker smo
snemali že pozno popoldan, smo morali proti koncu pripovedi spremeniti ISO
nastavitve, saj je slika postala že zelo temna.

Slika 9: Snemalnik zvoka Zoom H6 in daljinski upravljalnik
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Drugi snemalni dan je potekal v popoldanskem času na stranskih cestah ob gozdu in
travnikih. Pri snemanju smo morali biti zelo pozorni na predlansko direktivo o varnosti
letenja z brezpilotnimi zrakoplovi. Nismo se smeli približati drugim ljudem,
avtomobilom, zasebnim objektom. Zato smo se odločili izbrati stransko cesto, ki jo
oblegajo polja in gozdovi. Dron smo dvignili visoko od tal, saj smo s tem hoteli prikazati
majhnost človeka. Prav tako smo se z dronom popolnoma približali premikajočemu se
človeku na invalidskem vozičku. Ker ima dron vgrajene senzorje za zaznavanje ovir,
smo morali biti pozorni na prometne znake ob cestišču. Ko je dron presegel 0,2 metra
razdalje med njim in prometnim znakom, se je sam izognil oviri. Nam pa je to povzročilo
kar nekaj težav, zato smo to funkcijo na dronu izklopili, ker ko se je dron sam odmaknil
od ovire, ga je zaneslo, in kader smo morali ponoviti še enkrat.
Tretji snemalni dan smo posneli še telovadbo osebe in uvodni del, ki smo ga kasneje
v montaži spremenili v črno-belo sliko, da smo dosegli dramatičnost. Za vsak posnetek
ni bilo potrebno letenje znotraj hiše, ampak nam je dron služil zgolj kot gimbal, s
katerim smo se ročno pomikali po prostoru. Na sliki 10 vidimo dron brez elis, ko smo
snemali uvodni del.

Slika 10: Dron med snemanjem uvodnega dela
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Po vsakem snemanju smo najprej varnostno kopirali ves material s kartice. Ker so bile
datoteke zaradi snemanja v visoki ločljivosti velike, smo se odločili, da bomo vse
datoteke varnostno kopirali na dva različna zunanja diska.

3.2.5 Montaža

Pred samo montažo smo pregledali ves posneti material in si sproti beležili, kaj bomo
vključili v končni izdelek. Celotno pripoved osebe smo imeli posneto v notranjem
prostoru, ki smo jo morali podložiti s posnetki iz terena.
Skrbno smo morali predvideti, kateri posnetek bo pri kakšnem besedilu. Tu nam je bil
v veliko pomoč prej napisani scenarij.
Montažo celotnega videa smo naredili v programu Adobe Premiere Pro. Najprej smo
naredili grobo montažo, nato pa še fino.
V grobi montaži smo na časovnico dodali posneti zvok z mikrofonom in posneti video
z dronom. Najprej smo morali narediti sinhronizacijo zvoka z videom posnete pripovedi
osebe. V pomoč nam je bila klapa, da smo lahko natančno sinhronizirali posnetek
zvoka s posnetkom kamere. Slika 11 prikazuje pregled posnetkov iz prvega
snemalnega dne in sinhronizacijo slike z zvokom.
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Slika 11: Sinhronizacija slike z zvokom

Ko smo vse posnetke natančno uredili, smo uvozili še posnetke iz drugega in tretjega
snemalnega dneva ter začeli sestavljati zgodbo. Posnetki drona so bili vrhunski,
ampak posneti v kodeku, ki ni bil najbolj prijazen za montažo. Posledica tega je bila,
da so nam v programu Premiere Pro CC posnetki začeli zaostajati za zvokom ali
obratno. Kodek snemanja smo morali pretvoriti, in nato smo lahko normalno naprej
montirali posnetke brez težav. To smo naredili s funkcijo za upodabljanje ter
nadomeščanje (ang. Render and replace), kot prikazuje slika 12.
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Slika 12: Izvajanje funkcije za upodabljanje ter nadomeščanje

Sledil je korak izbire glasbene podlage. Glasbo smo poiskali v brezplačni Youtube
glasbeni knjižnici, kot prikazuje slika 13. Ker smo točno vedeli kaj iščemo, smo izbiro
filtrirali glede na razpoloženje, kjer smo izbrali žalostno, in kot inštrument smo izbrali
klavir. Po določenem času poslušanja smo našli tisto pravo, ki smo jo tudi uporabili v
našem videu. Pri tem smo morali biti pazljivi, da pravilno navedemo avtorske pravice
izvajalca skladbe. Licenca CC 4.0 nam omogoča tudi distribuiranje v komercialne
namene. Glasbena podlaga je bila dolga in morali smo jo skrajšati. Pazili smo, da smo
točno določene takte uporabili pri točno določenem posnetku in tako ustvarili še večjo
napetost.
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Slika 13: Brezplačna glasbena knjižnica Youtube

Pri fini montaži smo video izdelek opremili s prehodi, nastavili primerno jakost
govorjenega besedila in glasbene podlage. Prav tako smo dodelali zvok govorjenega
besedila z efektom adaptivnega zmanjševanja šuma (ang. Adaptive noise reduction),
kjer smo popravili nastali šum okolice. Na sliki 14 je prikazano uravnavanje zvoka po
različnih kanalih.

Slika 14: Urejanje zvoka z efektom adaptivnega zmanjševanja šuma
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Skozi celoten video smo se odločili uporabiti anamorfno masko. Anamorfni format se
uporablja predvsem v kinematorgrafih. Cilj tega formata je čim bolj izkoriščeno ujeti
človekov pogled, ki je panoramski. Mi smo imeli še en razlog za uporabo anamorfnega
formata. Točno določene posnetke smo uporabili za prikaz majhnosti človeka, ki se
pelje po cesti z invalidskim vozičkom. Posneli smo ga od zgoraj navzdol. Ker pa smo
v montaži želeli posnetke postaviti enega za drugim, smo morali invalida postaviti na
točno določeno mesto, kot prikazuje slika 15. Paziti smo morali, da je bila tudi cesta,
po kateri se pelje, enako široka, menjala se je le okolica. Da smo dosegli efekt, ki smo
ga želeli, smo posnetek morali malo zavrteti, zato smo z anamorfno masko pridobili
več manevrskega prostora za vrtenje. Razmerje stranic torej ni bilo več 16:9, ampak
2.35:1, kar lahko vidimo na sliki 15.

Slika 15: Uporaba anamorfne maske

Ko smo posnetke sestavili v končno podobo, smo video izvozili v formatu .mp4, v HD
ločljivosti 1920×1080 slikovnih točk.
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3.2.6 Arhiviranje izdelka in dokumentacije

Po končani montaži in izvozu v končni format smo morali ves material in končni izdelek
še arhivirati. Arhiviranje izdelka je zelo pomembno pri naslednji uporabi projekta. Mediji
za shranjevanje so danes lahko zelo različni. Ker snemamo video v visoki ločljivosti,
smo pri tem tudi omejeni. Odločili smo se, da bomo projekt arhivirali na dva različna
zunanja diska, končni video izdelek pa shranili tudi na Dropbox, ki je namenjen za
shranjevanje v brezplačnem digitalnem prostoru.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Rezultati

V video prispevku, dolgem 5 minut, smo predstavili življenje osebe na invalidskem
vozičku.
Zgodba govori o gospodu Štefanu, ki si je na sindikalnih igrah po padcu s kolesom
poškodoval hrbtenico in pristal na invalidskem vozičku. Po nesreči je ostal popolnoma
odvisen od drugih. Čutil ni ne rok, ne nog. Pri zdravljenju v rehabilitacijskem centru se
niso pokazali vidnejši napredki, zato je zdravljenje nadaljeval v domači oskrbi. Po nekaj
mesecih so se začeli pojavljati prvi znaki izboljšanja.
Na tem mestu zgodba doseže vrhunec in se začne počasi razpletati. Po letih in letih
rehabilitacije doma ni obupal. Zadovoljstvo po vseh napredkih je zanj nepopisno. Za
to je potrebna vztrajnost in mnogo odrekanja.
Zgodba doseže razplet, ko gospod Štefan sam vstane z invalidskega vozička.
Celoten 5 minutni video je bil posnet z dronom. V našem videu bi lahko vsaj 50 %
posnetkov posneli s statično kamero. Ravno to je bil namen našega dela. Tudi tiste
posnetke, ki jih lahko ujamemo s fotoaparati, mobilnimi telefoni in navadnimi
kamerami, posneti z dronom. Na sliki 16 lahko vidimo kader, ki bi ga lahko preprosto
posneli s statično kamero, ampak smo ga kljub temu posneli z dronom.

Slika 16: Kader posnet z dronom
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Prav tako bi lahko kadre, ki jih vidimo na slikah 17, 18 in 19, preprosto posneli s
statično kamero.

Slika 17: Srednji plan posnet z dronom

Slika 18: Total posnet z dronom
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Slika 19: Veliki plan posnet z dronom

Ko je bil video dokončno zmontiran, nam je manjkala samo še ena zadeva. To so bile
grafike oz. napisi. Naslov videa je Pot, moč telesa in volje. Naslov pooseblja gospoda,
ki pripoveduje svojo zgodbo. Tudi pisavo za besedo pot smo izbrali z namenom.
Namreč okroglina v črki t ponazarja kolo invalidskega vozička, kar lahko vidimo na sliki
20. Da v videu ne bi uporabljali preveč različnih črkovnih družin, smo enako pisavo
uporabili tudi v zaključni grafiki, kar lahko vidimo na sliki 20.

Slika 20: Naslov videa
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Slika 21: Zaključna grafika

4.2 Razprava

Prav snemanje z dronom celotnega videa je bilo izhodišče za razpravo.
Najprej se osredotočimo na filmski jezik in uporabljeni stil, ki smo ga dosegli s
stilističnimi in narativnimi elementi. Pri delu z dronom bi lahko na prvi pogled rekli, da
smo glede snemanja z dronom zelo omejeni, npr. ne moremo posneti detajlov in
bližnjih planov, lahko pa odlično posnamemo ptičjo perspektivo, daljni plan in se hkrati
s kamero in dronom premikamo v katero koli smer. Dokazali smo, da se lahko
posnemajo tudi posnetki iz žabje perspektive, kot prikazuje slika 22. Tukaj smo dron
postavili na tla. Nastavili smo ustrezni kot snemanja in brez premikanja drona posneli
kader.
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Slika 22: Kader posnet iz žabje perspektive

Tako smo brez premikanja drona posneli tudi bližnji plan, ki nam ga prikazuje slika 23.
V našem primeru nam na začetku ta črno-bela slika napove dramatično dogajanje. To
je posledica današnjega časa, ker smo vsi navajeni na barvne filme. Tako nas črnobela slika spominja na nekaj dramatičnega, nenavadnega.

Slika 23: Posnet bližnji plan v črno-beli sliki

Pri analizi filmskega stila, ki smo ga ustvarili v delu ne smemo izpustiti niti osvetlitve.
Ker smo snemali v različnih dneh in v različnih časih v dnevu, nam je svetloba
povzročala kar nekaj težav. V večji meri nam je prostore osvetljevala umetna svetloba
luči in svetloba, ki je prihajala skozi vrata in okna. Na ta način posnetki ustvarjajo še
večjo stopnjo skrivnosti in dramatičnosti. Brez tega bi naracija delovala popolnoma
drugače. Določene posnetke smo namerno preosvetlili. Kader, ko gospod odhaja skozi
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vrata je namerno preosvetljen z leve strani, ker ta svetloba ponazarja vstop v novi svet,
ko je lahko shodil. Ta kader nam prikazuje slika 24.

Slika 24: Namerno preosvetljen kader

Samo gibanje drona in statični posnetki opredeljujejo dokumentaristični stil. Gre
namreč za igrani del videa, ki pa opisuje resnične dogodke in skuša biti čim bolj
realističen v prikazu posnetkov, zgodbe in življenja osebe na invalidskem vozičku.
Kadre smo pustili malo daljše zaradi ustvarjanja tenzije. Prav tako smo gibanje
prepustili njemu, saj s svojim počasnim premikanjem ustvarja napetost skozi celoten
video. Zato so vsi kadri umirjeni in večino časa statični.
Na samo naracijo zelo vpliva snemanje z dronom. Seveda je za naracijo ena izmed
pomembnejših dejavnikov v našem primeru tudi montaža celotnega videa, ampak prav
premiki drona in premiki kamere na dronu nam določajo pripoved celotnega dogajanja.
S snemanjem smo dosegli predvsem drugačno govorico naracije, kot pa bi jo, če bi
poslušali samo glas osebe, ki nam pripoveduje zgodbo. Vendar se eno povezuje z
drugim, saj je prav pripoved tista, s katero pride zgodba do obstoja.
Če povzamemo nekaj prednosti snemanja z droni, ki smo jih spoznali med delom:
-

osebo lahko prav tako posnamemo v notranjih prostorih,

-

osebo lahko posnamemo v zunanjem okolju in se hkrati premikamo v vse
mogoče smeri,

-

snemamo lahko v počasnem posnetku (ang. slow-motion),

-

iz ptičje perspektive lahko posnemamo neverjetne vzorce iz narave in teksture,
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-

za vzlet potrebujemo zelo majhno površino,

-

spravimo ga lahko kamor koli in še vedno ne zasede veliko prostora,

-

vzamemo ga lahko na potovanje,

-

pritrjeno ima kamero, ki je širokokotna in zmore narediti vrhunske posnetke in
slike,

-

upravljanje drona je zelo preprosto,

-

s pomočjo gimbal sistema lahko dobimo neverjetno mirne posnetke,

-

finančno so vse bolj dostopni,

-

itn.

Pri prednostih bi lahko našteli še veliko več. To so glavne lastnosti, ki smo jih med
snemanjem takoj opazili. V tem trenutku se nam je porajalo vprašanje, zakaj torej še
sploh potrebujemo vse ostale kamere? Zakaj ne snemamo celotnih posnetkov, filmov
in produkcij z droni?
Kljub vsem prednostim, je prva pomanjkljivost drona baterija. Ta še vedno ne zmore
snemati neprekinjeno po več ur. V zraku je lahko povprečno samo 25 minut, kar je za
večje projekte in produkcije zelo slabo.
Naslednja slabost, na katero smo tudi sami naleteli, je hrup elis in gimbal sistema. Dron
DJI Pantom 4 Pro ima zelo glasen gimbal sistem, ki nam je povzročil kar nekaj
ponavljanja posnetkov v projektu. Ker smo med pripovedjo zgodbe hkrati snemali
video in zvok, se na posnetem zvoku v postprodukciji nikakor nismo mogli znebiti
šuma, ki ga je povzročal gimbal na dronu. Ko je bil dron postavljen za mikrofon, je bil
ta šum še sprejemljiv, ko pa smo dron postavili na tla, kot prikazuje slika 25, je bil ta
šum zelo moteč. Na sliki 25 je prav tako viden rdeč krog, ki označuje usmerjenost
mikrofona proti osebi. Točno s te postavitve drona smo ujeli ves šum, ki ga je povzročal
gimbal sistem.

35

Slika 25: Dron med snemanjem zvoka

Ker smo to ugotovili šele pri montaži, smo morali celoten posnetek še enkrat ponoviti.
Zadevo smo rešili tako, da smo kamero postavili skozi vrata, kjer nismo slišali šuma v
tolikšni meri. Spet smo naleteli na težavo, ki je prikazana na sliki 26. V kadru smo imeli
mikrofon, ki pa ni bil toliko moteč kot šum v ozadju.

Slika 26: Drugačna postavitev drona med snemanjem zvoka

Tej slabosti bi se preprosto izognili, če bi vmesne kadre posneli z navadno kamero.
Prav tako smo naleteli na še eno slabost, to so vremenske razmere. Video smo
snemali v spomladanskem času. Najprej smo morali počakati, da je dolga zima minila.
Potem je bil dež, šele nato se je vreme stabiliziralo in smo lahko snemali zunaj. Sicer
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smo med deževnimi dnevi snemali posnetke znotraj hiše, ampak če se spet navežemo
na velike filmske produkcije, ki prizore snemajo mogoče prav v dežju, bi jim dron v tem
primeru otežil delo. V dežju ne smemo snemati z dronom, saj lahko pride voda v stik z
elektroniko, kar pa lahko povzroči strmoglavljenje drona. Prav tako je snemanje z
dronom oteženo v močnih vetrovnih razmerah.
Prvotna ideja, ki smo jo imeli, je bila tudi težavna za snemanje z dronom. To so bili
detajli. Dejstvo je, da z dronom ne smemo leteti preblizu objektom, saj ga lahko zanese
in se zaleti v objekt. Tako lahko ne samo uničimo dron, ampak tudi poškodujemo
objekt. Ni pomembno, če gre za kip, zgradbo, ali še huje, osebo. Tako je določene
detajle nemogoče posneti. Lahko ga sicer ročno premikamo po prostoru, ampak zaradi
širokokotnega zajema slike pri snemanju detajlov ne dosežemo želenega učinka.
Pri vsaki kameri in pri vsakem dronu bomo zmeraj našli nekaj prednosti in nekaj
pomanjkljivosti. Slabostim se še vedno ne da izogniti. Če se spet navežem na gimbal
sistem, ki je pri našem dronu bil odličen stabilizator slike, nam je na drugi strani
povzročil nekaj hrupa. Vsaka tehnologija bo vedno imela čedalje več prednosti, tako
da bodo tiste slabosti, ki jih najdemo, zanemarljive. Tako je tudi pri dronu. Za to je
zmeraj poskrbela konkurenčnost med proizvajalci.
Kljub vsem slabostim je dron prijazen okolju, saj za svoje delovanje uporablja zgolj
električno tehnologijo. Dron se napaja z baterijskimi vložki, vodi pa preko radijskih
valov. Proti koncu projekta smo razmišljali, kako bi brez drona lahko posneli posnetke
iz zraka. Potrebovali bi helikopter. Za vse efektivne posnetke, ki smo jih uporabili v
svojem končnem videu, bi morali s helikopterjem leteti približno 2 uri. Tukaj ni samo
vprašanje finančnih stroškov, ampak tudi, kakšnem vpliv bi bil na okolje, koliko goriva
in plinov bi pristalo v zraku. Mi pa bi konec koncev vsega skupaj uporabili 2 minuti
posnetkov. Vse to so vprašanja, o katerih sploh ne razmišljamo. Samo vprašanje časa
je, kdaj bodo proizvajalci dronov začeli promovirati izdelke na bolj ozaveščeni ravni
ekologije in okolja.
Prihodnost snemanja z droni je v vsakem pogledu svetla. Dronov ne uporabljajo samo
filmske industrije, ampak tudi vsak posameznik. Zato je konkurenčnost vse večja. Je
pa zelo odvisno, za kakšne namene uporabljamo dron. V Sloveniji jih bomo še kar
nekaj časa uporabljali samo za namen videoprodukcije, ne izključujemo pa ostalih
namenov, kot sem omenila že na začetku, npr. reševanja življenj.
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5 ZAKLJUČEK
Skozi celotno diplomsko delo smo ugotovili, da je dron pomemben doprinos na
področju video produkcije. Velika večina video materiala je v današnjem svetu posneta
s točke stojišča osebe. Ravno zato smo celoten prispevek posneli z dronom in
dokazali, da je tudi to mogoče.
V zgodbo smo vključili gibalno ovirano osebo, ki je nasprotje drona, in s tem dosegli
navdušujočo novo dimenzijo zgodbe.
Izvedeli smo, kako deluje dron, kako lahko leti sam, brez našega upravljanja, kakšno
dodatno opremo premore, kako lahko človekov pogled nadgradi v drugačni dimenziji
zajema posnetkov. Seznanili smo se, za kakšne namene lahko dron uporabljamo.
Kako ga lahko uporabljamo za video produkcijo in kaj lahko z njim dosežemo na ravni
filmskega jezika.
Ugotovili smo, da lahko celoten video posnamemo z dronom. Dron lahko uporabimo
za snemanje krajših prispevkov ali video vsebin. Za daljše produkcije pa je še vedno
statična kamera nepogrešljivi del. Res je, da z dronom ujamemo trenutke in poglede
nekaj metrov nad nami v drugi razsežnosti, ki jo kamera na tleh ne more. Če pa
povežemo dron in kamero, dobimo dobro zgodbo. Cilj je bil izdelati video prispevek, ki
bo služil kot sredstvo izražanja z droni.
Kot rezultate smo podrobno opisali zgodbo. Prav tako smo dobro analizirali prednosti
in slabosti snemanja z droni. Izpostavili smo ključne težave, ki so se pojavile na
snemanjih in hkrati predstavili rešitve. Na koncu smo se dotaknili še okoljevarstvenega
problema in prihodnosti dronov.
V celoti je bil projekt uspešno izveden. Prav tako je bil posnetek predan glavni osebi,
o kateri govori zgodba, gospodu Štefanu. Bil je zelo zadovoljen z našim delom in
končnim izdelkom.
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7 PRILOGE
Priloga 1
Video dokumentacija (DVD končnega izdelka)
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