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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN TUJK
DSLR – digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
RAW – brezizgubni format fotografije
JPEG – izgubni format fotografije
Long exposure photography – fotografiranje z daljšim časom osvetlitve
Filter ND – nevtralni sivinski filter
ISO – indeks priporočene osvetlitve
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POVZETEK
V diplomskem delu je predstavljena fotografska tehnika, ki se imenuje fotografiranje z
daljšim časom osvetlitve. V prvem delu diplome je opisano širše področje fotografije, ki
zajema njeno zgodovino, glavne značilnosti in metode fotografiranja. V nadaljevanju je
opisana tehnika fotografiranja z daljšim časom osvetlitve, ki predstavlja bistvo diplomske
naloge. Opisani so motivi za uporabo tehnike in postopki njene izvedbe. Podane so
predstavitve potrebnih pripomočkov, metod in postopkov, ključnih za dosego dobrih končnih
izdelkov. Tako so opisane nastavitve na DSLR fotoaparatu, ki jih moramo dobro poznati in
jih smiselno ter na podlagi znanja pravilno uporabiti. Na praktičnih primerih so podani nasveti
za fotografiranje različnih motivov, kot so voda, zvezde, sled avtomobilskih žarometov in
podobno. Opisi zajemajo celoten proces od priprave na fotografiranje, samega fotografiranja
in obdelave zajetih fotografij v končen izdelek. Predstavljeni so problemi, na katere naletimo
med fotografiranjem, rešitve, kako se tem problemom izogniti, ter nastali rezultati, ki so
dodatno izboljšani v izbranem profesionalnem programu namenjenem obdelavi fotografij,
Adobe Photoshop Lightroomu.

ABSTRACT
The diploma thesis describes the photography technique called long exposure photography. In
the first part, the history of photography, its main characteristics, and different modes of
taking photos are presented. The main part describes long exposure photography, different
motives where this technique can be used and all the procedures and tools necessary for
achieving the final product - long exposure photo. Different options of setting the DSLR
camera are presented. Various practical examples are given providing tips for taking a long
exposure photo of stars, flowing water, car light trails etc. Preparation for the photo shoot,
actual photo shoot and photo editing are main components of the process. The problems we
may face during the photo shooting and their solutions are presented, as well as improvement
of final products using professional program for photo editing: Adobe Photoshop Lightroom.
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1 UVOD
Področje fotografije je zelo obsežno. Ponuja ogromno možnosti umetniškega izražanja skozi
različne tehnike in omogoča, da s pritiskom na sprožilec beležimo trenutke, ki se več ne bodo
ponovili. Stalen razvoj funkcionalnosti fotoaparatov ter njihova pravilna raba sta ključna za
produkcijo kakovostnih fotografij. Seveda ne smemo pozabiti tudi na fotografov čut za
estetiko, kompozicijo, pravilno rabo svetlobe in drugo. Ti dejavniki se med seboj razlikujejo
od vrste fotografiranja – bodisi gre za portretno, športno, pokrajinsko, studijsko itd. V
ustvarjanje lepih, kakovostnih fotografij je vloženega veliko truda, posluževati pa se moramo
tudi najrazličnejših fotografskih pripomočkov, kot so objektivi, tripod, odbojniki, luči,
bliskavica, filtri ipd. Trg ponuja različne cenovne ter s tem tudi kakovostne razrede
fotoaparatov. Medtem ko se velika večina ljudi poslužuje fotografiranja z mobilnimi
napravami ter kompaktnimi fotoaparati, se profesionalci ukvarjajo z uporabo dražjih
zrcalnorefleksnih fotoaparatov (ang. Digital single-lens reflex camera) . Ti fotoaparati poleg
avtomatskih omogočajo tudi ročne nastavitve, kar pomeni, da se mora vsak človek, ki ga
področje fotografije resno zanima, zelo dobro seznaniti z njihovim delovanjem. Znati je
potrebno glede na čas in lokacijo prilagajati pravilne kombinacije nastavitev, kot so odprtost
zaslonke, hitrost zaklopa, ISO vrednost, ravnovesje beline ... Ko vse to združimo, nastanejo
zares lepe stvaritve, ki že brez obdelave jemljejo sapo – kasnejša obdelava v za to namenjenih
programih je samo pika na i. Zelo lepa primera pravilne kombinacije nastavitev sta intervalna
fotografija (ang. Time-lapse photography) in fotografiranje z daljšim osvetlitvenim časom
(ang. Long-exposure photography). Prav tej tehniki sem se posvetila v svojem diplomskem
delu. Vedno so me fascinirale pokrajinske fotografije, ki prikazujejo zvezde, gladek pretok
rek, gibanje ljudi ipd. Torej fotografije, ki za izdelavo zahtevajo svoj čas in znanje. Pri zajemu
fotografije gre za fotografiranje z daljšim časom osvetlitve s pravilnim prilagajanjem
nastavitev na fotoaparatu ter zajem kombinacije negibajočih in gibajočih se elementov, ki jih
združimo v eno samo fotografijo. Bistveno je, da s fotografijo ponazorimo gibanje, ki lahko
traja od nekaj tisočink sekunde pa vse do nekaj ur – vse je odvisno od zmožnosti fotoaparata
ter svetlosti določenih elementov. Na nastali fotografiji je prikazana pot gibajočih se
elementov – bodisi so to sledi avtomobilskih žarometov, zvezde in podobno. Izpostavljeni
elementi morajo biti dovolj svetli oziroma osvetljeni, da lahko zajemamo njihovo gibanje, saj
tisti, ki so zelo temni, na fotografiji niso vidni.
V diplomski nalogi bodo opisana tako splošna pravila fotografiranja kot tudi tista, ki jih
moramo upoštevati pri fotografiranju z daljšim časom osvetlitve. Opisana bo praktična
1

izvedba fotografiranja s pomočjo te tehnike, problemi, na katere med fotografiranjem
naletimo, predstavljeni bodo postopki obdelave zajetih fotografij v programski opremi Adobe
Photoshop Lightroom in končni rezultati.

2

1.1 DEFINICIJA PROBLEMA
Glavna nit moje diplomske naloge je uporaba tehnike zajema fotografije z daljšim časom
osvetlitve pri več različnih motivih. Pri fotografiranju različnih motivov ugotovimo, da ima
vsak svoje prednosti in slabosti. Nekateri zahtevajo za nastanek čim lepših končnih rezultatov
uporabo zelo dolgega, drugi pa krajšega osvetlitvenega časa. Nekatere motive moramo
fotografirati ponoči, druge lahko z uporabo filtrov pri dnevni svetlobi. Poleg tega smo zelo
odvisni tudi od spremenljivih vremenskih dejavnikov ter drugih časovnih omejitev. Predvsem
fotografska oprema in njene zmožnosti izredno vplivajo na naš končni izdelek. Pri zajemu
fotografij s to tehniko lahko pride tudi do težav, ki jih imamo možnost naknadno izboljšati v
temu namenjeni programski opremi (izbran je bil Adobe Photoshop Lightroom). Imamo
možnost odstranjevanja motečega šuma, popravka ravnovesja beline, dodajanja kontrasta ter
spremembe drugih nastavitev, ki izboljšajo naš končni izdelek. Vsi postopki in zgoraj našteti
predstavljeni problemi so navedeni in opisani v tej diplomski nalogi.

3

1.2 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomska naloga je razdeljena na štiri glavna poglavja. Prvo poglavje opisuje področje
fotografije, natančneje področje DSLR fotoaparatov. Opisani so njihova zgodovina, glavne
značilnosti, osnovna pravila upoštevanja kompozicije ter glavna datotečna formata oziroma
zapisa fotografij. Drugo poglavje na kratko predstavi glavno nit diplomske naloge –
fotografiranje z daljšim časom osvetlitve. Nato sledi poglavje, ki predstavi vso opremo (tako
fotografsko kot tudi programsko), ki jo potrebujemo za pravilno izpeljavo fotografske tehnike
zajema z daljšim časom osvetlitve. Prav slednje (praktični del) opisuje naslednje poglavje, v
katerem je predstavljena praktična izvedba prej omenjene tehnike fotografiranja na več
različnih lokacijah, z več različnimi motivi. V tem poglavju so podani tudi rezultati oziroma
končne ugotovitve, ki diplomsko nalogo smiselno zaključijo in nam predstavijo celoten nabor
ugotovitev na podlagi praktičnega dela.
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2 PODROČJE, IMENOVANO FOTOGRAFIJA
Vrsta umetnosti, znanost in fizično ustvarjanje trajnih spominov – vse to so opisi področja, ki
ga imenujemo »fotografija«. Predstavlja tehniko trajnega zapisa slike na tri različne načine:
digitalno, kemično ali mehansko. Prisotna je v našem življenju, na skorajda vseh področjih, ki
so del našega vsakdana. Prav na podlagi tega se je razvilo veliko različnih fotografskih zvrsti,
ki se med seboj ločijo tako na podlagi tehnike fotografiranja kot tudi znanja, ki ga moramo
vanje vložiti. Obstajajo tako športna, krajinska, arhitekturna, portretna, umetniška fotografija
kot tudi takšna, ki jo imenujemo astrofotografija in še bi lahko naštevali [1]. Vse naštete zvrsti
z vidika profesionalnosti zahtevajo popolno poznavanje DSLR fotoaparata ter njegovih
nastavitev, poleg tega pa tudi fotografov občutek za umetnost ter znanje o raznih pravilih, s
katerimi se lahko doseže čudovite rezultate. Svet fotografije oziroma zmožnosti fotoaparatov
in opreme se izboljšujejo iz minute v minuto, rezultati so neverjetni. Na trgu je ogromno
fotografskih izdelkov, prav tako je tudi cenovni razpon slednjih zelo velik, vendar še vedno
velja načelo, ki pravi: »malo denarja, malo glasbe«. Razvitost vgrajenih fotoaparatov v
mobilnih napravah je danes že tako velika, da so nekateri nastali rezultati (fotografije,
fotografirane z mobilnim telefonom) naravnost osupljive. Lahko se le vprašamo, kaj sledi?

2.1 ZGODOVINA DSLR FOTOAPARATOV
Razvoj digitalnih zrcalnorefleksnih fotoaparatov sega v leto 1969, ko sta Willard S. Boyle in
George E. Smith izumila tehnologijo, ki je omogočala fotografiranje, pri katerem se je
uporabil digitalni senzor CCD (ang. Charge-Coupled Device). Na podlagi tega izuma so v
podjetju Kodak izdelali prvi digitalni fotoaparat, ki je omogočal resolucijo samo 100 x 100
slikovnih pik. Kasneje so v podjetju Sony izdelali prototip analogne elektronske kamere, ki je
omogočala menjavo leč in pogled skozi iskalo. Sledila je izdelava slikovnega senzorja
(podjetje Kodak), ki je omogočal zajem 1,3 milijone slikovnih pik s SLR fotoaparatom.
Vezja, ki jih je fotoaparat vseboval, so omogočala povezavo med osvetlitvijo tipala in
mehanskim zaklopom, nastale digitalne slike pa so se shranile na trdi disk. Do leta 1991 so
funkcionalnosti DSLR fotoaparatov izboljšali do te mere, da so postali namenjeni komercialni
rabi. Nato je nastopil v svetu fotografije velik »bum«, saj se je kar precej podjetij odločilo, da
na trg pošlje svojo različico DSLR fotoaparata. Med prve zagotovo sodi podjetje Nikon,
sledili so mu še Canon, Kodak, Fujifilm in drugi, kot sta denimo Minolta in Sony. Z novim
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desetletjem je fotografija na podlagi razvoja DSLR fotoaparatov ogromno pridobila. Seveda si
vsak proizvajalec želi trgu ponuditi izdelke čim boljše kakovosti in zmogljivosti. Stalno se je
in se še vedno povečuje število slikovnih pik, ki jih lahko zajema slikovni senzor, povečuje pa
se tudi možnost visokih ISO vrednosti, želja po čim večji ostrini fotografij ter cenovno
ugodne rešitve za kupca. Fotoaparati so pridobili tudi možnost zajema video posnetkov na
visokem nivoju ter zaslon na dotik [2].

2.2 DSLR FOTOAPARAT IN NJEGOVE GLAVNE ZNAČILNOSTI
Fotoaparat je naprava, ki omogoča zajemanje svetlobe. Vsebuje izmenljivi objektiv, ki
ustvarja svetlobno sliko ter enoto za njeno shranjevanje [3]. Za fotografiranje z daljšim časom
osvetlitve se uporablja digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat, ki ima pred kompaktnimi
ogromno prednosti. Ena izmed največjih prednosti je nudenje kreativnega dela. Poleg
najrazličnejših nastavitev, ki jih lahko tudi ročno spreminjamo, imamo možnost menjave
objektivov, ki glede na namembnost izrazito spreminjajo perspektivo slike – obstajajo
objektivi s stalno goriščnico, super širokokotni objektivi pa tudi taki s super povečavo. Z
objektivi lahko neposredno upravlja fotograf sam. Za tiste, ki se s fotoaparatom šele
spoznavajo, je dovolj, da sežejo po uporabi univerzalnega objektiva, ki omogoča zajem od
širokega kota pa do malce večje povečave, tisti, ki pa se resno ukvarjajo s fotografijo,
posežejo po objektivih z boljšo zaslonko in si na ta način omogočijo večji približek h
kvalitetnejšim končnim izdelkom. Naprednost digitalnih zrcalnorefleksnih fotoaparatov je v
primerjavi s kompaktnimi zaznati tudi v tem, da so praviloma hitrejši, predvsem z vidika
ostrenja in zmožnosti zaporednega fotografiranja. Zagotovo je največja prednost zrcalno
refleksnih fotoaparatov ta, da fotograf skozi optično iskalo vidi od 95–100 % končne slike, ki
jo bo senzor zajel. Največji problem zrcalnorefleksnih fotoaparatov pa je njihova cena. Pa ne
toliko cena njih samih, ampak cena vseh pripomočkov (bliskavice, torbe, objektivi,
programska oprema), ki jih je potrebno dokupiti, če želimo graditi na kvaliteti končnih
izdelkov. Zrcalnorefleksni fotoaparati so v primerjavi s kompaktnimi manj odporni na
poškodbe, saj vsebujejo več tehnično ter mehansko zapletenih elementov, resno grožnjo
(predvsem tipalu) predstavlja prah, ki ga je potrebno ročno odstraniti. Zaklop
zrcalnorefleksnih fotoaparatov omogoča vsaj trikrat več posnetkov kot zaklop kompaktnih
fotoaparatov, poleg tega zrcalnorefleksni fotoaparati vsebujejo zmogljivejši slikovni senzor z
manj šuma [4]. Veliko vlogo pri tovrstnih fotoaparatih ima tudi čas preučevanja zmožnosti
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fotoaparata. Ko se enkrat dodobra seznanimo z vsemi elementi ter nastavitvami in jih znamo v
polnosti izkoristiti, smo že na pol poti osvojitve naziva »profesionalni fotograf«.

2.2.1 Delovanje DSLR fotoaparatov
Objektiv ali z drugo besedo leča je zagotovo najpomembnejši sestavni del digitalnega
zrcalnorefleksnega fotoaparata, saj skozenj pronica svetloba, ki se od zrcala odbija v prizmo.
Prizma svetlobo projicira naprej v iskalo, kar omogoča fotografu, da skozenj vidi realno sliko,
ki bo enaka zajetemu končnemu izdelku. Ko se fotograf odloči, da bo fotografiral in
popolnoma zniža zaklop, to povzroči, da se zrcalo znotraj fotoaparata dvigne. S tem omogoči
svetlobi, ki je prišla usmerjena skozi lečo, pot do zaklopa. Slednji se odpre za čas, ki ga
potrebuje in tako svetlobo izpostavi tipalu, ta pa sliko zajame. Tipala v večini DSLR kamer so
narejena iz matrice majhnih napravic, ki merijo intenzivnost ter barvo svetlobe, ki pade nanje.
Te napravice se imenujejo »mnogotočkovni senzorji« in so sestavljeni iz majhnih leč,
ojačevalnika signala ter pretvornika v digitalni signal. Tehnologija znotraj tipala in kvaliteta
svetlobe, ki pride preko leč, neposredno vplivata na kvaliteto končne fotografije. Ko tipalo
zajame sliko, jo procesor fotoaparata pretvori v digitalni signal. Bolj, kot je zmogljiv
fotoaparat, hitrejša in bolj natančna je pretvorba. Pri novejših modelih zrcalnorefleksnih
fotoaparatov obstajajo nastavitve, ki omogočajo izklop določenih funkcij. Pri nočnem
zajemanju fotografije lahko npr. izklopimo možnost samodejnega zmanjševanja šuma in s tem
dosežemo višjo hitrost procesorja. Ko je analogni svetlobni signal pretvorjen v digitalnega, se
slednji shrani na pomnilniško kartico zapisan kot JPEG ali RAW format [5]. Spodnja slika
(Slika 1) prikazuje zgradbo DSLR fotoaparata z glavnimi komponentami.

Slika 1: Zgradba DSLR fotoaparata in glavne komponente [6]

7

2.2.2 Hitrost zaklopa
Hitrost zaklopa je nekakšna zavesa, ki upravlja z odkritostjo tipala oziroma senzorja ter na ta
način določa količino svetlobe, ki pronica nanj. Fotoaparati vsebujejo nekakšen svetlomer,
katerega glavna namembnost je merjenje svetlobe. Krajši čas osvetlitve na tipalo prepušča
manj svetlobe, daljši čas pa več. Ko fotografiramo s krajšim časom zaklopa, s pritiskom na
sprožilec gibanje motiva hitreje »zamrznemo« kot pri fotografiranju z daljšim časom, ki že
povzroči vidne sledi gibanja motiva [7]. Hitrost zaklopa je merjena v sekundah. Večja številka
v imenovalcu (npr. 1/1000) predstavlja višjo hitrost zaklopa. Navadno je v vsakdanji uporabi
najpogosteje uporabljen zaklop, ki je hitrejši od 1/60 s. Počasnejša hitrost zaklopa od te
vrednosti povzroči vidne tresljaje oziroma premike fotoaparata, fotografija pa ni ostra, ampak
zamegljena. Ko se soočimo s težavo in bi radi uporabili manjšo hitrost zaklopa, moramo
nujno seči po uporabi tripoda, ki fotoaparatu zagotovi stabilizacijo. Uporabimo lahko tudi
funkcijo »stabilizacija« na uporabljenem objektivu, če jo le ta vsebuje. Standardi vrednosti
zaklopa so v razmerju, ki veleva, da je uporabljena vrednost dvakrat višja od predhodne
oziroma dvakrat manjša od naslednje (denimo, da je uporabljena vrednost 1/250, njena
predhodna je 1/125, njena višja vrednost pa je 1/500). Zmogljivejši fotoaparati nam nudijo
možnost uporabe zelo nizke hitrosti zaklopa, ki je denimo 1 sekunda, 30 sekund itd. Takšno
dolgo hitrost zaklopa se navadno uporablja pri fotografiranju v zelo slabih svetlobnih pogojih,
brez uporabe bliskavice in z željo po dosegu neverjetnih učinkov oziroma prikazu sledi
gibanja motiva, ki ga fotografiramo. Fotoaparati vsebujejo tudi možnost zajema v načinu »B«
(»Bulb«), ki omogoča odprtost zaklopa ob pritisku na sprožilo in zaprtje slednjega, ko
sprožilec sprostimo. Za pravilno uporabo zaklopa moramo vedno razmisliti, kaj želimo z
njegovo pomočjo doseči. Imamo možnost »zamrzniti« trenutek gibanja motiva ali pa
poudariti njegovo gibanje in ustvariti nekakšno sled oziroma zamegljenost premikov
slednjega. Hitrost zaklopa deluje v sorazmerju z vrednostjo zaslonke in občutljivostjo medija
(ISO vrednost) [8] . Spodnja slika (Slika 2) prikazuje zajem žogice z različnimi vrednostmi
zaklopa. Daljši, kot je, bolj nazorna je sled gibanja žogice.

Slika 2: Različne vrednosti hitrosti zaklopa (od najhitrejše proti najpočasnejši)
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2.2.3 Zaslonka
Zaslonka je pojem, ki ga mora vsak fotograf dobro poznati oziroma ga mora znati pravilno
uporabiti. Učinek, ki ga zaslonka povzroči, je lahko tako popolna izostrenost vseh elementov
na fotografiji kot tudi izostritev elementa v ospredju in zamegljenost elementov v ozadju.
Zaslonka je okrogla odprtina na začetku objektiva, skozi katero tipalo zajema količino
svetlobe. Ko govorimo o tej nastavitvi, moramo vedeti, da s slednjo uravnavamo globinsko
ostrino. Širše, kot je odprta zaslonka (majhna vrednost F – npr. f/2.8), manjšo globinsko
ostrino dosežemo, medtem ko pri majhni odprtosti zaslonke (večja vrednost F – npr. f/11)
dosežemo veliko globinsko ostrino. Pojem »velika globinska ostrina« ponazarja izostrenost
večine elementov na fotografiji, medtem ko izraz »majhna globinska ostrina« označuje
izostrenost določenega elementa na fotografiji in posledično zamegljenost ostalih elementov.
Globinska ostrina je odvisna tudi od širine zornega kota objektiva. Širši je zorni kot, večja je
globinska ostrina, ožji, kot je, ožja je globinska ostrina. Največji poudarek uporabnosti
globinske ostrine je pri portretnem fotografiranju. Kot je že zgoraj omenjeno, manjša, kot je
globinska ostrina, bolj je izpostavljen predmet (oziroma v portretni fotografiji oseba) na
fotografiji, stvari v ozadju pa so zamegljene. Z veliko globinsko ostrino se soočimo, ko
fotografiramo na primer pokrajino, kjer želimo poudariti več detajlov oziroma motivov
naenkrat. Uporaba majhne globinske ostrine nastopi tudi takrat, ko ne želimo uporabiti
bliskavice. Pri portretni fotografiji je najpogosteje uporabljena vrednost zaslonke f/2.8,
medtem ko pri pokrajinski fotografiji ta vrednost znaša nekje f/8 ali f/11 [7]. Na spodnji sliki
(Slika 3) je prikaz fotografije pri različnih vrednostih odprtosti zaslonke.

Slika 3: Različne vrednosti odprtosti zaslonke (od najbolj odprte proti najbolj zaprti)
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2.2.4 Občutljivost medija
Občutljivost medija oziroma tako imenovana ISO občutljivost predstavlja standard izračuna
in označbo občutljivosti slikovnega senzorja [9]. Nižja vrednost ISO predstavlja manjšo
občutljivost senzorja, višja pa večjo. Višje vrednosti običajno uporabimo pri fotografiranju v
temnejših razmerah, da lahko dosežemo krajše čase osvetlitev. Višja ISO vrednost pa ni
vedno dobra, saj povzroči moteč šum na fotografijah, ki je viden kot drobna zrna. ISO
vrednost, ki jo moramo uporabiti, če želimo čim boljšo kakovost fotografij, ima vrednost 100.
Fotoaparati nam nudijo avtomatsko ali ročno nastavitev ISO, kar velja tudi za hitrost zaklopa
in vrednost zaslonke, znanje pa je tisto, ki nam služi pri pravilnem ročnem upravljanju z
omenjenimi nastavitvami. Ko želimo izbrati pravilno vrednost občutljivosti medija, se
moramo najprej vprašati, če je motiv dobro osvetljen, če želimo učinek zrnate ali nezrnate
fotografije ter eno glavnih vprašanj: se motiv, ki ga želimo fotografirati, giblje ali je pri miru
[10]. Vrednosti ISO znašajo 100, 200, 400, 800 in tako dalje (rezultate njihove uporabe si
lahko ogledate na Sliki 4 spodaj). Kakovostnejši digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat vsebuje
višji razpon vrednosti ISO in nudi boljšo kvaliteto končne fotografije.

Slika 4: Različne vrednosti občutljivosti slikovnega senzorja (najmanj občutljiva proti najobčutljivejši)

2.2.5 Ravnovesje beline
Fotoaparat ne omogoča popolne samodejne barvne prilagoditve glede na prostor, kot to lahko
stori človeško oko. Ravnovesje beline (ang. White balance) spremeni ravnotežje barv na
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fotografiji. S pravilno rabo te nastavitve fotografiji lahko dodamo pridih toplote ali ustvarimo
učinek hladnosti, odvisno od tega, v kakšen okolju fotografiramo. Bistveno je, da belino na
fotoaparatu uravnamo tako, da so barve motivov na fotografiji točno takšne, kot jih vidimo v
realnosti [11]. Dnevna svetloba se iz minute v minuto spreminja, s tem se spreminja tudi
barvna temperatura. Povsem enake oziroma nazornejše spremembe opazimo pri določanju
barvne temperature umetnih virov svetlobe, kot so razne luči. Na fotoaparatu imamo možnost
samodejne izbire pravilne beline, ki jo določa fotoaparat, vendar ni 100 % popolna. Poleg te
obstajajo tudi druge prilagojene nastavitve ravnovesja beline, ki jih uporabimo smiselno glede
na prostor in vir svetlobe, kjer se nahajamo. Med te nastavitve sodijo denimo bliskavica,
fluorescentna svetloba, dnevna svetloba in druge. Lahko se poslužujemo tudi nastavitve beline
po meri. Pri uporabi slednje moramo najprej poiskati ali imeti vnaprej pripravljen bel motiv
ali list papirja ter s fotografiranjem slednjega fotoaparatu omogočamo prilagoditev barvni
temperaturi, ki jo prostor vsebuje. Zelo koristno, če ne najbolj koristno, pa je znanje o uporabi
nastavitve »K« (kelvin). Fotografi, predvsem tisti, ki se s fotografijo profesionalno ukvarjajo,
se poslužujejo merilnikov barv, ki barvno temperaturo prostora, v katerem se nahajajo,
izmerijo v merski enoti kelvin. Na podlagi podatka o temperaturi je potrebno ročno nastaviti
vrednost kelvinov na našem fotoaparatu. Različne vrednosti kelvinov so nazorno prikazane na
spodnjih slikah (Slika 5), ki so nastale v istih svetlobnih razmerah. Obstajajo tudi vrste
svetlobe, ki jim je ravnovesje beline izredno težko določiti. Lepa primera sta visokotlačna
živosrebrna sijalka in sijalka na natrijevo paro. Pravilne barve pri teh umetnih virih svetlobe
nastanejo le z uporabo bliskavice ali fotografiranjem motiva z zelo majhne razdalje [12].

Slika 5: Različne vrednosti ravnovesja beline merjene v kelvinih
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2.2.6 Dinamični razpon
Dinamično območje senzorja je definirano na podlagi največjega in najmanjšega možnega
signala, ki ga senzor lahko ustvari, oziroma drugače – razmerje med najsvetlejšo in
najtemnejšo točko na zajeti fotografiji. Največji možni signal predstavlja popolne slikovne
pike (ang. Pixel), najnižji signal pa nivo motečega šuma (nahaja se na najtemnejšemu delu
fotografije), ko senzor ni izpostavljen svetlobi. Fotoaparati z velikim dinamičnim razponom
lahko zajamejo tako senčne kot tudi osvetljene dele – vse naenkrat. Znano je, da ima digitalni
zrcalnorefleksni fotoaparat milijone slikovnih pik, ki zaznavajo fotone (delce vidne svetlobe),
ko je senzor izpostavljen nekemu prizoru. Proces lahko primerjamo z milijonom majhnih
veder, ki zbirajo dežne kapljice. Svetlejši, kot je zajet prizor, več fotonov je zbranih. Po
zajemanju je količina vode v vsakem vedru pojasnjena z vrednostjo. Prazna in polna vedra
imajo vrednosti “0” in “255”, v fotografskem svetu to predstavlja čisto črno in čisto belo
barvo, ki jo je zajel senzor. Slikovne pike, ki zbirajo svetle dele prizora, so zelo hitro
napolnjene. Ko so enkrat polne, se “razlijejo”. Vrednost postane 255 (bela), čeprav bi morala
biti drugačna. Podrobnosti slike so izgubljene. To povzroči porezane svetle odtenke (ang.
Clipped highlights). Če zmanjšamo čas izpostavljenosti, da bi se temu izognili, pa lahko
povzročimo, da nekatere slikovne pike, ki zajemajo temnejše dele, nimajo dovolj časa in
vrednost nato ostane na 0 (črna), čeprav bi v realnosti morala malo variirati. Rezultat so
porezani temni odtenki oz. sence (ang. Clipped shadows). Eden izmed razlogov, da imajo
DSLR fotoaparati večji dinamični razpon, je ta, da imajo večje slikovne pike. Tako lahko
zajamejo več fotonov, brez da bi prišlo do prej omenjenih pojavov. To je enako, kot da si
predstavljamo, da imamo večja vedra, ki potrebujejo več časa, da pride do razlivanja vode.
Večje slikovne pike lahko zajamejo več fotonov iz temnih območij, preden se tisti s svetlimi
območji že začnejo razlivati. Ko zajemamo fotografijo v formatu JPEG, lahko tonske
uravnave, ki jih izvede fotoaparat, precej porežejo vse sence ali svetle tone, ki so bili prisotni
v formatu RAW. Fotografije v RAW formatu ohranijo dinamičen razpon senzorja in
omogočajo, da sami uravnavamo ali kompresiramo (ang. Compress) dinamični ali tonski
razpon s primerno tonsko krivuljo; tako je celoten dinamični razpon dobro prikazan na ekranu
ali natisnjen tako, kot želimo ter kakor ustreza našim očem [13].
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Slika 6: Dinamični razpon na podlagi zajetih fotografij

Zgornja slika (Slika 6) prikazuje dinamične razpone (v histogramu) štirih različnih fotografij z
enakim motivom. Pomembno je, da znamo brati sporočila, ki jih vizualno nosijo histogrami.
Histogram prikazuje vrednosti tonov na fotografiji. Njegova leva stran označuje črno barvo,
medtem ko desna stran označuje belo, graf med njima (oziroma njegove vrednosti) pa
predstavljajo porazdelitev preostalih tonov. Vedno moramo biti pazljivi na levi in desni kot
histograma. Če je fotografija podosvetljena, pomeni, da je veliko podrobnosti izgubljenih v
črnini, vrednosti na histogramu pa se zajedajo v levi rob. Če je fotografija preosvetljena in je
prišlo do izgube svetlih tonov, se vrednosti histograma zajedajo v njegov desni rob.
Kontrastna fotografija na histogramu predstavlja zajedanje tonskih vrednosti tako v desni kot
tudi v levi rob, manjšo kontrastno vrednost pa predstavlja sredinska poravnava tonalnih
vrednosti (na levem in desnem robu histograma tonalnih vrednosti ni). Spodaj se nahaja
kratek opis vseh štirih zgornjih sličic ter histogramov, ki so bili izdelani na podlagi njihovih
tonalnih vrednosti [14].
-

1. slika predstavlja preosvetljenost. Veliko tonov je stisnjenih v desni rob, kar pomeni,
da so določeni toni izgubljeni v čisti belini fotografije. Problem lahko rešimo, saj
obstaja veliko prostora na levi, kar omogoča zmanjšanje osvetlitve brez porezave
temnejših tonov.

-

2. slika predstavlja podosvetljenost. Veliko tonov je stisnjenih v levi rob, kar pomeni,
da so določeni toni izgubljeni v popolni črnini. Problem lahko rešimo, saj obstaja
veliko prostora na desni, kar omogoča povečanje osvetlitve brez porezave najsvetlejših
tonov.
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-

3. slika predstavlja velik kontrast. Tako na desnem kot tudi na levem robu histograma
se nahaja veliko tonov, kar nam pove, da je izgubljenih kar nekaj tako temnih kot tudi
svetlih tonov. Majhen kontrast bi prikazoval histogram, katerega tonalne vrednosti bi
zapolnjevale predvsem njegovo sredino.

-

4. slika predstavlja zelo temno fotografijo. Največ tonskih vrednosti se nahaja na
levem robu histograma. Lahko povečamo svetlost fotografije, saj je desna tonalna
stran prazna, vendar bi v tem primeru prišlo do rezanja najsvetlejših tonov fotografije,
kar pa je seveda nezaželeno.

2.2.7 Medsebojno razmerje ali pravilo recipročnosti
Zaslonka, zaklop in ISO vrednost so med seboj izredno povezani. Vse te nastavitve
fotoaparata so ključne za osvetlitev naših fotografij. Ko fotografiramo v določenih svetlobnih
pogojih in spremenimo vrednost eni izmed zgoraj naštetih nastavitev, moramo vedeti, da bo
nastala sprememba osvetlitve slike. Zato velja pravilo, ki veleva, da se morata vedno
sorazmerno spreminjati vrednosti (s povečevanjem ali zmanjševanjem) dveh zgoraj naštetih
elementov, da dobimo pravo osvetlitev. Spremembo je moč zaznati na ostrini same fotografije
[15]. Za primer lahko uporabimo nastavitev osvetlitve na fotoaparatu, ki znaša ISO 100,
zaslonka f/4.0 ter hitrost zaklopa 1/125. Želimo si večje globinske ostrine, denimo F/8.0.
Nastavimo želeno vrednost zaslonke (f/8.0) ter hitrost zaklopa posledično zmanjšamo na 1/30.
Na ta način dobimo povsem enako osvetlitev, kot smo jo imeli ob fotografiranju s prvotnimi
nastavitvami. Namesto spremembe hitrosti zaklopa lahko spremenimo tudi vrednost ISO, da
dosežemo povsem enako osvetlitev. Vrednost ISO moramo v tem primeru nastaviti na 400
(hitrost zaklopa znaša prvotnih 1/125, vrednost zaslonke pa želena vrednost f/8.0).
Vrednost odprtosti zaslonke

f/2.8

f/4.0

f/5.6

f/8.0

Vrednost hitrosti zaklopa

1/15

1/30

1/60

1/125

Vrednost ISO

100

200

400

800

Tabela vrednosti prvotnih nastavitev na fotoaparatu
Vrednost odprtosti zaslonke

f/2.8

f/4.0

f/5.6

f/8.0

Vrednost hitrosti zaklopa

1/15

1/30

1/60

1/125

Vrednost ISO

100

200

400

800
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Tabela vrednosti želenih nastavitev in pravilna sprememba vrednosti hitrosti zaklopa
Vrednost odprtosti zaslonke

f/2.8

f/4.0

f/5.6

f/8.0

Vrednost hitrosti zaklopa

1/15

1/30

1/60

1/125

Vrednost ISO

100

200

400

800

Tabela vrednosti želenih nastavitev in pravilna sprememba vrednosti ISO
Tabela 1: Medsebojno razmerje treh glavnih nastavitev DSLR fotoaparata

2.3 KOMPOZICIJA
Ljudje nehote fotografijo vizualno razdelimo na več delov. Razdelimo jo na podlagi barv ter
različnih tekstur, ki jih zaznamo. Če želimo že na samem fotografiranju poudariti določen del
fotografije ali kakšen odvečen del skriti, moramo imeti pravi občutek za izbiro smeri pogleda,
določitev prave goriščnice, predvsem pa moramo fotografijo pravilno razdeliti. Najpogosteje
to delitev določa črta obzorja, ki jo lahko primerjamo s postavitvijo določenega elementa pred
enostavnim ozadjem. Kako razdelimo tako imenovani okvir, ki prikazuje zajeti del
fotografije, ter element, ki ga želimo fotografirati, je bistvenega pomena, če želimo izdelati
učinkovito fotografijo. Razdeljenost okvirja omogoča kontrast med različnimi deli v okvirju,
element pa kontrast med točko in prostorom, ki ga okvir določa. Pomembno je tudi, da
fotografiji s pravilno kompozicijo elementov dodamo dinamiko. Vodoravna in navpična
kompozicija sta najosnovnejši in najbolj prepoznavni v svetu, obenem pa tudi najlažje
razumljivi. Obstajajo tudi druga pravila, ki s pravilno rabo omogočajo dosego neverjetnih
rezultatov in absolutno privlačnejše fotografije [14]. S pravilno kompozicijo na fotografiji
dosežemo prevlado določenega motiva in podrejenost ostalih. Obstaja veliko vrst kompozicij,
kot so denimo horizontalna (Slika 7), vertikalna, diagonalna, krožna in druge. Vsaka ima
svojo namembnost, z uporabo katere lahko dosežemo občutek mirovanja, širjenja prostora,
statičnost, gibanje, energijo in druge učinke [16].
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Slika 7: Primer horizontalne kompozicije

2.3.1 Zlati rez
Pravilo zlatega reza sega že daleč v zgodovino človeštva, še danes pa se uporablja na več
različnih področjih (predvsem v umetnosti). Na podlagi zlatega reza so izdelane slike,
arhitekturne stvaritve in drugo. Lahko bi rekli, da je vse, kar zadeva naravo, izdelano po
njegovih zakonitostih. Zlati rez predstavlja najbolj popoln zakon kompozicije v naravi, ki ga
dojema človeško oko, ter predstavlja na eni strani harmonijo, na drugi nepopolnost. Bistvo
zlatega reza je ujemanje oziroma sovpadnost dveh različnih elementov. Gre za matematični
prikaz razmerja, ki pravi, da manjši del proti večjemu deluje enako, kot večji del proti celoti
(formula se glasi: A : B = (A + B) : A). Če na primer okvir, ki prikazuje sliko, razdelimo
najprej na kvadrat in nato na manjši pravokotnik in še nadaljujemo s tem zaporedjem,
opazimo nastanek majhnih kvadratov in tako imenovanih zlatih pravokotnikov, ki med seboj
delujejo po načelu zlatega reza. Če se lotimo risanja četrtine kroga v vsak kvadrat (kar
prikazuje Slika 8), nastane nekakšna spirala, ki nas spominja na pojavnost slednje v naravi, to
pa še dodatno potrjuje dejstvo, da vse v naravi deluje po načelih zlatega reza [17].
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Slika 8: Primer zlatega reza

2.3.2 Pravilo tretjin
Eno od osnovnih pravil kompozicijske sestave fotografije, ki ga mora vsak fotograf poznati, je
pravilo tretjin. Fotograf mora smiselno postaviti motiv glede na okvir, ki ga skozi iskalo
opazuje. Pravilo veleva, da moramo okvir razdeliti tako v vodoravni kot tudi v navpični smeri
z dvema linijama, da dobimo tretjine in s tem devet enakih delov, ki jih omejujejo štiri
presečišča. Na eno izmed presečišč postavimo glavni motiv, lahko pa glavni motiv postavimo
tudi na eno izmed linij (vodoravno ali navpično). Tako dobimo izpostavljenost motiva in
predvsem zanimivejšo fotografijo v primerjavi s takšno, katere glavni motiv je postavljen
centrirano. Ko je govora o portretni fotografiji, pravilo kompozicioniranja upoštevamo glede
na linijo, v kateri se nahajajo človeške oči. Profesionalni fotografi skoraj vedno osebo v
okviru postavijo tako, da se njene oči nahajajo vzdolž vrhnje tretjine linije v okviru, na enem
izmed vrhnjih presečišč (Slika 9). Oseba ima tako dovolj prostora nad glavo, pa tudi njena
postavitev, ki se nahaja izven centra, deluje bolj zanimivo [18]. Pri pravilu tretjin motiv na
fotografiji lahko kompozicioniramo v razmerju 1 : 2, ko želimo, da na primer griči, hribi
(glavni motiv) zasegajo dve tretjini, medtem ko nebo, ki ni tako pomembno, zasega preostalo
tretjino (Slika 10).
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Slika 9: Pravilo tretjin pri portretnem fotografiranju

Slika 10: Pravilo tretjin pri pokrajinski fotografiji

2.4 DATOTEČNI FORMATI
DSLR fotoaparati fotografije zapisujejo v tako imenovanih formatih oziroma zapisih.
Računalniški programi prepoznajo formate in omogočajo upravljanje s fotografijami. Imamo
možnost izbire več različnih formatov zapisa fotografij, ki imajo svoje prednosti in slabosti,
odvisno od potreb. Že vnaprej moramo na našem fotoaparatu izbrati pravi oziroma željen
format zapisa shranjevanja. Z nekaterimi dosežemo zares visoko brezizgubno kvaliteto
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fotografij, medtem ko drugi formati podatke o fotografiji kompresirajo in tako pride do izgube
kvalitete oziroma izgubne kompresije (ang. Lossy compression), ki je opazna tudi na
fotografiji sami oziroma še bolj pri kasnejši obdelavi nastale fotografije. Res, da takšne
fotografije, ki vsebujejo manj informacij, zasedejo manj prostora na pomnilniških karticah,
vendar je najbolje, če fotografije vedno zajemamo v polni ločljivosti, v formatih, ki
omogočajo brezizgubno kompresijo (ang. Lossless compression). Slabša kvaliteta se, če
fotografije obdelujemo, z vsakim shranjevanjem le še poslabša in lahko privede do neželenih
rezultatov [7].

2.4.1 PRIMERJAVA RAW IN JPG FORMATOV ZAPISA
Datoteke oziroma fotografije, ki so izdelane v surovem oziroma tako imenovanem RAW
formatu, so nekompresirane in neobdelane ter vsebujejo vse informacije, ki jih je zajel senzor
fotoaparata. Prav to, da so s strani fotoaparata neobdelane, povzroči, da delujejo temno,
nekontrastno [19]. Ko je RAW fotografija ustvarjena, so vse nastavitve kamere (poznane tudi
kot meta podatki) kot tudi informacije o kameri in proizvajalcu samo dodane k datoteki. To
pomeni, da fotografija kot sama ostane nespremenjena – nastavitve so samo dodane kot
referenca in jih lahko spreminjaš kasneje v obdelavi (npr. v programu Adobe Photoshop
Lightroom ali Adobe Photoshop). To je velika prednost uporabe formata RAW, saj imamo, če
po nesreči uporabimo napačno nastavitev (npr. nastavitev beline) na našem fotoaparatu, še
vedno opcijo to kasneje popraviti [20]. Fotografijam tako programsko nastavljamo belino,
kontrast, upravljamo s senčnimi ter svetlimi deli in drugo. Spreminjamo lahko vse, le glavnih
treh parametrov pri fotografiji (vrednosti ISO, odprtosti zaslonke in hitrosti zaklopa) ne.
Profesionalni fotografi fotografiranje v tem formatu obožujejo, saj lahko sami v največji meri
dodelajo svoje fotografije po lastnih željah [21]. 12-bitne fotografije RAW formata v
primerjavi z 8-bitnim JPEG formatom, ki lahko vsebuje samo 256 odtenkov rdeče, zelene in
modre (od 16 milijonov), vsebujejo največjo količino informacij s 4096 odtenki rdeče, zelene
ter modre in več. Poleg tega RAW datoteke vsebujejo največ dinamičnega razpona (razmerje
med najvišjimi in najnižjimi svetlobnimi intenzitetami), ki je kasneje lahko uporabljen za
popravilo preveč ali premalo osvetljenih delov fotografije. Glede na število barv, ki jih RAW
fotografija vsebuje, vrsta barvnega prostora (S-RGB ali Adobe RGB) tudi ni pomembna. Ko
fotografiramo v formatu RAW, lahko barvni prostor spreminjamo v kasnejši obdelavi v
programih. RAW format datotek je dokaz, da je fotografija res last avtorja in je avtentična
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oziroma neobdelana. Ena izmed slabosti RAW formata bi lahko bila zahtevana kasnejša
obdelava in pretvorba, preden se jih lahko normalno pregleduje v različnih pregledovalnikih,
ter s tem veliko več zahtevanega časa za izvršitev celotnega procesa. Prav tako bi za slabost
lahko šteli velikost RAW datotek in s tem hitro zasedenost prostora na pomnilniški enoti. Prav
tako potrebujemo več RAM pomnilnika na računalniku za obdelavo in shranjevanje RAW
datotek. RAW format ni standardiziran med vsemi proizvajalci. Nikonov program na primer
ne more odpirati RAW datotek, narejenih s fotoaparatom znamke Canon, in obratno [20].
RAW format je vsekakor »zahtevnejši«, vendar se njegova uporaba še kako izplača.
Za razliko od RAW formata je JPEG (oz. JPG) format izguben. Z njegovo uporabo lahko z
malo izgube končno datoteko kompresiramo kar na desetino njene originalne velikosti. Bistvo
se skriva v tem, da ob shranjevanju datoteke format poišče vse slikovne pike, ki so si med
seboj podobne, in tiste odvečne izbriše. Ko si želimo datoteko oziroma nastalo fotografijo
kasneje ogledati na računalniku, format ugiba, kakšne so bile izbrisane pike, in omogoča
njihov ponoven prikaz. Do poslabšanja kakovosti pride, ker JPEG format pri ugibanju ne
prepozna pravih izbrisanih slikovnih pik [7]. Prav ta postopek kompresiranja datotek
omogoča nastanek motečih artefaktov, ki nastanejo ob kompresiji (artefakti so barvni pasovi,
ki nastanejo zaradi izenačevanja slikovnih pik podobnih barv) [20]. Artefakte prikazuje Slika
11 na desni strani – nazorno so vidni predvsem na predelih neba.

Slika 11: Levo nekompresirana fotografija, desno kompresirana fotografija z vidnimi artefakti

Shranjevanje v format JPEG omogoča 10 različnih stopenj, ki od najnižje proti najvišji
vrednosti predstavljajo najnižjo oziroma najvišjo kakovost ter kompresijo fotografije. Peta in
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šesta stopnja predstavljata najoptimalnejšo kompresijo glede na velikost datoteke in
kakovostjo fotografije [7].
JPEG fotografije so v celoti procesirane v fotoaparatu. Na ta način so vse nastavitve (npr.
ravnovesje beline, tonska krivulja in barvni prostor) že dodane. Tako nam ni treba porabljati
časa za kasnejšo obdelavo, fotografija pa je že na voljo za uporabo in pregledovanje. JPEG
datoteke so veliko manj obsežne kakor datoteke v RAW formatu in tako porabijo manj
prostora na spominski kartici ali na računalniškem disku pa tudi manj pomnilnika je
potrebnega za procesiranje fotografij. Zaradi manjše velikosti datoteke lahko fotoaparat
zapisuje JPEG fotografije veliko hitreje, kar pohitri zajemanje fotografij, saj je predpomnjenje
krajše. Tako lahko fotografiramo z večjim številom fotografij na sekundo (ang. Frames per
second) in dlje časa. Večina modernih naprav in programov podpira format JPEG, kar je zelo
uporabno in praktično. Digitalne fotokamere nudijo različne kompresije in opcije za velikost
fotografij pri shranjevanju formata JPEG, kar nam daje veliko fleksibilnosti in izbire pri
velikosti in kvaliteti fotografije. Manjša datoteka pomeni manj časa za arhiviranje in
varnostno kopiranje, vendar ne predstavlja tolikšne kakovosti, kot jo datoteka v RAW formatu
zapisa [20]. Tudi programska podpora odpiranja JPEG datotek je zelo velika, saj jih praktično
lahko odpiramo z vsemi pregledovalniki in drugimi profesionalnimi programi, namenjenimi
obdelavi fotografij. Na spodnji sliki (Slika 12) se levo nahaja fotografija, ki je fotografirana v
RAW formatu in nosi veliko več informacij kot fotografija JPEG formata, ki se nahaja na
desni strani.

Slika 12: Levo fotografija zajeta v RAW formatu, desno fotografija zajeta v JPEG formatu

21

3 FOTOGRAFIRANJE Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Pri tem načinu fotografiranja gre za uporabo daljših časov osvetlitve, ki so nujno potrebni za
dosego želenih učinkov sledi premikajočih se predmetov. Pri dnevnem zajemu je
priporočljiva uporaba fotografskih filtrov, pri večernem oziroma nočnem pa uporaba slednjih
ni potrebna. Naš glavni cilj je, da z uporabo dolgih osvetlitvenih časov dosežemo
občutek/prikaz gibanja motiva na zajeti fotografiji.

3.1 OPIS FOTOGRAFSKE TEHNIKE
Fotografsko tehniko fotografiranje z daljšim časom osvetlitve lahko uporabimo na veliko
različnih področjih, pri fotografiranju različnih motivov, ki se gibljejo. Tehnika je uporabna
pri fotografiranju pokrajin, morja oziroma pretoka vode, ljudi, avtomobilov, arhitekture in
drugega. Pri sami izvedbi si moramo pomagati z različno fotografsko opremo, kot so
fotoaparat, tripod, ND filtri, objektiv in daljinsko sprožilo. Med samim zajemom fotografij
senzor ne sme zaznati nobene dodatne (moteče) svetlobe, saj slednja lahko v celoti uniči
fotografijo (pride do preosvetlitve oziroma do barvnih neskladji), kar prikazuje Slika 13.

Slika 13: Zajem nočnega neba z motečo dodatno svetlobo v desnem kotu fotografije

Najprej moramo poiskati lokacijo ter motiv, ki ga želimo fotografirati. Preden postavimo
tripod, skušamo poiskati najboljši zorni kot. Priporočljivo je, da se predhodno pozanimamo o
podnebnih razmerah, saj so naš fotografski dan in rezultati zelo odvisni od vremena. Če npr.
želimo narediti zajem obstoječega arhitekturnega objekta, bodo fotografiji dali svoj čar
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premikajoči se oblaki, ki ob daljši osvetlitvi ustvarijo občutek gibanja. Čim oblakov ni
oziroma hitrost njihovega premikanja ne ustreza našim željam, fotografiranje s to tehniko ni
potrebno, fotografija arhitekture pa ne bo tako posebna, kot bi sicer lahko bila.
Ko najdemo idealen zorni kot za fotografiranje, postavimo tripod in nanj namestimo
fotoaparat. Prepričati se moramo, da je fotoaparat stabilno in varno nameščen ter odporen na
razne tresljaje, ki jih med drugim lahko povzroči že majhna sapica vetra [22].
Pri fotografiranju z daljšim časom osvetlitve moramo uporabiti ročni način izbire nastavitev
ali se v primeru nepopolnega poznavanja slednjih posluževati drugih polročnih nastavitev, kot
sta način fotografiranja s popolnim nadzorom zaslonke ali fotografiranja s popolnim
nadzorom zaklopa. Vsebnost svetlobe v prostoru, v katerem fotografiramo v tehniki daljšega
časa osvetljevanja, vpliva na hitrost zaklopa, katere vrednost moramo pravilno prilagoditi.
Navadno vrednost hitrosti zaklopa za dosego učinkov, ki jih povzroči fotografiranje z daljšim
časom osvetlitve, znaša nekje med 10 in 15 sekund ali več oziroma manj, če se predmet, ki ga
fotografiramo, giblje zelo hitro. Vrednost zaslonke, v želji po čim večji vidnosti detajlov na
končni sliki, naj bi znašala med f/8 in f/16, spet odvisno od svetlobnih pogojev, ki so nam na
voljo [23]. Pri zajemu z daljšim časom osvetlitve moramo upravljati tudi z nastavitvijo ISO,
katere previsoka vrednost povzroči moteč šum. Ta nastane v kombinaciji z dolgo
izpostavljenostjo in slabimi svetlobnimi pogoji. Vseeno moderni DSLR fotoaparati bolje
obvladajo ta pojav, vendar ga ne preprečijo v celoti. Prva stvar, ki jo poskusimo, je ta, da
fotografiramo pri čim nižji ISO vrednosti, torej ISO 100. Če šum še vedno ostane, ga
poskusimo izničiti v za to namenjenih programih, kot je denimo Adobe Photoshop Lightroom.
Po izkušnjah fotografov je odstranjevanje šuma v post-produkciji veliko bolj učinkovito kot
pa pri uporabi funkcij, ki jih vsebujejo DSLR fotoaparati [22].
Pri fotografiranju v tej tehniki moramo uporabiti tudi daljinsko sprožilo (brezžično ali žično),
ki nam omogoča samodejno sprožitev fotografiranja, kar onemogoča tresljaje fotoaparata, ki
nastanejo ob fizičnem pritisku na gumb sprožila. V primeru, če nimamo daljinskega sprožila,
si lahko pomagamo na drug način. Na tripod stabilno namestimo fotoaparat ter na njem
nastavimo funkcijo odštevalnika časa, ki po določenem času (npr. 2 ali 10 sekundah)
samodejno sproži zajem fotografije. Lahko si pomagamo tudi z uporabo daljinskega sprožila
in fotografiranjem v načinu Bulb (daljši čas zajema od 30 sekund). S tem dosežemo lepše
rezultate, saj ne pride do tresljajev ob fizičnem pritisku sprožilnega gumba, ki ga moramo
držati pritisnjenega dalj časa. V načinu Bulb lahko fotografiramo denimo ognjemet pa tudi
časovno daljši zajem poti zvezd. Za zajem zvezd z daljšim časom osvetlitve velja, da na
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fotografiji delujejo statične, če so upoštevane približno takšne nastavitve: f/2.8, ISO 1600 in
maksimalna vrednost zaklopa 25 sekund [24]. Če je vrednost zaklopa višja od slednje, potem
so že vidne sledi poti zvezd (vidne kot polkrožne linije).
Fotografije z daljšim časom osvetlitve naj bodo fotografirane v RAW formatu, da bo
ohranjenih čim več informacij in bo njihova obdelava prinesla lepe rezultate.
Obstajajo različne spletne strani, ki nam ponujajo optimalne vrednosti nastavitev za
fotografiranje različnih motivov (v različnih podnebnih pogojih) z dolgim časom osvetlitve.
Razvitost mobilnih naprav pa je povzročila, da so nam na voljo tudi različne mobilne
aplikacije, ki nam omogočajo izračun primernih nastavitev in nam na ta način (če nismo
profesionalci) lajšajo in pospešijo fotografiranje.
Najpogosteje se tehnika dolgega časa osvetlitve uporablja pri slabih svetlobnih pogojih,
denimo pozno zvečer. Pri dnevnem zajemu se moramo nujno posluževati ND filtrov, ki
ublažijo moč svetlobe.
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4 OPREMA
Pri zajemu fotografije z daljšim časom osvetlitve moramo, če želimo ustvariti kakovostne
fotografije, uporabiti kar nekaj opreme, ki to omogoča. Kakovost opreme se meri tudi
cenovno – bolj, kot je draga, bolj je zmogljiva oz. lepše rezultate bomo z njeno uporabo
dosegli. Če z zajeto fotografijo nismo popolnoma zadovoljni, se lahko poslužujemo kasnejše
obdelave v temu primerni programski opremi. V svojem diplomskem delu sem se med drugim
posvetila odstranitvi motečega šuma ter drugim korekcijam fotografij v programski opremi
Adobe Photoshop Lightroom.

4.1. FOTOGRAFSKA OPREMA
4.1.1 Fotoaparat Canon EOS 5D Mark III
Fotoaparat Canon EOS 5D Mark III (Slika 14) sodi med vrhunske DSLR fotoaparate polnega
formata. Z besedama »poln format« v svetu DSLR fotoaparatov označujemo velikost
slikovnega senzorja, ki je enake velikosti kot 35 milimetrski format filma (Leica), ki omogoča
prikaz in zajem fotografije znotraj okvirja v celoti [25]. Lahko se pohvali z dodelanimi
funkcionalnostmi, kot so na primer pravilna osvetljenost slike v vseh svetlobnih razmerah,
možnost visoke ISO vrednosti, ki omogoča fotografiranje v izredno slabih vremenskih
pogojih (največja optimalna vrednost ISO znaša 25.600, razširljiva pa je vse do vrednosti ISO
102.400) in drugo. CMOS tipalo lahko zazna fotografijo v ločljivosti 22,3 milijona slikovnih
pik in na ta način omogoča beleženje veliko podrobnosti in visok dinamični obseg, prednost
pa je tudi neverjetno 61-točkovno ostrenje (tudi motivov, ki se nahajajo izven središča) ter
možnost neprekinjenega fotografiranja s hitrostjo 6 fotografij na sekundo. Vsi ti podatki
potrjujejo, da fotoaparat trenutno spada v najvišji kakovostni kot tudi cenovni razred in je
namenjen profesionalni rabi. Fotoaparat sestavlja magnezijevo ohišje, ki zagotavlja masivnost
in ga varuje pred vlago in prahom [26].

Slika 14: DSLR fotoaparat Canon EOS 5D Mark III [27]
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4.1.2 Objektivi
Lahko bi rekli, da sta v pomembnosti komponent DSLR fotoaparata najpomembnejša slikovni
senzor in objektiv (leča). Slednjega z vrtljajem namestimo na prednji del telesa fotoaparata
preko posebne ploščice, ki jo imenujemo bajoneta. Na tej ploščici se nahajajo elektronski
stiki, ki vzpostavijo povezavo in omogočajo prenos podatkov iz leče v fotoaparat in obratno.
Poznamo ogromno vrst leč, ki glede na svojo funkcionalnost služijo fotografiranju
najrazličnejših motivov v različnih pogojih, fotograf pa je tisti, ki mora izbrati pravega glede
na lastne potrebe. Tako kot pri DSLR fotoaparatih tudi tukaj velja zveza med kvaliteto
objektiva, njegovo ceno in končnim rezultatom – fotografijo. Objektivi se med seboj ločijo
glede na zmožnosti ostrenja, goriščno razdaljo in seveda vrednosti odprtosti zaslonke. Pri
praktični izdelavi svojih fotografij sem uporabila dve vrsti objektivov; širokokotni objektiv s
povečavo in objektiv s povečavo. Širokokotni objektiv (Canon EF 16–35 mm f/2.8 L II USM)
mi je omogočal doseg zares širokega kota pogleda, kar pride zelo prav predvsem pri
pokrajinski fotografiji (omenjeni objektiv je na Sliki 15). Uporabljeni objektiv s povečavo, ki
nosi oznako Canon EF 24–105 mm f/4 L, pa mi je omogočal približevanje določenim motivom,
kar v nekaterih terenskih razmerah pride zelo prav [28]. Vsi objektivi imajo svojo oznako, ki
vsebuje ime proizvajalca, določene kratice in številke. Za primer bomo vzeli oznaki objektivov, ki
sta navedena zgoraj. Oba objektiva imata istega proizvajalca – podjetje Canon. Kratica EF
predstavlja kompatibilnost s Canonovimi fotoaparati tipa EOS (ang. Electro-optical system)

[29]. Vrednosti 16–35 ter 24–105, merjeni v milimetrih, predstavljata goriščno razdaljo
objektiva. Najprej je navedena vrednost najkrajše goriščnice (16 oziroma 24 mm), potem pa
še vrednost najdaljše goriščnice, ki jo objektiv lahko zajema (24 oziroma 105 mm). Ker gre za
profesionalna objektiva, kar označuje črka L v njunem nazivu (ang. Luxury), vsebujeta samo
po eno vrednost zaslonke oziroma svetlobne moči – f/2.8 oziroma f/4. Vrednost zaslonke pri
teh objektivih kljub spremembi goriščnice ostaja ista.
Pri nekaterih drugih objektivih, ki omogočajo povečavo, zasledimo dve različni vrednosti
zaslonke v njihovem nazivu (npr. f/5–6.3). Ko z objektivom povečujemo določen motiv, pride
do spremembe goriščnice ter vrednosti zaslonke. Najmanjša vrednost odprtosti zaslonke (prva
vrednost – f/5) je omogočena pri najmanjši goriščnici, medtem ko s povečavo slednje
vrednost zaslonke pojenja in pri največji goriščnici znaša toliko, kot veleva druga vrednost – v
našem primer f/6.3. Pri fiksnih objektivih je tako kot pri profesionalnih objektivih vrednost
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zaslonke označena samo z eno številko. Številka nam pove, da objektiv vsebuje to vrednost
oziroma ima pri fiksni goriščnici največjo odprtost zaslonke te vrednosti [30].
Pri širokokotnem objektivu v nazivu lahko opazimo še dve karakteristiki, in sicer število II, ki
nam pove, da gre za drugo serijo omenjenega objektiva, ter kratico USM (ang. Ultrasonic
motor), ki predstavlja mehansko delovanje leče, ki nudi izjemno hitro in neslišno ostritev
(hitrejšo od človeških oči) [31].

Slika 15: Objektiv Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM [32]

4.1.3 Nevtralni sivinski filter (ND Filter)
Nevtralni sivinski filtri (ang. Neutral density filter) zmanjšajo količino svetlobe, ki vstopi v
fotoaparat, kar omogoča, da lahko fotografiramo z daljšimi časi osvetlitve (ang. Long
exposure). Filter tudi omogoči večjo odprtost zaslonke, kar doprinese k manjši globinski
ostrini in tako ostrejši fotografiji. Gre za najbolj enostavne filtre za uporabo, njihov učinek pa
ne more biti ustvarjen digitalno, vsaj ne s samo enim posnetkom. ND filter je transparenten
košček stekla, ki ga postavimo pred naš objektiv/lečo. Posebnost je, da prepušča točno
določeno količino svetlobe in ne spreminja kontrasta in ostrine fotografije. Prav tako ne
vpliva na barve, zato pravimo, da je nevtralen. Filtri se razlikujejo glede na karakteristike
oziroma količino zreducirane svetlobe. Močnejši filtri fizično izgledajo temnejše.

Slika 16: ND fotografski filter [33]

27

Nevtralni sivinski filtri (Slika 16) se lahko uporabijo za ustvarjanje kombinacij med daljšim
časom osvetlitve, manjšo globinsko ostrino ter ostrejšo fotografijo. Daljša izpostavljenost
pripomore k različnim umetniškim učinkom kot npr. mehčanje deroče vode, zabrisane linije
trave, ki se giblje v vetru, zabrisana množica ljudi med hojo in podobno. V primeru
fotografiranja slapu bi brez filtra morali uporabiti manjšo odprtost zaslonke in čim nižjo
možno ISO vrednost. Pri slapu na mehki dnevni svetlobi, ISO vrednosti 100 in odprtosti
zaslonke f/22 bi potrebovali čas izpostavljenosti 1/10 sekunde. Pri takih pogojih ne bi dosegli
želenega učinka. Z uporabo nevtralnega sivinskega filtra (na primer 5-stop ND filter) bi lahko
imeli daljšo izpostavljenost, ki bi poskrbela za gladek videz pretoka vode, ki pada v globino.
Pri valovih ob morju pa bomo z uporabo filtra dobili učinek megle nad kamenjem in ne vode.
Podnevi za dosego polnega učinka po navadi potrebujemo 10-stop ali močnejši filter, ki
zreducira 1/1000 prihajajoče svetlobe. Redkeje se nevtralne sivinske filtre uporablja za večjo
odprtost zaslonke in s tem manjšo globinsko ostrino pri veliki količini svetlobe. Večina DSLR
fotoaparatov ima na primer maksimalno hitrost zaklopa 1/4000 sekunde, tako da objekt na
direktni sončni svetlobi zahteva odprtost zaslonke okoli f/4.0 (pri ISO vrednosti 100). Z 2stop ND filtrom lahko zaslonko odpremo na f/2.0 in s tem poskrbimo za dramatično
izboljšavo pri zamegljenosti ozadja in izpostavljenosti sprednjega objekta. Spodnja tabela
prikazuje različne vrste ND filtrov (glede na moč). Obstaja še veliko število drugih filtrov,
vendar pri slednjih ni potrebna velika natančnost pri izbiri. Veliko se uravna že z ostalimi
nastavitvami fotoaparata.

Moč filtra
(focal-stop)

Lastnosti filtrov:
Redukcija

Gostota

svetlobe

Pogosta raba

2

4x

0.6 ND

Skromno povečanje osvetlitvenega

3

8x

0.9 ND

časa ( npr. fotografiranje slapov)

10

~ 1,000 x

3.0 ND

Ekstremno

13

~ 10,000

4.0 ND

osvetlitvenega časa (npr. učinek

20

~ 1,000,000

6.0 ND

gladkosti vode pri dnevni svetlobi)

Tabela 2: Primerjalna tabela ND filtrov
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povečanje

4.1.4 Tripod
Včasih, predvsem pri fotografiranju z dolgimi časi osvetlitve, moramo nujno poseči po
uporabi tripoda. Tripod bi lahko opisali kot trinožno stojalo, ki na vrhu vsebuje nekakšno
ploščico, ki nam omogoča pritrditev fotoaparata na navoj, njegov izgled pa prikazuje Slika 17.
Če le ni pretežak, lahko tripod vedno nesemo s seboj na pot, z njegovo uporabo pa si
omogočimo stabilno fotografiranje z dolgo goriščno razdaljo tudi v slabih svetlobnih pogojih.
Tripoda se poslužujejo predvsem pokrajinski fotografi, kjer je največji poudarek na pravi
ostrini in samem prikazu detajlov. Uporaba kakovostnih tripodov, izdelanih iz snovi, ki jim
dajo dodatno težo, je priporočljiva predvsem v vetrovnih ali drugih težkih fotografskih
razmerah, kjer cenejši tripodi iz manj čvrstih snovi ne nudijo tistega, kar fotograf v tem
primeru najbolj potrebuje – stabilnost in izogibanje tresljajem fotoaparata. [7]

Slika 17: Tripod oziroma trinožno stojalo [34]

4.1.5 Ostala oprema
Med ostalo opremo bi uvrstila še pomnilniške enote (SD kartice), baterijo ter daljinski
sprožilec (ang. Remote control), ki se ga med drugim uporabi predvsem pri izdelavi fotografij
nočnega neba (astrofotografija), katerega zajem se lahko opravi v posebnem načinu »Bulb«
(način omogoča izredno dolge čase odprtosti zaklopa, njegova nastavitev na fotoaparatu pa je
prikazana na Sliki 18) in zahteva pritisnjen sprožilni gumb ves čas zajemanja – dokler
fotograf želi. S pomočjo uporabe daljinskega sprožila se izognemo temu, da bi sami držali
pritisnjen sprožilni gumb celoten postopek zajema, ampak to delo opravi daljinsko sprožilo
samo.
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Slika 18: Izbor nastavitve Bulb

4.2 PROGRAMSKA OPREMA
4.2.1 Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom sodi med vrhunske programe za obdelavo, produkcijo fotografij.
Omogoča popoln prikaz fotografij tudi v RAW formatu (poleg JPEG). Skrbi za zelo dobro
organiziranost fotografij po poljubnih sklopih ter kar je najpomembnejše – s pravilnim
upravljanjem nastavitev za urejanje fotografij, ki jih vsebuje, omogoča doseg profesionalnih
rezultatov. Lightroom omogoča upravljanje z datotekami šele takrat, ko jih uvozimo v tako
imenovano knjižnico. Proizvajalci te programske opreme skrbijo za stalne izboljšave in
uporabnikovo lažje delo z orodji, katerih funkcionalnost je vsakomur že na prvi pogled
razumljiva. Od leta 2007 pa do danes je na trg prišlo že 6 različic Adobe Photoshop
Lightrooma. Kot vsak program tudi Lightroom vsebuje določene module, ki jih moramo
dobro poznati. Osnovni modul delovnega območja predstavlja tako imenovana »Knjižnica«,
ki skrbi za uvoz in izvoz fotografij. Poleg tega skrbi za urejanje sklopov fotografij na podlagi
njihovih meta podatkov, nudi pa tudi možnost ocenjevanja posamezne fotografije. Po uvozu
fotografij se nam odpre modul, imenovan »Razvoj« (Slika 19). Ta modul je najbolj v uporabi
in vsebuje ogromen nabor nastavitev za izboljšavo uvoženih fotografij. Spreminjamo lahko
njihove barvne vrednosti, odstranjujemo učinek rdečih oči, fotografije pretvorimo v črno-belo
tehniko, izbiramo med različnimi prednastavitvami (ang. Preset) ter jih uporabimo na izbrani
fotografiji, poslužujemo se lahko različnih čopičev, denimo za glajenje kože, poudarjanje oči,
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odstranjujemo moteč šum in drugo. Skratka, nabor različnih nastavitev je ogromen. Velika
prednost Lightrooma je tudi sinhronizacija določenih nastavitev iz ene fotografije na drugo ter
možnost vizualnega pregleda celotne zbirke fotografij na tako imenovani »časovnici«, kar
nam prihrani veliko časa, ki bi ga lahko sicer porabili za iskanje posamezne fotografije. Poleg
do sedaj opisanih modulov, Lightroom vsebuje tudi druge, kot so »Zemljevid« (omogoča
geografsko organizacijo fotografij), »Knjiga« (oblikovanje foto knjige), »Diaprojekcija«
(ustvarjanje diaporojekcij fotografij z dodajanjem glasbe in ozadja), »Tisk« (vsebnost
tiskarskih pravil za tisk fotografij) ter modul imenovan »Splet«, v katerem lahko ustvarimo
spletno galerijo, ki jo lahko namestimo na poljubno spletno stran [35].

Slika 19: Programski vmesnik Adobe Photoshop Lightroom
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5 PRAKTIČNI DEL IN REZULTATI
V praktičnem delu svoje diplomske naloge sem izvedla fotografiranje več različnih motivov s
tehniko fotografiranja z daljšim časom osvetlitve. Izvedba fotografiranj večine motivov je
potekala v naravi, zato sem bila zelo odvisna od vremenskih pogojev. Poleg tega sem se v
želji po dobrih rezultatih na nekaterih lokacijah zadržala več časa, kar je zahteval tudi različen
čas osvetlitve – nekateri motivi ga zahtevajo več, drugi manj. Fotografiranje določenega
motiva sem izvedla na različnih lokacijah, dokler nisem ustvarila tistega, kar sem želela.
Poleg tega je bilo na samih lokacijah potrebnega nekaj časa, da sem nastavila pravilne
nastavitve, ki so botrovale želenemu učinku na fotografijah. Fotografirala sem v RAW
formatu in nastale surove fotografije obdelala v programu Adobe Photoshop Lightroom ter
postopek obdelave opisala. Obdelala sem jih na način, da je glavni motiv postal še bolj
poudarjen oziroma njegov izgled izboljšan – izboljšani oziroma poudarjeni so detajli, barve,
odstranjen je šum in drugo. Osredotočila sem se na fotografiranje naslednjih motivov: voda
oziroma pretok reke, avtomobili, prskalica (predmet, ki oddaja žareče iskrice), zvezde, mesto,
ljudje. Iz vsakega motiva oziroma njegovega gibanja lahko ustvarimo lepe fotografije, ki
zaradi uporabe tehnike zajema z daljšim časom osvetlitve postanejo še zanimivejše za
oglednika. Pod vsakim naslovom se skriva tudi končni rezultat – fotografija, ki je skupek
uporabe pravilnih nastavitev in obdelave v zgoraj omenjeni programski opremi.

5.1 FOTOGRAFIRANJE VODE OZIROMA REKE Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Da bi dosegla gladek učinek pretoka vode oziroma reke, ki ga daljši čas osvetlitve povzroči,
sem morala najprej izbrati pravo lokacijo. Želela sem si fotografiranja vode, ki teče po
brzicah, kar da fotografiji poseben umetniški pridih, saj brzice poskrbijo za posebno
porazdelitev vode; razlivanje vode po kamnih, nastanek majhnih slapov, razprševanje vode.
Dostopnost je lahko velika težava, saj voda lahko zmoči tako opremo kot tudi nas same,
predvsem pa je lahko fotografiranje takšnega motiva zelo nevarno. Odvisni smo tudi od
vremenskih razmer v času pred fotografiranjem, saj obilno deževje povzroči porast rek ter s
tem skritje brzic. Pri dnevnem fotografiranju pretoka rek se moramo posluževati ND filtra,
medtem ko pri večernem zaradi majhne količine naravnega vira svetlobe uporaba slednjega ni
potrebna. Sama sem fotografirala pretok reke Soče brez uporabe filtra, z vrednostjo zaslonke
f/16, občutljivostjo ISO 100 in vrednostjo zaklopa 3,2 sekunde. Pri fotografiranju sem si
pomagala z namestitvijo fotoaparata na tripod, ki sem ga postavila v bližino reke. Da sem
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dosegla lep kot zajema, sem motiv (vodo) približala tako, da je goriščnica objektiva znašala
98 mm. Ker je bil pretok vode hiter, za dosego lepe fotografije nisem potrebovala izredno
dolgega časa odprtosti zaklopa. Če bi ta čas še nekoliko povečala sorazmerno s spremembami
preostalih dveh glavnih nastavitev, bi dosegla še bolj »svilen« videz pretoka. Kvaliteto
fotografije sem želela ohraniti z najnižjo možno vrednostjo ISO, poudarjenost detajlov pa sem
želela doseči s čim višjo vrednostjo zaslonke. Najprej sem motiv ostrila v avtomatskem
načinu ostrenja. Po izostritvi sem preklopila v ročni način ter na ta način fotoaparatu
onemogočila spremembe ostrine med samim zajemom. Fotografiranje sem aktivirala s
pritiskom na daljinski sprožilec, kar je onemogočilo tresljaje, ki bi nastali ob ročnem pritisku
na sprožilni gumb fotoaparata. Fotografiranje bi označila kot srednje zahtevno. Težko je bilo
dobiti primerno lokacijo za namestitev tripoda, saj je moral biti fotoaparat, glede na
specifikacije objektiva in oddaljenost od brzic, v neposredni bližini vode pa tudi izbira
primerne kompozicije je zahtevala svoj čas. Prav slednjo sem izboljšala z obrezavo in barvno
izboljšavo zajete fotografije v programu Adobe Photoshop Lightroom. Najprej sem v program
vnesla fotografije, za katere sem bila mnenja, da so uspele (Slika 20).

Slika 20: Vnos fotografij v programski vmesnik Adobe Photoshop Lightroom

Že takoj sem videla, da avtomatska nastavitev ravnovesja beline na fotoaparatu ni bila najbolj
učinkovita, saj so imele nastale fotografije modrikast pridih. Fotografije sem s klikom na
gumb »vnos« (ang. Import) vnesla v modul »Knjižnica« (ang. Library), kot prikazuje Slika
21.
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Slika 21: Vnos fotografije v modul Knjižnica

Ko sem na časovnici označila izbrano fotografijo, sem kliknila na modul »Razvoj« (ang.
Develop), kjer se nahaja pestra izbira različnih orodji za urejanje fotografij. Najprej sem želela
nekoliko kompozicijsko popraviti izgled fotografije, zato sem se za potrebe izreza poslužila
orodja »porezava« (ang. Crop) ter označila območje izreza, kar prikazuje Slika 22.

Slika 22: Izrez fotografije na želeno velikost

Fotografije ni dobro pretirano obrezovati, saj s tem izgubljamo njeno kvaliteto. Sledil je
postopek uravnavanja ravnovesja beline, saj, kot sem že omenila, njena avtomatska nastavitev
ni dosegla želenega učinka. S pomočjo orodja "kapalka" oziroma »izbira beline« (ang. White
balance selector) sem kliknila na najbolj izrazito belo območje na fotografiji, program
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Lightroom pa mi je sam na podlagi prejete informacije izračunal približek pravilni barvni
ustreznosti fotografije. Na spodnji sliki (Slika 23) se nahaja okvirček, ki prikazuje barvno
območje dela, ki sem ga označila s kapalko in na podlagi katerega poteka izračun.

Slika 23: Nastavitev pravilnega ravnovesja beline

Tako je fotografija dobila bolj topel, naraven videz (Slika 24), ki ni več tako hladno
modrikast, kot je bil na prvotno zajeti. Barve se ujemajo s tistimi, ki sem jih opazovala, ko
sem fotografirala motiv v živo.

Slika 24: Rezultat pravilno nastavljenega ravnovesja beline

Fotografijo sem izboljšala s spremembami še nekaterih drugih nastavitev, ki nam glede na
format zajema (RAW) omogočajo izredne možnosti za obdelavo. Tako sem zvišala vrednost
»izpostavljenosti«, kar je fotografijo v celoti posvetlilo, povišala sem tudi vrednost
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»kontrasta« (ang. Contrast) ter območji »poudarkov« (ang. Highlights) in »senc« (ang.
Shadows) ter za konec uporabila še orodje »jasnost« (ang. Clarity), ki dodatno poudari
elemente na fotografiji. Vrednosti posameznih nastavitev ter spremembe uporabe slednjih na
zajeti fotografiji lahko vidite na Sliki 25.

Slika 25: Spremembe nastavitev in prikaz rezultata

Kamni na fotografiji niso vsebovali tako izrazitih detajlov oziroma niso bili tako izostreni, kot
bi morali biti, zato sem uporabila nastavitve za programsko ostritev, ki so detajle poudarili in
katerih vrednosti se nahajajo na Sliki 26.

Slika 26: Nastavitve programske ostrine in odstranjevanja motečega šuma

Pri programskem izboljševanju detajlov na fotografiji moramo biti pazljivi, da ne pretiravamo
in povzročimo zrnatega videza, ampak da fotografija ohrani naraven izgled. Z uporabo zgolj
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nekaj nastavitev sem dosegla rezultat, ki je po mojem mnenju boljši od prvotno zajetega,
predvsem pa bolj podoben tistemu, kar lahko vidimo v resnici na kraju fotografiranja.
Primerjava med surovo, neobdelano fotografijo ter fotografijo, ki vsebuje vse programske
popravke, se nahaja na Sliki 27.

Slika 27: Primerjava med neobdelano (levo) in obdelano fotografijo (desno)

Ko sem bila zadovoljna s končnim izgledom, sem v modulu »Knjižnica« kliknila na gumb
»izvoz« (ang. Export) (Slika 28), ki mi je fotografijo v najboljši kvaliteti shranil v mapo, ki
sem jo vnaprej določila in se nahaja v pomnilniku računalnika.

Slika 28: Gumba za uvoz in izvoz fotografij

Končno podobo pred in po programski obdelavi si lahko ogledate na Sliki 29. Vidite lahko, da
se z uporabo profesionalne programske opreme lahko doseže izredne rezultate ter spremembe
na fotografiji, le znati moramo nastavitve pravilno uporabiti.
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Slika 29: Primerjava med surovo (levo) in končno, obdelano fotografijo (desno)

5.2 FOTOGRAFIRANJE SLEDI ŽAROMETOV Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Pri fotografiranju poti oziroma gibanja avtomobilov z daljšim časom osvetlitve dobimo
izrazite rdeče in bele linije, ki jih ustvarijo avtomobilski žarometi, medtem ko ostalih delov
avtomobila sploh ne vidimo, saj so preveč temni, da bi jih senzor zaznal. Ko pri fotografiranju
takšnega motiva uporabimo pravila kompozicije in poiščemo idealno lokacijo za zajem, lahko
ustvarimo zelo lepe rezultate. Sama sem fotografiranje poti avtomobila opravila v poznih
urah, ko je bila že tema. Odločila sem se, da bom izbrani motiv fotografirala na enem izmed
ovinkov, ki vodijo v Goriška Brda, saj sem želela doseči lepo kompozicijo. Če bi želela, bi
lahko koga prosila, da se z avtom mimo pripelje nalašč, ampak sem raje čakala in zajem
opravila s pomočjo naključnih avtomobilov. Postavila sem tripod ter prilagodila nastavitve
fotoaparata (vrednost zaslonke f/9.0, hitrost zaklopa 30 sekund, ISO 100 ter goriščnica 28
mm). Najprej sem, tako kot pri zajemu reke, uporabila ročni način ostritve enega izmed
mimoidočih avtomobilov, potem pa sem dala v ročni način, da se mi je vrednost izostrenega
dela ohranila in med samim zajemom ni prišlo do dodatnega ostrenja, kar bi pokvarilo celotno
sliko. Na fotoaparatu sem nastavila dvosekundni odštevalnik časa pred samodejno sprožitvijo
zajema, da se slučajno fotografija ob ročnem pritisku na sprožilo ne bi zamaknila. Upala sem,
da bo v omejenem času zajemanja avtomobil opravil celotno pot, ki jo objektiv »pokriva«. Po
več poskusih ter čakanju na mimoidoče avtomobile se mi je zelja uresničila. Istočasno sem
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zajemala kar dva avtomobila, ki sta vozila v nasprotnih smereh, zato tudi nastala fotografija
vsebuje več linij in je tako zanimivejša. Rdeče linije označujejo luči na zadnjem delu
avtomobila, bele pa na prednjem. Fotografijo sem dodatno izboljšala ter poudarila linije
žarometov v programu Adobe Photoshop Lightroom (prikaz neobdelane fotografije: Slika 30).

Slika 30: Neobdelana fotografija sledi avtomobilskih žarometov

Po uvozu sem v prikazovalniku modula »Razvoj« videla, da je na določenem delu linije
fotografija presvetljena, saj je imel avto, ki je prihajal iz doline, do takrat vklopljene žaromete
z daljšim dosegom. S pomočjo nastavitve, ki omogoča spremembe poudarkov na fotografiji,
sem zmanjšala intenzivnost presvetljenega dela (Slika 31), saj mi je fotografiranje v RAW
formatu ohranilo veliko informacije na tem delu, četudi na prvi pogled deluje, da surovega
posnetka na tem mestu ne moremo izboljšati. Fotografijo sem izboljšala še z uporabo
nekaterih drugih nastavitev, katerih spremembe vrednosti je moč opaziti na izrezu stranskega
menija v vmesniku Lightroom (Slika 32). Opazite lahko, da sem posamezne vrednosti zelo
znižala, saj sem na fotografiji v največji meri želela poudariti glavni motiv – sled
avtomobilskih žarometov. Že pri samem zajemu na lokaciji moramo poskrbeti, da ne
pretiravamo s časom osvetlitve, ki bi pomenil izgubo informacij o sliki na mestih, kjer
potekajo sledi žarometov.
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Slika 31: Razlika med presvetljenimi (levo) in programsko obdelanimi (desno) linijami žarometov

Slika 32: Uporabljene nastavitve obdelave fotografije

Kljub spremembi nastavitev me je še vedno zmotila prevelika poudarjenost modrega neba,
zato sem v celoti znižala vrednost »svetilnosti« (ang. Luminance) modre barve v meniju, kar
prikazuje Slika 33. Na ta način modra barva ni bila več tako izrazita in so linije žarometov
končno dobile prevlado na fotografiji.

Slika 33: Zmanjšanje svetilnosti modre barve na fotografiji
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Končni rezultat se nahaja na desni strani spodnje slike (Slika 34). Opazimo lahko veliko
razliko in učinek uporabe vseh prej naštetih nastavitev v primerjavi s surovo fotografijo na
levi strani. Fotografiranje sledi avtomobilskih žarometov je bilo dokaj zahtevno, predvsem
zaradi čakanja (lastna želja) na motiv, da sem lahko opravila zajem. Imela sem tudi nekaj
sreče, predvsem pa je bila pomembna pravilna nastavitev časa osvetljevanja, da sem lahko
motiv zajela v celoti, saj se nekateri avtomobili kot tudi druga prevozna sredstva gibljejo
hitreje, spet drugi počasneje. Vsekakor si nisem želela, da bi se zaradi premajhne vrednosti
časa osvetlitve na sredini fotografije sled žarometov že končala.

Slika 34: Primerjava med neobdelano (levo) in obdelano, končno fotografijo (desno)
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Izvedla sem tudi fotografiranje sledi avtomobilskih žarometov v krožišču (surova fotografija
se nahaja na Sliki 35). Tudi tukaj moramo seveda najprej stabilno postaviti tripod z
nameščenim fotoaparatom ter nastaviti pravilne nastavitve zajema.

Slika 35: Neobdelana fotografija zajema avtomobilskih žarometov v krožišču

Ker je promet na tem delu precej zgoščen, saj se krožišče nahaja v neposredni bližini
trgovskega centra v Novi Gorici, ter nam dodatni umetni svetlobni viri nudijo precej svetlobe
(javne luči), se lahko poslužujemo krajšega osvetlitvenega časa kot denimo prej, ko sem
fotografirala avtomobile na odseku ceste z ovinkom. Tako sem uporabila zaslonko f/14,
hitrost zaklopa 13 sekund, ISO 100 ter goriščnico 35 mm. Na tej lokaciji sem veliko lažje
prišla do želenega rezultata, zato tudi časovno gledano fotografiranje ni bilo zahtevno. Poleg
belih linij avtomobilskih žarometov lahko opazimo tudi razpršen učinek na javnih svetilih, kar
je prav tako posledica fotografiranja z daljšim časom osvetlitve. Nastala surova fotografija
vsebuje preveč rumenkaste barve, kar sem spremenila s korekcijo v Adobe Photoshop
Lightroomu. Želela sem si bolj modrikastega, nenaravnega izgleda fotografije, kar sem
ustvarila s spreminjanjem vrednosti barvne temperature na fotografiji. Poleg tega sem znova
spreminjala tudi vrednosti ostalih nastavitev v stranskem meniju, kar lahko vidite na Sliki 36.
Pomemben mi je bil predvsem poudarek elementov na sliki (povišanje vrednosti »Clarity«).
42

Nastala korigirana fotografija daje umeten videz (Slika 37), vendar barvno deluje lepše kot
prvotno zajeta. Opazimo lahko (na podlagi sledi avtomobilskih žarometov) količino prometa,
ki se je v krožišče zapeljala v roku 13 sekund. Kot sem že prej omenila, fotografiranje
slednjega motiva ni bilo zahtevno – lahko sem ustvarila veliko število zajemov iz različnih
zornih kotov in na ta način imela večjo izbiro pri določanju fotografije, ki bi naj bila pravšnja
za predstavitev v mojem diplomskem delu.

Slika 36: Sprememba vrednosti nastavitev za obdelavo fotografij

Slika 37: Končna fotografija prometnega krožišča
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5.3 SVETLOBNO IZRISOVANJE Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Za svetlobno izrisovanje moramo uporabiti predmet, ki oddaja svetlobo. S premiki takega
predmeta in uporabo dolgega časa osvetljevanja lahko izrisujemo določene simbole, črke in
podobno. Pri izrisovanju moramo biti pazljivi, da želeno stvar (predvsem besede) s premiki
predmeta (na primer mobilnega telefona, ki ima osvetljen zaslon) izrisujemo v nasprotno
smer, kot to počnemo v vsakodnevni rabi, na primer pri pisanju. Pri navadnem pisanju pišemo
od leve proti desni, pri svetlobnem izrisovanju pa moramo pisati od desne proti levi. Jaz sem
za svetlobno izrisovanje uporabila tako imenovane prskalice (palčke, ki ob prižigu oddajajo
iskrice). Poleg časovne omejitve, ki nam jo določa hitrost zaklopa, smo v tem primeru odvisni
tudi od časa izgorevanja palčke. Ker palčka oddaja veliko svetlobe, moramo biti pazljivi, da z
izbiro nastavitev ne povzročimo preosvetljenih delov na izrisanem simbolu. Izbrala sem
nastavitve: zaslonka f/13, hitrost zaklopa 8 sekund, ISO 100 ter goriščnico 35 mm. Izgled
fotografije, ki je nastala z izrisovanjem, se nahaja na Sliki 38. Na sliki je s prskalico izrisan
simbol zvezde. Časovna omejitev je omogočala izris kar dveh zvezd, iskrice pa so poskrbele
za poseben, umetniški izgled fotografije. Tudi pri tem fotografiranju sem uporabila tripod in
najprej avtomatsko izostrila prskalico ter nato preklopila na ročni način zajema.

Slika 38: Neobdelana fotografija svetlobnega izrisovanja
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Nastali fotografiji sem s pomočjo kapalke, s katero sem označila bel del na izrisani liniji,
popravila belino. Na ta način sem dobila manj rumenkasto podobo zvezde, kar je razvidno s
Slike 39, ki na levi strani prikazuje neobdelano fotografijo, na desni pa fotografijo, ki sem ji
popravila belino.

Slika 39: Rezultat pred (levo) in po (desno) nastavljenem ravnovesju beline

Ker je v ozadju izpostavljenega motiva na fotografiji moteča stena, sem nastavitve prilagodila
tako, da sem temne dele fotografije še dodatno potemnila, kar je povsem »izbrisalo« steno,
viden je ostal le še izris zvezde. Poleg tega sem znižala vrednost presvetljenega dela linij (ang.
Highlights) in maksimalno povišala vrednost poudarkov na sliki, ki so ustvarile neverjetne
podobe iskric. Kljub izostrenosti prskalice v avtomatskem načinu pred samim zajemom
fotografije vsi detajli na fotografiji niso ostri, zato sem zvišala vrednost programske ostritve.
Do neostrosti izrisane zvezde je prišlo, ker med samim premikanjem palčke (med
izrisovanjem) slednje ne moramo vedno premikati na območju točke, ki jo je določilo
avtomatsko ostrenje. Končni rezultat si lahko ogledate na Sliki 40. Fotografiranje izrisovanja
z daljšim časom osvetlitve je bilo nadvse zanimivo, saj nisi odvisen od vremenskih pogojev,
poleg tega lahko ustvariš zanimive podobe in zanimive efekte.
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Slika 40: Končna fotografija svetlobnega izrisovanja

5.4 FOTOGRAFIRANJE RIMSKE CESTE Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Fotografiranje zvezd oziroma Rimske/Mlečne ceste z daljšim časom osvetlitve je bilo daleč
najzahtevnejše. Pri takšnem fotografiranju moraš biti pazljiv na vremenske pogoje, položaje
zvezd, predvsem pa na izbiro lokacije fotografiranja. Biti moramo pozorni na to, da
fotografiramo v popolni temi ter da fotografije pravilno izostrimo in imamo fotoaparat
nameščen stabilno na tripod. Najprej poiščemo najsvetlejšo zvezdo, jo s pomočjo
avtomatskega ostrenja izostrimo in preklopimo v ročni način ostritve. Lahko se poslužujemo
tudi ostritve s pomočjo zaslona na fotoaparatu, ki prikazuje sliko »v živo« (ang. Live mode),
da imamo natančen vpogled na ostrino zvezd. Sama sem izbrala lokacijo fotografiranja na
vrhu neosvetljenega hriba v vasi Ponikve, da sem imela lep pogled na Rimsko cesto. Izredno
so me motili električni drogovi, ki sem se jim morala s postavitvijo tripoda zelo prilagajati, saj
sem uporabila najširši kot zajema, ki mi ga omogoča objektiv. Pri tem fotografiranju z daljšim
časom osvetlitve nisem želela doseči prikaza sledi gibanja zvezd, ampak zajem slednjih v čim
večjem številu. Uporabila sem naslednje nastavitve: zaslonko f/2.8, hitrost zaklopa 15 sekund,
ISO 2000 ter najširši kot zajema z goriščnico 16 mm. Pri fotografiranju z izbrano vrednostjo
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hitrosti zaklopa na fotografiji še ni zaznati sledi gibanja zvezd, katerega ustvari rotacija
Zemlje. Kljub širokemu kotu zajema sem v objektiv lahko ujela le del Rimske ceste, ampak
sem bila z rezultatom zadovoljna. Prikaz zajete fotografije se nahaja na Sliki 41.

Slika 41: Neobdelana fotografija Rimske ceste

Na sliki vidimo le bledikast videz Rimske ceste in preostalih zvezd, ki jo obdajajo. Na
robovih lahko opazimo, da so zvezde nekoliko zabrisane, kar je posledica uporabljenega
širokokotnega objektiva in ne osvetlitvenega časa. Tudi to fotografijo sem se odločila dodatno
obdelati v programu Adobe Photoshop Lightroom, saj sem vedela, da lahko ustvarim lepšo
fotografijo od originalno zajete.
Po vnosu fotografije v programski vmesnik, sem slednjo zelo posvetlila, kar je povzročilo
»odkritje« dodatnih zvezd, ki na surovem posnetku niso vidne. Prav tako sem zvezde ter
meglico poudarila z orodjem »Clarity«, kar je motiv bistveno izboljšalo. Predvsem z
dodatnim osvetljevanjem fotografije ne smemo pretiravati, da ne dosežemo zrnate slike
(moteči šum). Nabor vseh uporabljenih nastavitev in njihove vrednosti lahko vidite na Sliki
42, rezultat njihove uporabe pa na desni strani Slike 43.
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Slika 42: Sprememba vrednosti nastavitev

Slika 43: Neobdelana fotografija levo, obdelana fotografija desno

Rimska cesta je že sama po sebi čudovita, s spremembami barvnih vrednosti pa ji lahko damo
povsem novo dimenzijo. Tako sem v stranskem meniju določila barvne vrednosti temperature,
ki je fotografiji dala moder pridih in po mojem mnenju še lepši rezultat (viden na Sliki 44).
Včasih se čudim zmožnostim fotoaparata, ki mi omogoča doseg zares lepih, nadnaravnih
rezultatov – takšnih, ki jih s človeškim očesom niti ne opazimo.
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Slika 44: Sprememba barvne temperature

5.5 FOTOGRAFIRANJE ZVEZDNEGA NEBA IN POKRAJINE Z DALJŠIM ČASOM
OSVETLITVE
Odločila sem se, da bom vključno z zvezdnim nebom fotografirala tudi del pokrajine, vendar
le v tolikšni meri, da bo poudarjena veličina zvezdnega neba. Fotografiranje je potekalo
povsem enako kot pri zajemu Rimske ceste, le da sem čas zaklopa podaljšala za dve sekundi.
Čeprav je bila čista tema, je daljši čas osvetlitve povzročil vidnost sosednjih gričev in hribov,
orisa dreves ter megle v dolini. Poleg pokrajinskih elementov fotografija zajema tudi zvezde
(vključno z Rimsko cesto), ki zavzemajo največji del fotografije, izgled neobdelane
fotografije pa se nahaja na Sliki 45.
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Slika 45: Neobdelana fotografija zvezdnega neba in pokrajine

Tako kot sem posvetlila fotografijo Rimske ceste, sem malenkostno posvetlila tudi to
fotografijo. S tem sem na svetlejših delih povzročila vidnost zrn (šum), ki je prikazana na
Sliki 46.

Slika 46: Viden, moteč šum

Nastalo težavo sem deloma odpravila s pomočjo nastavitev v meniju, katerih glavni lastnosti
sta izboljšanje ostrine ter odstranjevanje šuma. Nastavitve moramo znati pravilno prilagoditi,
saj nam v nekaterih primerih, ko denimo uporabimo samo nastavitev, s katero odstranjujemo
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šum, slednja povzroči popolno zglajenost vseh elementov oziroma njihovih robov, ki
označujejo detajle. Na ta način dobimo neostro in s tem nekvalitetno fotografijo. Zato
moramo sorazmerno povišati tudi vrednost programske izostritve, ki nam povrne robove in
druge detajle ter s tem kvaliteto. Meni izostritve in odstranjevanja šuma se nahaja na izrezu
fotografije (Slika 47), kjer so podane tudi vrednosti posameznih nastavitev, ki sem jih
uporabila, ter nastal rezultat vseh popravkov (Slika 48).

Slika 47: Nastavitve za uravnavanje ostrine in odstranjevanja šuma

Slika 48: Slika z upoštevanimi popravki ostrine in odstranjenim šumom

Ker je fotografija še vedno delovala nekoliko medlo, sem tudi na tej fotografiji uporabila
različne nastavitve, ki so mi pomagale ustvariti dober končni izdelek. Na spodnji sliki (Slika
49), ki prikazuje uporabljene nastavitve, je razvidno, da sem se osredotočila predvsem na
potemnitev že temnih delov fotografije.
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Slika 49: Sprememba nastavitev v stranskem meniju

Na nastali fotografiji (Slika 50) najprej opazimo Rimsko cesto ter rumenkasto svetlobo, ki je
posledica oddaljenega svetlobnega vira. Bistvo (poudarjenost zvezd) je torej doseženo.
Fotografiranje je bilo, kot pri fotografiranju Rimske ceste, zelo zahtevno. V tem primeru, ko
je objektiv zajemal tudi pokrajino, sem električni drog uporabila v svoj prid in ga vključila v
kompozicijo. Na dan fotografiranja je bilo zelo vetrovno, zato sem nad končnim rezultatom,
ki prikazuje izostrene zvezde, presenečena, saj sem mislila, da bo veter zagotovo vplival na
tresljaje tripoda oziroma fotoaparata in mi uničil izdelavo dobre fotografije.

Slika 50: Nastala fotografija zvezdnega neba in pokrajine
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5.6 FOTOGRAFIRANJE MESTA Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Pri fotografiranju mesta z daljšim časom osvetlitve dosežemo razpršen videz različnih virov
svetlobe, ki jih mesto vsebuje, pa tudi lepe rezultate, ki jih z navadnim fotografiranjem
vsekakor ne bi mogli doseči. Odločila sem se, da bom s pomočjo te tehnike fotografirala
predmestje ter mesto Nova Gorica z bližnjega hriba v nočnem času. Zopet sem ponovila enak
postopek priprav kot na ostalih že opisanih fotografiranjih, le da sem uporabila naslednje
nastavitve: zaslonka f/2.8, vrednost zaklopa 20 sekund, ISO 100 in goriščnico 30 mm. Veliko
količino svetlobe, ki jo mesto oddaja, je moč opaziti na zajeti fotografiji, ki ima nekakšen
neonski pridih barv (Slika 51). V spodnji tretjini fotografije lahko opazimo most nad reko
Sočo, ki ima lepo osvetljen kamniti obok, ter reko samo. Četudi mestne luči oddajajo
ogromno umetne svetlobe, je senzor na fotoaparatu zajel nekaj zvezd.

Slika 51: Neobdelana fotografija mesta

V ospredju surove fotografije se nahajajo drevesa, ki jih je senzor prav tako zaznal, vendar
sem jih z obdelavo in z dodatnim temnjenjem temnih delov (Slika 52) »odstranila«. Na ta
način sem dosegla popolno prevlado mesta ter nekoliko nerealistično fotografijo (predvsem
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zaradi velike vsebnosti črnine). Primerjavo med prvotno zajeto, nekotrastno fotografijo (leva
stran) in obdelano, bolj kontrastno fotografijo (desna stran) se nahaja na Sliki 53.

Slika 52: Sprememba vrednosti nastavitev fotografije mesta

Slika 53: Neobdelana fotografija levo, obdelana fotografija desno

Tako kot pri obdelavi fotografije zajema avtomobilskih žarometov sem tudi pri tej uporabila
spremembo vrednosti barvne temperature (višanje vsebnosti modre barve), kar je razvidno
predvsem na desni strani spodnje slike (Slika 54), ki je hkrati tudi nastali rezultat.
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Slika 54: Nočna fotografija mesta

Fotografiranje mesta ni bilo zahtevno, prej bi ga označila kot zanimivo in navdihujoče. Mesto
s to tehniko fotografiranja dobi posebno podobo in na nek način »oživi«.
5.7 FOTOGRAFIRANJE GIBANJA LJUDI Z DALJŠIM ČASOM OSVETLITVE
Eden izmed glavnih motivov zajema z daljšim časom osvetlitve so ljudje oz. njihovo gibanje.
Fotografiranje takšnega motiva je najbolje opraviti v centru mesta, saj je tam največja masa
ljudi. Daljše, kot je osvetljevanje, bolj zabrisan videz gibanja ljudi bomo s fotografiranjem
dosegli – vse je odvisno od hitrosti njihovega gibanja. Pri zelo dolgih časih zajema lahko
dosežemo popoln izbris oseb v gibanju. Jaz sem za fotografiranje tega motiva izbrala
naslednje nastavitve: vrednost zaslonke f/4.0, hitrost zaklopa ¼ sekunde, ISO 400 ter
goriščnico 105 mm. Kar najprej lahko opazimo, je zelo kratek čas hitrosti zaklopa. Ta mi je
omogočil, da oseba, ki sem jo fotografirala med hojo (Slika 55), na končni fotografiji nima
povsem zabrisane podobe. Tudi tokrat sem za stabilnost fotoaparata uporabila tripod. Motiv
sem v tem primeru z objektivom kar precej približala, saj sem želela biti med fotografiranjem
neopazna.
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Slika 55: Oseba v gibanju

Na končni fotografiji spodaj (Slika 56), lahko opazimo razmerje med osebo v gibanju in
osebami, ki stojijo pri miru, pri enakem času osvetlitve. Tolikšen kratek čas hitrosti zaklopa
ljudi v mirovanju ni zamazal, vendar bi jih že ob malenkostnem povišanju časa hitrosti
zaklopa, zagotovo.
Tako iz barvnega kot tudi kompozicijskega vidika mi nastala fotografija povsem ustreza, zato
sem mnenja, da bi bila vsakršna dodatna obdelava nepotrebna. Fotografiranje ljudi z daljšim
časom osvetlitve mi ne predstavlja takšnega veselja, kot mi ga je fotografiranje prej naštetih
motivov. Ne gre za pretirano zahteven postopek fotografiranja, pazljivi moramo biti predvsem
na lokacijo in uro fotografiranja, hitrost gibanja oseb in čas za zajem želenega učinka.

Slika 56: Oseba v gibanju in osebe v mirovanju
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6 ZAKLJUČEK
Pred pisanjem diplomske naloge se s tehniko zajema fotografij z daljšim časom osvetlitve
nisem veliko ukvarjala. Ko sem opazovala primere raznih zajemov (zvezd, vode in podobno)
na spletu in v revijah, sem se vprašala – zakaj ne bi tudi jaz poskusila? Ker imam zelo rada
naravo, sem izvedla par amaterskih poskusov zajema, kar me je pripeljalo do tega, da sem se
poglobila v to tehniko. Tekom pisanja diplomske naloge sem odkrila veliko nasvetov ter
priporočenih nastavitev, ki sem jih uporabila pri praktični izvedbi naloge. Dober fotoaparat mi
je omogočal kakovostno izvedbo fotografiranja z daljšim časom osvetlitve več različnih
motivov. Vsak motiv mi je predstavljal nov izziv, novo nalogo, s katero sem se morala
»spopasti« in proizvesti čim boljši rezultat. Po mojem mnenju je najtežje opraviti zajem
zvezd, vendar ti končni izdelek nudi neskončno zadovoljstvo in poplača ves trud oziroma
čakanje na idealno fotografijo. Tehnika v bistvu ni tako zelo zapletena, le zahteva določeno
znanje in dobro poznavanje treh glavnih nastavitev: zaslonke, zaklopa in ISO občutljivosti.
Seveda je veliko odvisno tudi od pravilne kompozicije motiva ter umetniškega pridiha, ki ga
lahko uporabimo že na samem fotografiranju ali kasneje pri obdelavi fotografij. Zajem
fotografij z daljšim časom osvetlitve že sam posebej ustvari neverjetne barve na fotografiji,
zato te ne zahtevajo veliko dodatne programske obdelave.
Fotografiranje v tem načinu bi priporočila vsem, ki želijo določen motiv, ki ustreza
karakteristikam, zapisanim v tem diplomskem delu, prikazati v posebni luči. Že s samim
pogledom na fotografijo, pri kateri smo uporabili daljši čas osvetlitve, začutimo gibanje
motiva in vemo, da je bilo v izdelavo takšne fotografije vloženega veliko truda, da smo ta
učinek lahko dosegli.
Sama sem z nastalimi rezultati zadovoljna in vem, da bom fotografiranje v tej tehniki
zagotovo še izvajala.
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