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Povzetek
Intervalna fotografija je edina tehnika fotografiranja, ki meji na področje video produkcije, saj
je njen končni izdelek časovno pospešeni video posnetek. Zahteva poznavanje tehnik
fotografiranja in delno poznavanje tehnik snemanja, predvsem pa video montaže. Diplomska
naloga opisuje celotni postopek od zajema intervalnih fotografij do produkcije videoposnetka.
Zajeti so podatki o opremi, ki jo potrebujemo za izdelovanje takih posnetkov, ter nasveti,
kako lahko tudi s slabšo opremo pridemo do dobrih rezultatov. Podrobneje so obrazložene
nastavitve fotoaparata ter izbira primernih intervalov pri zajemu fotografij. V zadnjem delu pa
opisujemo postopke postprodukcije, tj. obdelavo zajetih fotografij ter montažo posnetka, ter
predstavimo izdelani video posnetek.
KLJUČNE BESEDE:
intervalno fotografiranje, fotografiranje v presledkih, video, montaža, fotografiranje, DSLR,
Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Premiere, LRTimelapse
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Abstract
Time-lapse photography is a unique technique of photography which is closely connected to
video production, so it requires a good knowledge of both photography as well as video
editing and production. The diploma thesis introduces basic principles of time-lapse
photography, and covers all the details of both shooting and postproduction to make a
successful time-lapse video. It includes a description of the photographic equipment, camera
settings and selection of the appropriate shooting intervals. The final chapter describes
postproduction process which includes photo and video editing and presents a resulting timelapse video.
KEYWORDS:
Time-lapse photography, Time-lapse video, video editing, photo editing, DSLR, Camera
settings, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Premiere, LRTimelapse
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1. Uvod
V zadnjih letih je intervalno fotografiranje postalo zelo priljubljeno in vedno več ljudi ustvarja
posnetke na ta način. Uporablja se ga v uvodnih in odjavnih špicah v filmih ter kot prehodne
posnetke v krajših video montažah. Sestavlja se pa tudi krajše video montaže samo iz
intervalnih posnetkov, najpopularnejši so posnetki narave, neba in zvezd.

1.1. Zgradba diplome
V diplomi bom najprej opisal, kaj je intervalno fotografiranje ter obrazložil glavno razliko
med hitrimi posnetki in posnetki sestavljenimi z intervalnim fotografiranjem. Primerjal bom
senzor fotoaparata s senzorjem video kamere ter na podlagi tega obrazložil razliko v končnem
posnetku. Nato bom na kratko opisal zgodovino in začetke intervalne fotografije. V tem
poglavju bom opisal tehniko, ki jo je Eadweard Muybridge leta 1878 uporabil za
fotografiranje konja v galopu. V zadnjem delu prvega sklopa pa bomo izvedeli nekaj malega o
tem, kje se intervalne posnetke uporablja v praksi.
Naslednji sklop obsežnejše opisuje opremo, ki jo potrebujemo za izdelavo intervalnega
posnetka. Razdelil sem ga na ključne dele opreme ter v vsakem poglavju opisal, kaj je pri
posameznem delu opreme pomembnejše, na kaj moramo biti pozorni in kako to vpliva na
kakovost končnega posnetka. V tem poglavju bom poleg fotoaparata, leče in stativa opisal
tudi programsko opremo, ki jo pri tem potrebujemo. Osredotočil se bom predvsem na
programe Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Premiere in LRTimelapse.
Najobsežnejši sklop o postavitvi aparata in zajemu fotografij sem razdelil na štiri obsežna
poglavja. Prvo poglavje govori o izbiri motiva, lokacije in kadra zajema, poleg nasvetov za
intervalno fotografiranje pa opisuje tudi nekaj osnov o kadriranju, npr. pravilo tretjin ter zlati
rez. V poglavje o nastavitvah fotoaparata na začetku predstavim razliko med RAW in JPEG
zajemom, nato se bolj podrobno osredotočim na nastavitve zaslonke, zaklopa ter vrednosti
ISO. V tem delu izpostavim problem pri motivih, kjer se spreminja svetloba. Predstavim tudi
tri možne rešitve za fotografiranje sončnega vzhoda ali zahoda in poglavje zaključim z
nastavitvami beline. V tretjem poglavju tega sklopa se osredotočim na nastavitve intervala in
predstavim primerne čase intervala za različne motive. V zadnjem delu tega sklopa pa
poudarim napake, ki jih lahko pri zajemu naredimo. Omenim napake, na katere sem sam
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naletel med intervalnim fotografiranjem, ter opišem svoje ugotovitve in predloge, kako se
napakam izogniti.
Zadnji sklop opisuje postprodukcijo, ki je sestavljena iz obdelave fotografij ter montaže
videoposnetka. Za obdelavo fotografij sem pri svojem projektu uporabljal program Adobe
Photoshop Lightroom, zato v tem poglavju opišem, kako s tem programom primerno
obdelamo fotografije, da jih lahko nato sestavimo v intervalni posnetek. Za obdelavo
fotografij obstaja veliko drugih programov, vendar ta vsekakor spada med ene izmed boljših
in najprimernejših za naše potrebe. V poglavju o montaži sem opisal, kako iz že obdelanih
fotografij sestavimo posnetek in kako lahko ta posnetek vključimo v svoj projekt ter naredimo
končni posnetek, sestavljen iz več sekvenc in različnih motivov, zajetih z intervalnim
fotografiranjem. Ta postopek sem opisal z uporabo program Adobe Premiere, ki velja za
enega boljših programov za montažo in nam zato omogoča veliko možnosti pri obdelavi. Z
opisom postopka montaže se diploma zaključi, saj je montaža zadnji del pri izdelavi končnega
posnetka.
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2. Intervalna fotografija in pospešeni videoposnetki
Intervalna fotografija je fotografska tehnika, pri kateri je število zajetih fotografij na časovno
enoto veliko manjše kot število sličic na časovno enoto pri predvajanju končnega
videoposnetka, zaradi tega čas navidezno teče hitreje. Na primer, fotografiramo nek motiv z
intervalom nekaj sekund, nato pa te fotografije predvajamo z intervalom 24 fotografij na
sekundo. Temu bi lahko rekli tudi hiter ali pospešeni posnetek.

Slika 1: Prikaz intervalnega posnetka v eni fotografiji. (Vir [1])

Slika 1 prikazuje fotografijo, ki je kolaž različnih fotografij, zajetih z iste lokacije z
določenim časovnim zamikom. Tako fotografijo sestavimo iz fotografij, ki so bile zajete s
tehniko intervalnega fotografiranja. Tako vidimo, da lahko fotografije, zajete s to tehniko,
kasneje uporabimo za različne namene. Več o tem je zapisano v poglavju o uporabi
intervalnih fotografij in pospešenih posnetkov.
Eden izmed načinov uporabe intervalnih fotografij, ki se mu bom v diplomi še posebej
posvetil, je sestavljanje hitrih oz. pospešenih posnetkov iz teh fotografij. Glavni cilj, ki ga pri
takih pospešenih posnetkih dosežemo, pa ni le hiter posnetek, ki bi ga lahko posneli z
navadno kamero in v montaži pohitrili. Razlika med hitrim posnetkom in posnetkom, zajetim
z intervalnim fotografiranjem, je predvsem v kvaliteti samega posnetka in detajlih, ki jih
lahko zajamemo. Kot vemo, so senzorji za zajem fotografij natančnejši, z veliko manj šuma
ter z večjo resolucijo kot pa senzorji v kamerah. Za snemanje v full HD 1080p nam namreč
zadostuje že senzor z 2 Mpx, za 4K 16 Mpx ... V primerjavi s fotoaparati so to zelo nizke
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resolucije. Običajen fotoaparat oz. celo telefon lahko zajema fotografije z 20 Mpx ali več.
Tako pridemo do vprašanja, zakaj ne bi namesto kamere uporabili fotoaparata in vsako sličico
posebej fotografirali, nato pa to združili v en posnetek s 25 sličicami na sekundo. Problem
nastane, ker fotoaparat ne more zajeti 25 fotografij na sekundo, prav zaradi tega so vsi
intervalni videi hitri posnetki nekega navadno počasnega gibanja. Stvari, ki jih naše oči
zaznavajo kot statične, zajamemo ter v hitrem posnetku pokažemo, da se v resnici gibljejo.
Kolikokrat bomo dejansko gibanje pohitrili, pa je odvisno od intervala zajema. Kamere pri
snemanju navadno zajemajo 24 slik na sekundo. Končni posnetek se nato predvaja ravno tako
s 24 slikami na sekundo, kar vidimo kot naravno gibanje. V kolikor se pa odločimo, da bi ta
posnetek pohitrili, vzamemo iz prvotnega posnetka le vsako šesto sličico in iz njih sestavimo
ponovno končni posnetek, ki je sestavljen iz 24 slik na sekundo. Ker smo uporabili le vsako 6.
sličico, smo posnetek 6x pohitrili. Sedaj pa lahko, namesto da bi zajemali posnetek s 24
sličicami na sekundo, uporabimo za to fotoaparat in z njim zajamemo fotografije v takem
intervalu, da bo zajeta le vsaka 6. sličica. To pomeni 4 slike na sekundo. Tak zajem je za
večino fotoaparatov rahlo prehiter, zato se navadno uporablja daljši intervalni čas. Ta je
navadno dolg najmanj 1 sekundo, v večini primerov pa tudi več. Kar pomeni, da bomo v
primeru zajema z intervalom 1 sekundo imeli 24x hitrejše gibanje od naravnega.

Slika 2: Razlika med zajemom pri snemanju oz. pri intervalnem fotografiranju.
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2.1. Začetki intervalne fotografije
K razvoju intervalne fotografije je vsekakor pripomogel fotograf Eadweard Muybridge, ki je
na način, ki ga danes poznamo pod imenom stop motion, fotografiral konja v galopu.
Vprašanje, ki ga je želel razčistiti, je bilo: ali ima konj med galopom kdaj vse štiri noge hkrati
v zraku. Poskus je izvedel z dvanajstimi fotoaparati, ki jih je postavil z zamikom 53
centimetrov. Za proženje fotoaparatov je uporabil vrvico, ki jo je konj pretrgal in s tem sprožil
fotoaparat.

Slika 3: Dvanajst fotografij konja v galopu. (Vir [2])

Pospešen video, sestavljen iz intervalnih fotografij, je prvič uporabil Georges Melles v filmu
Carrefour De L'Opera leta 1897. Nato je bilo trinajst let pozneje v filmu The Birth of a Flowe
prvič uporabljeno intervalno fotografiranje narave. In tako se je intervalno fotografiranje z leti
razvijalo vse do danes, ko lahko v intervalni posnetek pravzaprav zajamemo kar koli. Motivi,
ki jih pogosto uporabljamo za intervalno fotografiranje, so gibanje oblakov, zvezd, sonca,
lune, rast rastlin, grajenje zgradb, dogajanje v mestu, premikanje ljudi po ulicah, promet …
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2.2. Uporaba intervalnih fotografij in pospešenih posnetkov
Kot sem že v prvem poglavju omenil, lahko intervalne fotografije uporabljamo za različne
namene. Eden izmed njih je sestavljanje kolaža iz fotografij, zajetih z določenim časovnim
zamikom (slika 1). Ko imamo sestavljen tak kolaž, pa lahko robove med fotografijami rahlo
zabrišemo in nastane zanimiva fotografija, ki se iz ene strani proti drugi preliva iz dneva v noč
ali obratno.
Druga tehnika uporabe intervalnih fotografij se imenuje Star trails, pri kateri sklop fotografij
združimo v eno ter nato iz vsake uporabimo na primer le svetle dele (zvezde). Najpogosteje se
ta tehnika uporablja za izrisovanje sledi zvezd. Lahko pa se uporablja na podoben način tudi
za zabrisovanje oblakov ali valov v vodi. Ta tehnika nam le podaljša čas zajema fotografije
(angl. exposure time). Na spodnji fotografiji (slika 4) je primer fotografije, sestavljene s to
tehniko.

Slika 4: Intervalne fotografije združene s tehniko Star trails.

Načinov uporabe intervalnih fotografij je verjetno še veliko, z današnjo opremo lahko iz takih
fotografij naredimo marsikaj zanimivega, potrebujemo le dobro idejo ter primerno opremo za
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izvedbo. V diplomi se posvečam predvsem tehniki sestavljanja pospešenih posnetkov iz
intervalnih fotografij.
Te posnetke pa se ravno tako lahko uporablja za različne namene. Največkrat se z njimi
srečamo, ko so uporabljeni kot vmesni kader v uvodni ali odjavni špici v filmih ali pri
prehodu med prizori. Take posnetke lahko uporabljamo na podoben način tudi v reklamah,
video spotih … Poleg filmske industrije se ta način intervalnega zajemanja fotografij
uporablja tudi v znanstvene namene. Ena izmed možnosti uporabe intervalnih posnetkov pa je
tudi montaža videa, sestavljenega iz več krajših intervalnih posnetkov.

2.3. Pregled literature in tutorialov
Pred začetkom intervalnega zajemanja priporočam pregled literature in nekaterih tutorialov.
Sam sem se pred prvim zajemom poglobil in prebral kar nekaj literature na to temo. Naletel
sem na veliko zanimivih, kvalitetnih člankov in objav na spletnih straneh. Nekaj spletnih
strani bi posebej izpostavil in jih pred začetkom intervalnega fotografiranja priporočil v
branje.
Prva, ki je po moji oceni vredna branja, je stran Timelapse Photography, ki jo najdemo na
naslednji

povezavi:

http://www.learntimelapse.com/what-is-time-lapse-photography/.

Povezava se navezuje na specifičen članek, ki je za začetek posebej priporočljiv, saj nam
opiše, kaj sploh je intervalno fotografiranje, in nam poda nekaj premerov. Če pa dodatno
raziščemo to stran, lahko na njej najdemo še veliko drugih priporočil glede nastavitev,
programske opreme in še veliko drugega. Dober opis in obrazložitev nastavitev najdemo v
članku na tej povezavi: http://www.learntimelapse.com/how-to-select-a-time-lapse-interval/.
Še natančnejši opis nastavitev, predvsem s poudarkom na zajemanju intervalnih posnetkov, ko
se spreminja svetloba, pa najdemo na strani Prestonkank, v članku na naslednji povezavi:
http://prestonkanak.com/2013/06/12/how-to-shoot-day-to-night-time-lapses/. Poleg priporočil
za nastavitve je v članku tudi nekaj primerov takih posnetkov. Drugi del članka nam opisuje
še priporočila glede montaže in vsebuje video tutorial za primer montaže v programu Adobe
After Effects.
Kot zadnjo stran bi omenil Enrique Pacheco, na kateri sem zasledil zanimiv članek. Najdete
ga na naslednji povezavi: http://www.enriquepacheco.com/10-things-you-should-not-do-in14

time-lapse/. Enrique Pacheco je razdelil članek na deset poglavji, v katerih opisuje, česa ne
smemo narediti pri intervalnem zajemanju. Vendar v članku ne opisuje le napak, ki bi jih
lahko naredili. Skozi napake nam opiše celoten postopek, na kaj moramo biti pozorni in kaj je
pomembno, da izdelamo dober pospešen posnetek. V članku je veliko primerov dobrih
posnetkov, ki jih je vredno pogledati, da dobimo predstavo o tem, kako mora tak posnetek
izgledati. Pri tem lahko dobimo tudi idejo za svoj pospešeni posnetek in jo nato poskusimo na
ta način realizirati.
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3. Fotografska in programska oprema
Za zajemanje intervalnih fotografij in kasnejše sestavljanje pospešenega posnetka
potrebujemo tudi primerno opremo. Nujna oprema za takšno fotografiranje je fotoaparat,
stativ in primerna programska oprema.

3.1. Fotoaparat
Glavni in najpomembnejši del opreme je vsekakor fotoaparat. Zadostuje že navaden
kompakten digitalni fotoaparat ali celo telefon. Za HD 1080p zajem je namreč dovolj že
senzor z 2 Mpx. Problem nastane le pri slabših svetlobnih pogojih, v katerih večina
kompaktnih aparatov oz. telefonov ne more doseči želenih rezultatov. Na primer, pri nočnih
posnetkih slabši senzorji ne zaznajo zvezd. Drugi problem je, da večina fotoaparatov nima
vgrajene možnosti za samodejno proženje. Vendar to lahko rešimo tako, da ga priklopimo na
zunanje sprožilo, ki bo z določenim intervalom sprožilo aparat. Sprožilo lahko nadomesti tudi
primeren program na našem telefonu ali računalniku, ki je kompatibilen z našim modelom
fotoaparata.

Slika 5: Nikon D7000 med zajemom sončnega vzhoda.
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3.2. Stativ
Drugi pomemben del opreme poleg fotoaparata je stativ. Za dober intervalni zajem je
vsekakor potreben tudi dober stativ, saj le-ta zagotavlja, da je med zajemom videa fotoaparat
stabilen in se ne premika. Zajem enega 10-sekundnega pospešenega posnetka lahko traja tudi
4 ure ali več, stativ pa mora zagotoviti, da se fotoaparat v teh štirih urah ne bo premaknil – ne
glede na vremenske razmere. Pri daljših zajemih se namreč pogosto zgodi, da nas lahko
presenetijo nepričakovane vremenske razmere, kot je veter ali dež. Zato je pomembno, da
imamo težji stativ, ki ga veter ne bo premaknil. Stativ lahko tudi dodatno obtežimo, saj ima
večina dobrih stativov na sredini kljukico, na katero lahko obesimo utež, ki bo naredila stativ
težji in stabilnejši- Ta utež je navadno kar naš foto nahrbtnik.

Slika 6: Prikaz stativa obteženega z nahrbtnikom.

3.3. Leča
V kolikor za zajem uporabljamo DSLR fotoaparat, potrebujemo poleg stativa in fotoaparata še
primeren objektiv. Pravo izbiro objektiva je težko določiti, ker je zelo odvisna od motiva, ki
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ga fotografiramo. Če zajemamo pospešen posnetek pokrajine, zvezd, oblakov, je primeren
širokokoten objektiv. Izjemoma lahko uporabimo tudi teleobjektiv, saj z njim ravno tako
dosežemo zanimive rezultate.

Slika 7: Ena izmed lokacij fotografiranja.

3.4. ND filter
Glavni namen ND filtra ali filtra enakomerne gostote (angl. Neutral-density filter) je, da nam
za določeno f- stopnjo otemni sliko. To nam omogoči, da lahko tudi podnevi, ko imamo
veliko svetlobe, fotografiramo z daljšimi časi zaklopa in s tem dosežemo lep učinek
zamazanih oblakov ali vode (angl. Motion blur effect). Pri fotografiranju pokrajine je ta
učinek zelo priljubljen, zato je ND filter skoraj nujen del opreme tudi za intervalno
fotografiranje pokrajine.

Slika 8: Primerjava fotografije brez ND filtra in s filtrom (Vir [3])
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3.5. Programska oprema
Da lahko vse skupaj sestavimo v celoto, potrebujemo le še računalnik ter primerno
programsko opremo za sestavo videa iz fotografij, ki smo jih posneli. Navadno najprej
uporabimo program za obdelavo fotografij, s katerim vse zajete fotografije obdelamo na enak
način. Nato uporabimo drugi program, ki nam te fotografije združi in pretvori v video.

3.5.1.

Adobe Photoshop Lightroom

Za obdelavo fotografij obstaja veliko programov, eden izmed bolj razširjenih je Adobe
Photoshop Lightroom. To je program, ki je prvotno služil le kot knjižnica programa Adobe
Photoshop. V tem programu si naredil izbor fotografij, nato pa si jih v programu Adobe
Photoshop obdelal. Nove posodobitve so v ta program prinesle tudi možnost obdelave
fotografij tako, da sedaj lahko fotografije med izborom že sproti delno popravljamo, za večje
popravke pa moramo še vedno uporabiti Adobe Photoshop. Poleg številnih drugih funkcij ima
Lightroom tudi možnost, da popravke iz ene fotografije enostavno sinhroniziramo na ostale.
Zato je tudi zelo primeren za obdelavo sklopa fotografij, zajetih z intervalnim
fotografiranjem, kjer potrebujemo enako obdelavo fotografij za cel sklop.

Slika 9: Adobe Photoshop Lightroom.
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3.5.2.

Adobe Premiere

Za sestavljanje končnega videa iz fotografij, ki smo jih izvozili iz programa Adobe Photoshop
Lightroom, obstaja veliko različnih programov. Nekateri so namenjeni prav sestavljanju teh
posnetkov, vendar ti programi navadno omogočajo samo to, da izbereš fotografije, program
pa izvozi video. Ne dopuščajo nobenih drugih popravkov. Sam sem za montažo uporabil
program Adobe Premiere, ki je namenjen montiranju različnih posnetkov in filmov. Dopušča
tudi zelo enostavno sestavljanje videoposnetka. Že ko fotografije uvozimo v program, imamo
možnost, da jih uvozi kot sekvenco. To pomeni, da vseh 500 uvoženih fotografij pokaže kot
en pospešen posnetek, ki ga lahko nato vključimo v svoj projekt. Ker je program namenjen
montaži, lahko iz več takih sekvenc intervalnih fotografij z istim programom sestavimo lepo
montažo.

Slika 10: Projekt sestavljanja pospešenih posnetkov v programu Adobe Premiere.

3.5.3.

LRTimelapse

Največji problem pri intervalnem fotografiranju so neenakomerno osvetljene fotografije, kar
se pri končnemu posnetku kaže kot utripanje (angl. flickering). Za odpravo tega problema
obstajata dva bolj znana programa, in sicer: GBDeflicker dodatek za Adobe After Effect in
LRTimelapse. Sam sem preučil delovanje LRTimelapse, ki deluje v povezavi z Adobe
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Photoshop Lightroom. V program uvozimo že obdelane JPEG fotografije, program pregleda
in oceni, katere fotografije odstopajo, ter jim dodeli neko vrednost. Te vrednosti nato
shranimo v metadata podatke, ki jih nato uvozimo v Adobe Photoshop Lightroom. Ta nam
potem fotografije prilagodi in popravi glede na podatke, ki jih je dobil iz programa
LRTimelapse. Nato fotografije izvozimo in jih po želji uporabimo. Lahko jih tudi ponovno
odpremo v programu LRTimelapse in z njim izvozimo končen posnetek.
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4. Postavitev in zajem fotografij
4.1. Izbira motiva, lokacije in kadra
Izbira motiva in kadra je vsekakor zelo pomembna. V kolikor se odločimo, da se usmerimo v
fotografiranje zvezd, oblakov in pokrajine, imamo navadno dve možnosti za lep kader, in
sicer, ali imamo horizont na spodnji tretjini ali na zgornji. V večini primerov, ko
fotografiramo pokrajino, se odločimo za drugo možnost, torej da pokažemo več pokrajine in
nam tako ostane le ena tretjina za nebo. Pri zajemu intervalnih fotografij pa je to skoraj vedno
obratno. Odločimo se za zajem dveh tretjin neba in ene tretjine pokrajine, saj bo pokrajina
tekom celega posnetka enaka, medtem ko se bo nebo spreminjalo. Pri nočnem zajemu zvezd
se pogosto zajema kar 90 % neba in le manjši del pokrajine. Je pa skoraj obvezno, da je v
fotografijo vključen tudi del pokrajine, saj video tako deluje bolj naravno in gibanje zvezd je
lepše vidno. Poleg tega pa je pomembna tudi izbira lokacije. Za nočni zajem zvezd je
pokrajina vidna le kot silhueta, vendar je vseeno pomembno, da izberemo lokacijo s čim manj
svetlobne onesnaženosti, saj bodo tako zvezde lepše vidne. Za zajem oblakov in sončnega
zahoda pa je pomembno, da preučimo in si izberemo lokacijo z lepim razgledom in lepo
pokrajino.

Slika 11: Ena izmed fotografij iz intervalnega fotografiranja sončnega vzhoda.
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Poleg pokrajine, oblakov in zvezd lahko fotografiramo tudi gradnjo stavbe, pri čemer je
pomembno, da izberemo lokacijo, do katere bomo imeli dostop tekom celotne gradnje.
Problem pri tem nastane, ko se vreme spreminja in imamo različne osvetlitve, zato imamo s
sestavljanjem veliko več dela, če želimo, da je video tekoč.
Zelo znan motiv za intervalno fotografiranje pa je tudi fotografiranje rastoče rastline. Ta
tehnika je zelo enostavna. Rastlino navadno postavimo v studio oz. jo osvetlimo z lučmi, ki so
na istem mestu tekom celotne rasti rastline. Problem pri tej tehniki je le, da je dolgotrajna.
Rastlina namreč potrebuje več dni, da vzklije.

4.1.1.

Pravilo tretjin

Prvi pomemben korak pri nastavljanju aparata za intervalno fotografiranje predstavlja
kadriranje oz. okvirjanje slike. Da lahko fotografiji pravilno določimo okvir, se moramo držati
določenih pravil. Prvo in najpomembnejše je pravilo tretjin.

Slika 12: Pravilo tretjin. (Vir [4])

Upoštevanje tretjinske mreže pomeni, da ko imamo v kadru horizont, ga vedno postavimo na
spodnjo ali na zgornjo tretjino. Objekt, ki ga fotografiramo, pa postavimo v eno izmed štirih
označenih točk, kot je vidno na zgornji fotografiji [slika 12].
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4.1.2.

Zlati rez

Zlati rez je odgovor na vprašanje, zakaj se moramo držati pravila tretjin in od kje to pravilo
izvira. Zlati rez se pojavlja povsod v naravi. Celotno vesolje in narava se oblikujeta v tej
spirali. Zato naj bi to v človekovi podzavesti predstavljalo nekaj naravnega in lepega. Tretjine
so velik približek tej spirali, zato uporabljamo kar tretjine, ki so za prikaz in predstavo lažje
kot zlati rez. [3]

Slika 13: Zlati rez v primerjavi s tretjinsko mrežo. (Vir [5])

4.2. Nastavitve fotoaparata
4.2.1.

RAW ali JPEG

Prva pomembna odločitev je, ali bomo fotografije zajemali v RAW ali v JPEG formatu. Če
želimo fotografije po zajemu še popravljati, je RAW zajem vsekakor boljša izbira. Problem
pri izbiri RAW fotografiranja je, da so datoteke zelo velike in posledično potrebujemo veliko
spominsko kartico.
Glavna razlika med RAW in JPEG zajemom pa ni v velikosti, to je le posledica. Poleg treh
osnovnih nastavitev v fotoaparatu (hitrost zaklopa, odprtost zaslonke in vrednost ISO), obstaja
še veliko drugih nastavitev, ki jih moramo definirati, preden fotografijo shranimo v JPEG. V
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kolikor nam fotoaparat shranjuje v JPEG, vse ostale parametre določi fotoaparat sam in jih
pozneje ne moremo spremeniti. Če fotografiramo v RAW, pa fotoaparat zapiše vse podatke s
senzorja in nam tako omogoči, da vse ostale parametre definiramo pozneje v postprodukciji
[5].
Poleg veliko več možnosti za poznejše obdelovanje dobimo z RAW formatom tudi večje
dinamično območje. To je območje med najsvetlejšim in najtemnejšim delom fotografije.
Koliko večje dinamično območje dobimo, si lahko predstavljamo iz podatka, da se JPEG
fotografija shranjuje z 8 biti, RAW pa z 12 ali 14 biti. To pomeni, da se za vsak slikovni
element pri JPEG formatu shranijo vrednosti treh barvnih komponent z 256 možnimi nivoji, v
RAW formatu pa z 16384 nivoji, kar omogoča veliko natančnejši zajem barvnih odtenkov.

Slika 14: Fotografija iz enega od intervalnih posnetkov.

4.2.2.

Nastavitve svetlobe

Sledi izbor nastavitev fotoaparata. Najprej se odločimo med avtomatskim načinom, polnim
ročnim načinom in pol ročno nastavitvijo. Za sceno, kjer predvidevamo, da se svetloba ne bo
spreminjala, se odločimo za polni ročni način. Zato vse nastavitve nastavimo točno tako, kot
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si želimo, in ničesar ne prepuščamo naključju (avtomatiki). S tem dosežemo, da se nam
nastavitve med zajemom ne spreminjajo in je osvetlitev vedno enaka. V primeru, da izberemo
avtomatski način, je vsaka zajeta fotografija drugače svetla, in ko sestavimo posnetek, to
izgleda, kot da bi posnetek utripal.
Tabela 1: Prikaz primernih nastavitev za določene motive

Fotografiranje zvezd

Scena

Fotografiranje

Fotografiranje

oblakov

vzhoda/zahoda

Hitrost zaklopa

15–30 sekund

1/100–1/500 sekund

Avtomatsko

Odprtost zaslonke

f2.8 (najbolj odprta)

f6.3–10.0

f2.8–3.5

Vrednost ISO

ISO800–1600

ISO100

Avtomatsko

4.2.3.

Problem s spreminjanjem svetlobe

V primeru, da fotografiramo sončni zahod, moramo izbrati vsaj polavtomatski način, saj se
nam bo svetloba med zajemom spremenila. Za izbiro polavtomatskega načina imamo tri
možnosti: lahko izberemo, da se nam bo avtomatsko spreminjal čas zaklopa (A), zaprtost
zaslonke (S) ali oboje (P). Poljubno lahko nastavimo tudi, da se nam avtomatsko spreminja
občutljivost ISO.

Slika 15: Izbor nastavitev. (Vir [6])
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Lahko pa aparat tudi delno omejimo. Na primer, če se odločimo za nastavitev z avtomatskim
ISO, lahko omejimo maksimalno vrednost, saj bi v nasprotnem primeru aparat ponoči preveč
povišal ISO in bi bile fotografije zrnaste in neuporabne. Omejimo lahko najdaljši čas zaklopa.
Najbolj pogosta in optimalna izbira je, da določimo avtomatsko izbiro časa zaklopa. Pri tem
moramo odprtost zaslonke nastaviti ročno, da bo ves čas zajema enaka. Vendar tudi ta izbira
ni najbolj optimalna, saj s to nastavitvijo pri končnem izdelku opazimo rahlo utripanje oz.
neenakomeren prehod iz svetlega v temno in obratno. To nastane zaradi tega, ker lahko
fotoaparat spremeni nastavitev le za eno f-stopnjo oz. nekateri za polovico f-stopnje. Zato to
zaznamo kot neenakomeren prehod. Ta problem rešimo tako, da poleg avtomatskega časa
zaklopa nastavimo tudi avtomatsko nastavljanje vrednosti ISO in s tem dobimo več stopenj
osvetlitev ter tako dosežemo gladek prehod in lep tekoč intervalni posnetek sončnega vzhoda
ali zahoda.

Slika 16: Fotografija med zajemom sončnega zahoda.

Tretja pomembna nastavitev pri fotografiranju z avtomatskim načinom je, da ne izberemo
točkovnega merjenja svetlobe. S tem ko se oblaki premaknejo, se nam lahko svetloba na tisti
točki spremeni. To povzroči, da so nekatere fotografije svetlejše oz. temnejše. Pomembno je,
da izberemo nastavitev, ko aparat meri svetlobo na celotni površini senzorja.
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Obstajata pa še dva načina, da se izognemo tem problemom in avtomatskemu načinu. Prvi
način je, da dvakrat zajamemo enako sekvenco. Enkrat zajamemo z optimalnimi nastavitvami
za dnevno intervalno fotografiranje. Nato naslednji dan ob istem času na isti lokaciji
zajamemo še z nočnimi nastavitvami. Nato pri montaži obe sekvenci fotografij združimo v en
posnetek s prehodom iz dnevne v nočno sekvenco. Problem pri takem načinu zajema je, da
potrebujemo dva dni za zajem in da mora biti kader popolnoma enak. Poskrbeti moramo, da
ostane stativ do naslednjega zajema na enakem mestu.
Drugi način pa je le poenostavljen postopek, opisan v prejšnjem odstavku. S tujko se imenuje
bramping method. Obstajajo namreč neke vrste sprožilci za fotoaparat, ki omogočajo
upravljanje z nastavitvami fotoaparata. Nekateri od teh sprožilcev imajo možnost intervalnega
zajema z različnimi nastavitvami. To nam omogoči, da nastavimo nastavitve za dnevni zajem
in nastavitve za nočni zajem. Te nastavitve vnesemo v sprožilec, ta pa nam z vsakim
intervalom zajame dve fotografiji, eno z dnevnimi in eno z nočnimi nastavitvami. Pri tem
moramo paziti, da čas zajema obeh fotografij ni daljši od intervala fotografiranja.
Ne glede na to, katerega izmed teh treh načinov izberemo, lahko z nekaj truda ter z več
poskusi dosežemo zelo dobre rezultate. Vsekakor ne smemo obupati, če nam prvi poskus
zajema ne uspe in ne dobimo želenih rezultatov.

Slika 17: Tri fotografije iz istega intervala.

4.2.4.

Nastavitve beline

Kot zadnje omenim še belino slike (angl. White balance), ki je prav tako pomembna
nastavitev. Ko fotografiramo v RAW formatu, se med zajemom ni treba ukvarjati z
nastavljanjem beline, saj jo lahko nastavimo pozneje pri obdelavi. Pa vendar je tudi pozneje
pomembno, kako jo nastavimo. Pri dnevni svetlobi navadno uporabljamo belino približno
5200 K, kar je za nočne posnetke preveč. Optimalna izbira za nočne posnetke je nekje med
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3200 K in 4800 K. V območjih, kjer imamo več svetlobne onesnaženosti, na primer v bližini
mest, je bolje izbrati belino med 3400 K in 3900 K, na temnih območjih pa 4000 K in več.

Slika 18: Primerjava različnih nastavitev beline pri nočnih posnetkih v mestu in izven mesta. (Vir [7])

4.3. Zajem intervalnih fotografij
Pomembna nastavitev pri zajemanju intervalnih fotografij je tudi čas intervala. Čas intervala
je predvsem odvisen od tega, kaj fotografiramo. V primeru fotografiranja oblakov, ki se
premikajo precej hitro, je dovolj le kratek čas od 2 do 5 sekund med eno in drugo fotografijo.
Če nastavimo interval, npr. 4 sekunde, potrebujemo za vsakih 10 sekund posnetka 20 minut
zajemanja. Ko pa zajemamo zvezde ali zahod in podobno, uporabljamo daljši interval, od 10
do 30 sekund. To pomeni, da potrebujemo za 10 sekund končnega videa od 2 do 4 ure
zajemanja. Pri tem moramo biti pozorni na to, da čas zajema ene fotografije ne presega časa
intervala. Pa še fotoaparatu moramo pustiti določen čas, da fotografijo shrani. Glede na to, da
se nočne posnetke navadno zajema pri daljših časih, 20–30 sekund, je res pomembno, da je
interval vsaj 5 sekund daljši, odvisno tudi od hitrosti kartice. Pri fotografiranju postavljanja
zgradbe ali rasti rastline, je interval še daljši. Interval v tem primeru preračunamo glede na to,
koliko časa bomo zajemali video in kolikšno končno dolžino želimo. Na primer, če želimo
zajemati 10 dni in potrebujemo 12 sekund končnega posnetka, je primeren interval približno
30 minut.
Tabela 2: Prikaz intervala za različne motive

1–5 sekunde

5–15 sekund

15–30 sekund

Daljši interval

dogajanje po mestu

sončni vzhod, zahod

premikanje senc

rast rastlin

hitrejši oblaki

počasnejši oblaki

premikanje zvezd

postavljanje zgradbe
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4.4. Napake pri zajemu
Med zajemanjem ne moremo narediti nobenih večjih napak, razen če fotoaparat med
zajemanjem premaknemo. Napake pa lahko naredimo pred zajemom, če npr. določene stvari
pred zajemom narobe predvidimo in se potem to med zajemanjem izkaže kot napaka. Prva
omembe vredna napaka je, da ne predvidimo napovedane nevihte in moramo zaradi dežja
aparat med zajemom umikati oz. ga na nek način zaščititi. Navadno nam dež v vsakem
primeru uniči posnetek, tudi če zaščitimo aparat ali pa imamo vodotesno ohišje, saj se razgled
na pokrajino, nebo, oblake ali zvezde skrije. Če fotografiramo kaj od naštetega, moramo v
vsakem primeru prekiniti zajemanje. Vsekakor je pomembno, da se pred zajemom
pozanimamo glede vremena in pogledamo oblake okrog sebe ter natančno premislimo kdaj,
kam in za koliko časa bomo nastavili fotoaparat. Drugi vremenski pojav, ki nam lahko zmoti
zajemanje, je veter, saj lahko premakne fotoaparat in stativ, zato moramo imeti dober in
obtežen stativ. Dovolj je že, da veter rahlo maje stativ. Tega sicer s prostim očesom ne bomo
opazili, posnetek bo pa na koncu neuporaben. Poleg nepredvidenih vremenskih pojavov nam
narava lahko ponagaja tudi z vsakdanjo jutranjo roso. Če smo nekje v naravi, na travniku in
imamo aparat obrnjen proti nebu ter želimo zajeti sončni vzhod, se lahko hitro zgodi, da se
leča med zajemanjem zarosi, fotografije pa so posledično meglene in neuporabne.

Slika 19: Fotoaparat preden ga zjutraj sonce obsije in posuši.
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Poleg narave nam lahko nagaja tudi tehnologija. Prvi pomemben pogoj, na katerega moramo
biti pozorni, je, da imamo dovolj prostora na pomnilniški kartici in dovolj polne baterije, da
ne bomo sredi zajemanja ostali brez baterij. Nočni posnetki, ko je čas zajema enega posnetka
20–30 sekund, porabijo več baterije kot običajna uporaba fotoaparata. Baterijo, ki navadno
zdrži tudi do 1500 fotografij, bomo lahko spraznili že z zajemom 500 fotografij.
Drugi tehnični problem, ki ga pa malo težje preprečimo, pa je problem v opremi. Kot sem že
nekajkrat omenil, je največji problem za končni posnetek, če fotografije niso enako
osvetljene, zato vedno stremimo k temu, da imamo, če je le mogoče, polno ročno nastavitev.
Vendar tudi to ne nujno prepreči utripanja. Skoraj nemogoče je, da bi lahko prišlo do
utripanja, če imamo vse nastavljeno ročno, pa vendar do tega pride. Kot sem že opozoril, je
problem tudi v opremi in minimalnih napakah ter zakasnitvah pri odpiranju in zapiranju
zaslonke ter zaklopa. Tega problema ne moremo v celoti odpraviti, lahko pa zmanjšamo
utripanje. Do napak pri zapiranju zaslonke namreč pride, ko je zaslonka bolj zaprta. Zato ta
problem najlažje rešimo tako, da imamo zaslonko čim bolj odprto. Zmanjšamo pa ga lahko
tudi z uporabo fiksnih objektivov. Napake zaklopa, ki so navadno res minimalne in neopazne,
pa zmanjšamo s tem, da uporabljamo čase daljše od 1/60 s.
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5. Postprodukcija pospešenega videa
5.1. Obdelava fotografij
Prvi del postprodukcije je obdelava fotografij. Če smo fotografije zajemali v RAW formatu,
kot sem že na začetku omenil, je mogoče posamezno fotografijo še precej popraviti in
polepšati. Seveda ne bomo popravljali vsake posamezne fotografije. Vse fotografije morajo
biti enako obdelane. Zato lahko obdelamo le eno fotografijo in nato to obdelavo
sinhroniziramo na vse ostale fotografije.

Slika 20: Prikaz postopka obdelava fotografij.

Problem pri obdelavi celega sklopa fotografij z uporabo enake obdelave nastane ponovno pri
fotografijah sončnega zahoda oz. sončnega vzhoda, ko se svetloba spreminja. Če obdelamo
prvo fotografijo in nato sinhroniziramo nastavitve na vse ostale, ob pogledu na zadnjo
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fotografijo vidimo, da ni optimalno obdelana. Polovice fotografij ne moremo obdelati s takimi
nastavitvami, druge polovice z drugačnimi, ker bi v videu opazili, kje smo začeli z drugačno
obdelavo. Če bi na zadnji fotografiji želeli drugačno obdelavo kot na prvi, bi morali to
postopoma spreminjati na posameznih fotografijah. Na primer, če bi želeli večati kontrast, bi
morali vsaki naslednji fotografiji za minimalno vrednost povečati kontrast. Ker pa to vzame
ogromno časa, je najlažje, da dobimo kompromis in obdelamo tako, da izgledata tako prva kot
zadnja fotografija dobro z istimi nastavitvami.
Podrobnejši izbor nastavitev je zdelo odvisen od fotoaparata, ki ga uporabljamo, in je obenem
stvar vsakega posameznika. Podobno kot pri hrani, ko rečemo, da ima vsak svoj okus, ima
tudi pri obdelavi fotografij vsak svoje oko in vsakemu je všeč drugačna izbira nastavitev.
Nastavitve so torej odvisne od posameznikove želje.
Izpostavil bi le, kako dosežemo učinek, da je pri nočnih posnetkih vidnih več zvezd, in kaj
moramo spreminjati, da dobimo želene rezultate (slika 21). Na spodnji sliki vidimo moje
nastavitve za enega izmed nočnih zajemov.

Slika 21: Nastavitve pri fotografiranju zvezd.
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Kot vidimo, je fotografijam priporočljivo dodati kontrast, saj s tem dosežemo bolj temno črno
nebo in manj šuma in bolj svetle zvezde. Če želimo poudariti svetlobno onesnaženost, kar je
vidno kot svetel del na horizontu fotografije, lahko večamo »highlights«. Z večanjem
nastavitve »shadows« navadno fotografija dobi le dodaten šum, zato je to v tem primeru bolje
pustiti nespremenjeno. Nastavitev »whites« nam še dodatno poudari zvezde, in če
fotografiramo v RAW formatu, se nam navadno z večanjem te nastavitve pokaže še kakšna
zvezda, ki na original fotografiji sploh ni bila vidna. Nastavitev »blacks« lahko po potrebi
zmanjšamo in s tem dobimo še temnejše nebo in odstranimo nekaj šuma. Z dodajanjem
nastavitve »clarity« zvezde še dodatno izpostavimo, vendar s to nastavitvijo dobivamo veliko
dodatnega šuma na fotografijo, zato z dodajanjem tega učinka ne smemo pretiravati.

Slika 22: Naprednejše nastavitve.

Program Adobe Photoshop Lightroom ima še veliko drugih nastavitev, ki jih lahko
spremenimo in z njimi izboljšamo fotografijo. Izpostavil bi le še eno nastavitev, ki nam lahko
večkrat pomaga in pripomore k boljši fotografiji. To so nastavitve v zavihku »Detail«, s
katerimi lahko na fotografiji zmanjšamo šum ali pa fotografijo še dodatno izostrimo. Prve 4
nastavitve vplivajo na ostrino fotografije, z ostalimi pa lahko po potrebi odstranjujemo šum.
Da bi nastavitve lažje razumeli, je najbolje poskusiti in primerjati želeni rezultat. Jaz sem v
tem primeru fotografiranja zvezd izbral izbor nastavitev, vidnih na sliki 22.
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5.2. Montaža
Drugi del postprodukcije je montaža, to pomeni sestavljanje videoposnetka iz fotografij. Ta
del navadno ni ravno zahteven. Celoten postopek je viden na spodnji fotografiji.

Slika 23: Montaža v Adobe Premiere.
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Montažo začnemo z uvozom fotografij v Adobe Premiere. To naredimo, kot kaže na zgornji
sliki (slika 23). Označimo prvo fotografijo iz celotnega zajema, program nam nato ponudi
možnost, da obkljukamo »image sequence«. Z označitvijo nam program uvozi vse fotografije
našega zajema in jih že združi v video. Video lahko nato uporabimo v svojem projektu.
Preden pa začnemo z montažo svojega projekta, moramo izdelati novo sekvenco. Pri izdelavi
sekvence je pomembno, da določimo želeno resolucijo ter koliko sličic na sekundo želimo. Pri
intervalnih posnetkih je navadno dovolj že manjše število sličic na sekundo, zato lahko
izberemo le 24 ali 25 sličic na sekundo. Resolucijo lahko ohranimo tako, kot je na
fotografijah, 16 megapikslov že zadošča za 4K posnetek. Le višino moramo prilagoditi tako,
da dobimo razmerje 16:9, ki je priporočljivo za take posnetke. Če pa ne potrebujemo visoko
resolucijskega izvoza, lahko nastavimo tudi full HD resolucijo. Nato začnemo s sestavljanjem
časovnice, ki pa je navadno zelo enostavna. Izbrane videoposnetke postavimo enega za
drugim v želen vrstni red, dodamo še glasbo za ozadje in nato po želji uskladimo posnetke, da
se menjujejo po glasbi. To pomeni, da jih ustrezno skrajšamo.
Montažo lahko rahlo otežimo s tem, da ustvarimo premikajoče gibanje videoposnetkov ter
tako naredimo naš končni izdelek bolj dinamičen. V primeru, da smo izbrali full HD
resolucijo in imamo fotografije s 16 megapikslov, so fotografije štirikrat večje kot resolucija
projekta, tako da lahko posnetek 4x povečamo in še vedno ohranimo želeno resolucijo,
obenem pa ne izgubimo kvalitete. V kolikor se odločimo za 4K projekt, lahko še vedno
ustvarimo gibanje na posnetkih. To pa naredimo tako, da v zavihku »Effect Controls« pod
razdelkom »Motion« vklopimo »Toggle animation« za »Position« in »Scale«. To pomeni, da
lahko sedaj poljubno spreminjamo pozicijo in velikost posnetka ter vstavljamo ključne slike
(angl. keyframes) na delih, kjer želimo željeno velikost. Program pa bo sam izračunal vmesne
korake in animiral ter premikal video od začetne izbrane točke do končne točke.
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5.3. Končni produkt
Končni produkt, ki sem ga sestavil, je montaža več pospešenih posnetkov. Da posnetek teče in
deluje kot celota, sem sledil določenemu vrstnemu redu. Za začetek sem uporabil posnetek
sončnega vzhoda, tako je video iz črnega ozadja prešel na svetlo modro nebo. Nato sem
nadaljeval z več posnetki neba in oblakov. Na naslednjih treh slikah (slika 24, slika 25, slika
26) vidimo tri različne kadre iz končnega produkta.

Slika 24: Sličica iz pospešenega posnetka, kjer vidimo premikanja oblakov.

Slika 25: Sličica iz bližnjega posnetka oblakov.
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Slika 26: Sličica iz posnetka oblakov po nevihti.

Posnetkom oblakov je sledil posnetek sončnega zahoda, ki sem ga zajel v Strunjanu (slika
27). Ta posnetek popelje video nazaj v nočno dogajanje. Sledijo mu nočni posnetki
premikanja lune in zvezd (slika 28, slika 29, slika 30). Za večjo dinamičnost sem na večini
posnetkov dodal učinek premikanja, ki sem ga opisal v poglavju o montaži. V večini primerov
so ti premiki manjši in počasni ter skoraj neopazni, vendar vseeno naredijo pospešeni
posnetek zanimivejši.

Slika 27: Sončni zahod na obali.
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Slika 28: Sličica iz posnetka Premikanja lune.

Slika 29: Sličica iz posnetka zvezd, ki jih med posnetkom za nekaj sekund prekrijejo oblaki.
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Slika 30: Sličica iz posnetka rimske ceste in zanimive meglice.

Končni video se zaključi s ponovnim posnetkom sončnega vzhoda. Kot na večini ostalih
posnetkov sem tudi na tem ustvaril učinek premikanja. Za zaključek sem nato na ta posnetek
dodal še vse potrebne napise, ki sem jih uskladil, da se premikajo skupaj s posnetkom (slika
31).

Slika 31: Sličica iz zadnjega posnetka sončnega vzhoda z napisi.
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6. Zaključek
Intervalno fotografiranje je tehnika fotografiranja, ki se prepleta z videom in zanjo
potrebujemo znanja iz obeh področij. V osnovi temelji na fotografiranju, saj je pri tej tehniki
zelo pomembna posamična fotografija. Pomembno je, da smo pozorni na kader, da pravilno
nastavimo vse do zadnje nastavitve pri fotoaparatu ter da pravilno izberemo motiv, lokacijo,
uro in svetlobo. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da je pri tem pomemben tudi interval, ker le
z dobro premišljenim intervalom lahko dosežemo tekoče gibanje končnega posnetka.
Pri vsem skupaj pa ne smemo pozabiti tudi na opremo, ki je pomemben faktor pri izvajanju
takega projekta. Danes so dobri fotoaparati dostopni že po zelo nizkih cenah oz. so že manj
kvalitetni fotoaparati dovolj zmogljivi, da lahko z njimi dosežemo zelo dobre rezultate.
Pomembno je le, da poznamo zmogljivosti naše opreme in se lotimo projektov, primernih
opremi. S telefonom se na primer ne bomo lotili fotografiranja nočnih posnetkov zvezd, lahko
pa naredimo ravno tako dobre intervalne posnetke pri dobri svetlobi, na primer posnetke
oblakov, ali gibanja po mestu. Velikokrat slabša oprema ne pomeni nujno tudi slabše
kvalitete, vendar nam navadno oteži delo.
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