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IZVLEČEK
V diplomski nalogi je opisana zgodovina mikroskopske fotografije, načini in vrste

mikroskopiranja, ki so se jih posluževali takratni pionirji tovrstne tehnike. V nadaljevanju je

predstavljeno stopnjevanje izumiteljstva in napredovanje tehnologije, z njo pa tudi ekspanzija
dostopnih instrumentov za tovrstno raziskovanje. Prikazane so vrste in načini, s katerimi se
zajame fotografije, različne tehnike in različne zmožnosti povečav mikroskopov glede na
njihovo sestavo in način, na katerem bazira njihovo delovanje. Opisani so nekateri

najsodobnejših in najzmogljivejših mikroskopov s svojimi maksimalnimi zmožnostmi

povečav. Podrobneje je predstavljena ena od osnovnejših mikroskopskih tehnik zajetja
fotografij, s katerimi je prikazana zanimivost struktur različnih naravnih in umetnih
materialov.

Ključne besede:

Mikroskopska fotografija, mikroskop, povečava, leča, ločljivost, svetloba.

ABSTRACT
The thesis describes the history of the microscopic pictures, techniques and types of

microscopes that have been used by the pioneers of that century. In what follows, the

escalation of inventiveness and advancement of technologies described, and at the same time
the expansion of affordable instruments for this kind of research. Types and ways how to

capture photographs are presented, as well as different techniques and different capabilities of
magnification of microscopes, depending on their composition and the manner on which their
way of operating is based. Here are presented some of the most modern and powerful
microscopes with their maximum capacity of magnification. Further, one of the basic
microscopic techniques of capturing photographs is described in detail, which shows
interesting structures of various natural and synthetic materials.
Key words:

Microscopic photography, microscope, magnification, lens, resolution, light.
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IV

1 UVOD
Namen te diplomske naloge je predstaviti in raziskati strukturo različno izbranih predmetov,

slikanih pod mikroskopsko povečavo, ki bi jih v vsakdanjem življenju zlahka prezrli. S tem

smo želeli pokazati podobnosti z drugimi večjimi predmeti, ki nas obkrožajo in predstaviti
vizualno zanimive fotografije.

V teoretičnem delu smo najprej opisali teorijo mikroskopske fotografije, opisali zgodovinski

razvoj mikroskopov, razvojne pionirje in prve fotografije, narejene z njimi, kot tudi
podrobneje predstavili mikroskop Leica EZ4 D, s katerim smo posneli obravnavane izbrane
fotografije.

V eksperimentalnem delu smo prikazali pestrost naravnih oblik in njihovih barvnih
razporeditev. Fotografije dvajsetih predmetov, ki smo jih izbrali, smo posneli z mikroskopom
in jih naknadno barvno korigirali. Nekatere od teh fotografij smo podrobneje opisali.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Mikroskopska fotografija
Mikroskopska fotografija je tehnika slikanja fotografij s pomočjo mikroskopa in spada v
področje makrofotografije. Definicija slednje je povečava 1:1 ali večje (2:1, 3:1 itd.). To

pomeni, da dimenzije objekta, ki ga slikamo, zavzemajo identične velikosti na tipalu, kot jih
ima sam (ali večje) (1).

Nekateri avtorji makrofotografijo vrednotijo v povečavah od 1:1 – 5:1, od tod dalje pa je to
mikrofotografija ali mikroskopska fotografija (2).

Mikroskop je naprava za opazovanje objektov, ki so premajhni, da bi jih lahko videli s

prostim očesom. Znanost, ki raziskuje male objekte s tako napravo, se imenuje mikroskopija.
Izraz mikroskopsko, pomeni, da je nekaj zelo majhno, vidno le pod mikroskopom in nevidno
prostemu očesu.

Fotografíjaje tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine: kemični, mehanskiali

digitalni. Beseda izhaja iz grških besed phôtos - 'svetloba' in graphis - 'pisalo' ali graphê 'risba', se pravi, »risanje s svetlobo« (3).

Definicija mikroskopske fotografije ali fotomikrografije je slikanje majhnega predmeta z
mikroskopom.
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2.2 Zgodovina
Že v 1. stoletju našega štetja so Rimljani eksperimentirali s steklom in odkrili, da steklo, ki je

na sredini debelejše kot na robovih, ko ga postavijo nad predmet, povečuje sliko. To steklo je

bilo po obliki podobno stročnici – leči. Od tod izvira ime 'leča'. Te prve leče so bile

imenovane povečevala. Leče se niso kaj prida uporabljale vse do konca 13. stoletja, ko so
prišla v občo uporabo očala oz. naočniki (4).

Iznajdbo optičnega mikroskopa pripisujemo nizozemskima izdelovalcema leč, Hansu in
Zachariasu Janssenu (1580–1638) v poznem 16.stoletju. Bila sta oče in sin v času razširjene
uporabe očal, kjer je bilo veliko pozornosti,usmerjene v optiko in leče. Mikroskop sta zgradila

leta 1595. Naredila sta tubo z vgrajenimi lečami in ugotovila, da zmore zaporedje treh leč v
tubi veliko večjo povečavo kot posamezna leča. Največja povečava takšnega povečevala je
bila od 3 do 9-krat. Podobe niso bile ostre (5).

Prvi pravi mikroskop, na sliki 1,pa je naredil znanstvenik in trgovec z blagom, ki je bil prav
tako Nizozemec, Antony Van Leeuwenhoek (1632–1723). Njemu je uspelo doseči dosti večjo

povečavo z eno samo lečo kot ostalim sodobnikom. Iz majhne steklene krogle je z brušenjem

izdelal povečavo do 270-krat. Z uporabo take leče je naredil prvi mikroskop za praktično
uporabo. Temeljil je na kovinskem držalu z vijakom, ki je držal lečo in reguliral povečavo s
privijanjem oz. odvijanjem (4).

Slika 1: Prvi mikroskop A. Van Leeuwenhoeka (6)
3

S takšno povečavo je lahko videl bakterije, kvasovke, rdeče krvničke in mikroskopsko majhne
živali v kapljici vode. Ljudje takratnega časa niso vedeli, da je lahko življenje sestavljeno iz
tako majhnih delcev, ki jih prosto oko ne more zaznati (4).

Nadaljnjim odkritjem mikroskopa oz. izboljšavam je botroval Anglež Robert Hooke (1635–

1703). Bil je vsestranski znanstvenik in relativno nepoznan zaradi sodobnika, v čigar senci je
živel, Isaaca Newtona. Iznašel je način, kako izboljšati ločljivost in povečavo mikroskopa

hkrati. To je naredil s sistemom treh zaporednih leč v cevi in posebej ločenim osvetlitvenim

sistemom, kar je bil vzrok, da je bil njegov mikroskop med najboljšimi v tistem času. Vsaka

naslednja leča v mikroskopu je večala povečavo in hkrati korigirala ločljivost prejšnje. To je

princip, na katerem delujejo današnji mikroskopi in se zato imenujejo sestavljeni mikroskopi.
Njegovemu ugledu v zgodovini biologije botruje knjiga z naslovom Mikrografija

(Micrographia). V knjigi so podani podrobni opisi opazovanj z mikroskopom, opremljeni z
zelo natančnimi risbami videnih predmetov. Javnost je takrat prvič videla, kako izgleda od
blizu vodna bolha, pluta, ptičje pero ipd. Na podlagi lastnih opažanj rastlinskih celic,

natančneje celičnih sten, so te strukture dobile ime 'celice'. S tem mikroskopom je imel tudi
predstavitve na srečanjih Kraljeve družbe (7).

Bil je prvi znanstvenik, ki je z mikroskopom opazoval fosile. Prišel je do ugotovitve, da so si
po strukturi zelo podobni ohišja mehkužcev in les, prav tako pa tudi fosiliziran les in fosili
ohišij. Iz tovrstnega opazovanja izvira spoznanje, kako nastajajo fosili. V njihovi leseni

strukturi se z vodnim transportom nalagajo minerali, tako da lahko tudi les postane fosiliziran.
S tem odkritjem in nadaljnjim proučevanjem fosilov je dognal, da so bila nekoč tudi določena

gorovja pod vodo, posledice česar so morale biti silovite geološke spremembe, kot so poplave

in močni potresi. To je botrovalo izumrtju nekaterih vrst in nastanku novih. To je odkril že 2,5
stoletja pred Charlesom Darwinom (7).

2.2.1 Kvaliteta leč
V kasnejšem času je bilo malo storjenega v smislu izboljšav na področju kvalitete stekla in

oblike leč. Zaradi kromatične aberacije (4), ki je prikazana na sliki 2. To je optična napaka,
4

ki se pojavi na fotografijah zaradi različnega loma svetlobe posameznih valovnih dolžin.

Napaka nastane zato, ker leča ne more zbrati svetlobe različnih valovnih dolžin v isti točki.

Vsaka barva ima tako svoje gorišče. Ta problem je prvi rešil Chester Moore Hall leta 1730.
Ugotovil je, da če dodamo prvi leči konveksni leči še drugo, ki se je drži in je konkavna,

zberemo svetlobo vseh valovnih dolžin v isti točki in s tem problem bolj ali manj uspešno
rešimo (4).

Slika 2: Kromatična in akromatična aberacija svetlobe pri lečah (8)
Naslednja težava, ki se je pojavljala pri sistemu leč, je bila neenakomerno ukrivljanje svetlobe
na različnih delih površine leče. Žarki, ki zadenejo zunanji del leče, se lomijo drugače kot

tisti, ki vstopajo v lečo v osrednjem delu. Sferna aberacija, ki je prikazana na sliki 3, vpliva
na ostrino slike (ne pa na obliko, zato je ne popači). Leta 1830 je Joseph Jackson Lister rešil
ta problem. Ugotovil je, da če postavi leče na točno določene medsebojne razdalje, težavo
odpravi za vse leče razen za prvo. Nadalje je rešil problem s prvo lečo tako, da je bila ta z

majhno povečavo in majhno ukrivljenostjo. S tovrstno postavitvijo je bil problem rešen (4).
Posledice sferne aberacije lahko zmanjšujemo tudi tako, da prepuščamo vstopne žarke samo

skozi osrednji del leče. V optičnih sistemih se problem rešuje tudi s kombinacijo konveksnih
in konkavnih leč ali z uporabo nekrogelnih leč (4).
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Slika 3: Sferična in asferična leča (4)
Tretji problem kvalitete slike pri mikroskopih je zajetje snopa svetlobe, ki mora biti čim širši,
za čim ostrejšo sliko. To težavo je rešil Ernst Abbe (1840–1905) (2) z definiranjem fizikalnih
zakonov, ki veljajo za leče v različnih medijih – vodi in olju. Definiral je, kako se snop

svetlobe razprši oz. kako z vodno- in oljno-imerzijskimi objektivi določiti konstante, ki

omogočajo zajetje čim širšega snopa svetlobe in s tem optimizirati ločljivost in povečavo

svetlobnih mikroskopov. Različni lomni količniki teh dveh medijev omogočajo to, česar zrak

ne more – prepustnost širšega snopa svetlobe skozi leče. Ločljivosti, ki jih je s postavitvijo teh
zakonov dosegel Abbe, so 10-krat večje, kot jih je pred 100 leti dosegel Leeuwenhoek.
Resolucija 0,2 µm ali 200 nm je fizična meja svetlobne ločljivosti (4).

Prvi poizkus prenosa fotografij na stekleno površino s pomočjo sestavljenega mikroskopa,
svetlobe in srebrovega nitrata je opisal Thomas Wedgewood (1771–1805). Ni nikakršnih
dokazov, da mu je to uspelo tudi v praksi. V nekaterih publikacijah je omenjeno, da sta

Thomas Wedgewood in sir Murphy Davy (1778–1829) delala takšne poizkuse. Najstarejši

opis takšnega poteka pravi, da se predmet, osvetljen s sončno svetlobo, projicira skozi leče

mikroskopa na belo površino, na primer steno, kjer je projekcija predmeta naknadno slikana s
fotografsko kamero (9).

Prve dejanske mikroskopske fotografije (fotomikrografije) je z uporabo solarnega mikroskopa
ustvaril William Henry Fox Talbot (1800–1877).Z majhno kamero je delal fotografije
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povečav solarnega mikroskopa, ki so bile v povečavah pod 20-krat. Fotografije prečnega reza
debla kažejo na majhno povečavo, s katero je takrat slikal (9).

Slika 4: Fotografija prečnega reza stebla a) pozitiv in b) negativ (10)
Na sliki 4 je prikazana prva znana fotomikrografija ali mikroskopska fotografija W. H. F.
Talbota – prečni rez stebla (10).

Naslednji zanimiv predstavnik mikrofotografije je bil Wilson Alwyn »Snowflake« Bentley

(1865–1931). Po čem je bil znan, nam razkriva vzdevek v njegovem imenu. Kamero na meh

je pritrdil na konec mikroskopa in fotografiral snežinke, ki so padle na črno žametno podlago.
V tem kratkem času je moral zajeti fotografijo. V tehniki se je dodobra izpopolnil, o čemer
pričajo tudi posnetki iz tistega časa na sliki 5. Sam je snežinke poimenoval »mali čudeži

lepote«, snežne kristale pa »ledene rože«. Za časa svojega življenja je zajel več kot 5000
fotografij snežink (11).
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Slika 5: Snežinke na črni podlagi (12)
Primeri tvorb snežink so prikazani v različnih temperaturnih območjih in stopnjah zračne
vlage na sliki 6 (13):

Slika 6: Osnovne skupine tvorb snežink (13)
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V tem času, je imel omenjeni fotograf sodobnika, nemškega fotografa, kiparja in učitelja

Karla Blossfeldta (1865–1932), ki se je ukvarjal s fotografiranjem listja, rastlin in cvetov.

Ukvarjal se je s posnetki od blizu, pri čemer so ga prevzele rastline s svojo obliko in načinom
rasti. Delal je posnetke z navadno kamero, kjer je odkrival detajle v naravni strukturi, kot
lahko vidimo na slikah 7a–f. Bil je samouk fotograf (14).

Slika 7: a) Rastoča praprot, b) pšenično klasje, c) drevesno listje, d) cvet, e)palice,f)
mak (14)
2.3 Vrste mikroskopov
2.3.1 Optični mikroskopi
9

Ti mikroskopi uporabljajo vidno svetlobo (ali UV svetlobo v primeru fluorescenčne

mikroskopije), da upodobijo sliko. Svetloba se lomi ob prehodu skozi optične leče. Prvi

izumljeni mikroskopi sodijo v to vrsto. Cene teh mikroskopov se gibljejo od relativno poceni
naprav do skoraj cenovno nedostopnih za posameznika. Optični mikroskopi so lahko nadalje
deljeni še v nekaj podskupin:
- Sestavljeni mikroskopi

Ti mikroskopi so sestavljeni iz dveh sistemov leč, glavnega dela in okularja. Največja
uporabna povečava s sestavljenim mikroskopom je približno 1000-krat.
- Stereo mikroskopi

Ti mikroskopi povečajo objekt do 100-krat in omogočajo 3D pogled na objekt. Uporabni so

za gledanje neprozornih objektov. V to kategorijo spada tudi Leica EZ4 D, ki ga uporabljamo
v diplomski nalogi.

- Konfokalni laserski skener-mikroskop

Za razliko od sestavljenih in stereomikroskopov so te naprave namenjene raziskovalnim
organizacijam. Te vrste mikroskopi so usposobljeni za skeniranje vzorcev v globino.

Računalnik nato zbere slike in jih združi v 3D podobo (15). Primera fotografij s tovrstnim
mikroskopom sta prikazana na primeru ceponožca na sliki 8 in ličink na sliki 9.

Slika 8: Ceponožec (16)

Slika 9: Ličinke (17)
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2.3.2 Elektronski mikroskopi
Sodobni elektronski mikroskopi zmorejo povečave vse do 2.000.000-krat. To je mogoče

zaradi majhne valovne dolžine visokoenergetskih elektronov. Hkrati so ti visokoenergetski

elektroni precej grobi do opazovanega predmeta, zato je potrebno nekatere biološke vzorce
prevleči z zelo tanko plastjo kovine, preden se jih lahko opazuje (15).

- Transmisijsko-elektronski mikroskop (TEM – transmission electron
microscope)
V tem primeru potuje žarek skozi vzorec. Rezultat je 2D vzorec.
- Vrstično-elektronski mikroskop (SEM – scanning electron microscope)
Elektronski snop oz. žarek je projektiran na vzorec. Elektroni ne prodrejo skozi vzorec,
temveč se odbijejo na detektor. Sekundarne elektrone spreminja v fotone, ti pa se na

fotopomnoževalki pretvorijo v električni signal. Na ta način je možno videti površino

opazovanega vzorca. Rezultat je 3D vzorec (15). Za primerjavo med svetlobnim in vrstičnoelektronskim mikroskopom sta navedeni sliki mreževca pod enako povečavo na sliki 10a s
svetlobnim mikroskopom in na sliki 10b z vrstično elektronskim mikroskopom.

Slika 10: Mreževec pod a) svetlobnim in b) elektronskim mikroskopom (24)
Primerjava fotografij mreževca pod svetlobnim in vrstično-elektronskim mikroskopom

(SEM). Na fotografijah je radiolarij, t.j. morska pražival z različno oblikovanim kremenastim
ogrodjem, ali mreževec.

- Rentgenski mikroskop

Kot ime pove, mikroskop uporablja snop rentgenskih žarkov za upodobitev slike. Zaradi

majhne valovne dolžine žarkov je podoba ostrejša kot pri optičnih mikroskopih. Največja
uporabna povečava je prav tako večja in sodi med optične in elektronske mikroskope.
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Prednost rentgenskih mikroskopov je v tem, da lahko opazujemo žive celice (15). Za

primerjavo med svetlobnim in rentgenskim mikroskopom je na sliki 11 prikazana mravlja,
slikana z obema mikroskopoma.

Slika 11: Mravlja pod a) svetlobnim in b) rentgenskim mikroskopom (20)
- Akustični mikroskop

Te naprave uporabljajo usmerjeno zvočno valovanje med 5–400 MHz, kjer zvočni valovi
prodrejo v objekt ali se od njega v celoti odbijejo, da generirajo sliko. Uporablja se jih v

znanosti o materialih za odkrivanje majhnih razpok ali napetosti v materialih, kot prikazuje
slika 12. Uporablja se jih lahko tudi v biologiji, kjer pomagajo odkrivati napetost in
elastičnost znotraj biološke strukture (18).
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Slika 12: Keramični čipi v elektronskem vezju pod a)svetlobnim in b) akustičnim
mikroskopom (19)
- Mikroskop na atomsko silo (AFM – atomic force microscope)
Ko pomislimo na mikroskop, imamo pogosto v mislih optični ali elektronski mikroskop, s
pomočjo katerega dobimo močno povečano sliko površine opazovanega objekta. Čeprav

optični mikroskop doseže 1000-kratne povečave, elektronski pa tudi do 100000-kratne, obe
metodi omogočata zgolj dvorazsežno sliko površine brez informacije o globinah, višinah,
velikostih reliefa na površini. Mikroskop na atomsko silo (AFM) tako predstavlja korak

naprej, saj izredno natančno skenira in poveča topografijo površine v treh razsežnostih; v X in
Y ravnini površine in v vertikalni Z smeri, kot je prikazano na primeru rdeče krvničke na sliki
13. AFM omogoča povečavo tudi do milijonkrat. Tovrstne mikroskope se uporablja v

nanotehnologiji, saj ima možnost velikih povečav in prikaza strukture površine s pomočjo

odklonske igle, ki deluje kot tipalo površine. Laserski žarek je usmerjen na zgornjo stran igle,
od katere se odbija na fotodetektor, ki interpolira sliko površine. Uporablja se ga tudi za

opazovanje živih celic, kot prikazuje slika 14, deluje pa lahko tudi na vzorcih z vodo (21).

Slika 13: Rdeča krvnička (22)
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Slika14: Celična membrana (23)
- Helij-ionski mikroskop

Ta naprava uporablja snop helijevih ionov za ustvarjanje podobe. Obstaja več prednosti
elektronskih mikroskopov, pri čemer je ena od njih, da vzorec ostane nedotaknjen in da
zagotavlja visoko resolucijo, kot prikazuje slika 15. To je relativno nova tehnologija,
ustvarjena za komercialne namene od leta 2007 (15).

- Nevtronski mikroskop

Ti mikroskopi so še vedno v poskusni fazi. Imajo visoko resolucijo in lahko omogočijo boljši
kontrast od ostalih vrst mikroskopiranja (15).

Od prvih optičnih mikroskopov, ki so omogočali opazovanje žuželk, do sodobnih metod
mikroskopije, s katerimi razločimo posamezne atome, je pretekla dolga pot. Uspešen

napredek mikroskopije v zadnjih desetletjih je prinesel nova odkritja lastnosti in strukture

pomembnih bioloških sistemov. Proučevanje molekul DNA, raziskave zvijanja in razvijanja
proteinov ter meritve medcelične adhezije so le nekatera od pomembnih poglavij

biofizike, ki jih z modernimi metodami znamo proučevati. Eno najpomembnejših vlog pri
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tem igra mikroskopija na atomsko silo, ki od svojega izuma leta 1986 naprej doživlja nenehen
razvoj. Izjemna resolucija v vseh treh razsežnostih in možnost proučevanja vzorca pri

različnih temperaturah in v raznih tekočinah daje mikroskopiji na atomsko silo (AFM)
ključno vlogo med učinkovitimi metodami proučevanja bioloških sistemov (21).

15

3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Oprema
Za analize, navedene v diplomski nalogi, smo uporabili svetlobni stereoskopski mikroskop
Leica EZ4 D. Razpon povečave ima od 8 do 35-krat z vgrajeno CMOS kamero, katere

ločljivost je 3.0 megapikslov (CMOS pomeni v prevodu »komplementarni metalo-oksidni

polprevodnik« in je pomnilniški čip kamere z zmožnostjo ločljivosti 3.0 megapiksle. Lastnost
tovrstnega svetlobnega tipala je majhna poraba električne energije). Mikroskop ima

integrirano osvetlitev in presvetlitev z regulacijo svetlosti, ter razsvetljavo s trojno svetlečo

diodo. Osvetljevanje ima omogočeno na več načinov: tri zgornje diode, dve stranski diodi in
dioda s spodnje površine za svetlobno propustne materiale. Možne so vse osvetlitvene

kombinacije stranskih, zgornjih in spodnje diode hkrati ali posamično. Sistem osvetlitve (kot

tudi slika) je vezan na računalnik, ki omogoča interpolacijo svetlobe na dva načina – standard
»LED optimised« (LED optimizacija) ali »auto white balance« (avtomatsko ravnovesje
beline).

3.1.1 Tehnični parametri mikroskopa
Stereomikroskopska leča ima povečavo v razmerju 4.4 : 1 v razponu 8–35-krat. Največja

ločljivost je 170 Lp/mm pri delovni distanci 100 mm. Naprava omogoča direktno hranjenje
podob v datotekah.

Mikroskop ima LED osvetlitev (light-emmiting diode), za katere je značilno, da so energetsko
varčne. Omogočenih je obilo nekaj osvetlitvenih možnosti. LED diode so lahko aktivirane ne
več načinov:
-

Vseh 5 svetilk zagotavlja največjo svetlost;

-

2 stranski diodi za poudarek površinskih struktur in povečan kontrast;

-

Zgornja osvetlitev 3 svetilk zagotavlja podobo brez senc;

Prepustna svetloba od spodaj (za prosojne objekte in presvetljevanje);
Izklop osvetlitve.

16

Na podobi ni vidnega blišča ali odbite svetlobe s steklene podstave. Prav tako je mogoče
svetlobo stopenjsko zasenčiti s tipkovnico na podstavi v razponu od 1–10.

Vgrajena ima močna LED svetila zadnje generacije, ki imitirajo oz. ustrezajo standardom
dnevne svetlobe (pri barvni temperaturi 6500° K ali 9200 Lux, tako da je omogočeno
vrednotenje in opazovanje predmetov v realističnih pogojih). Brez UV in IR svetlobe

praktično ne prihaja do segrevanja objekta oz. opazovane podobe, kar omogoča slikanje
predmetov, ki so sicer temperaturno manj obstojni ali bolj občutljivi.

LED diode, vgrajene v stereomikroskopu Leica EZ4 D so neobčutljive na vibracije. Njihova
življenjska doba je najmanj 25.000 ur s konstantno barvno temperaturo skozi celotno
življenjsko dobo.

3.1.2 Opis vgrajene kamere
Kamera ima 3-megapikselni CMOS senzor (CMOS – complementary metal-oxide

semiconductor), ki je metalooksidni polprevodniški senzor z zelo majhno porabo električne
energije. Ima USB 2.0 povezavo s PC (do 480 Mbps hitrosti prenosa podatkov), analogni
video izhod (RCA, VCR, kombiniran) za povezavo z video projektorjem, TV, VCR itn.

Vgrajen ima SD (secure digital) vhod za pomnilniške kartice z osnovno 128 MB SD-kartico.
Program v kameri je »free LAS EZ« (live automatic settings – avtomatske nastavitve v živo,

EZ – model kamere) in zajema popoln nadzor nad parametri podob, kot so svetlost, kontrast,
nasičenost, pestrost, barvno ujemanje, omogoča pa tudi obračanje in obrezovanje podob.
Program, priložen mikroskopu, omogoča možnost uporabe avtomatskih ali poljubnih

nastavitev slikanja, digitalno merjenje podob, vnašanje črt, tekstov, shranjevanje komentarjev
in podatkov datotek.

Naprava je namenjena uporabi preučevanja različnih vrst materialov in njihovih površinskih
struktur v tehnološke in znanstvene namene. Namenjena je za šolsko in znanstveno

pregledovanje različnih bioloških vrst žive in nežive narave, saj ima posebno funkcijo, ki

omogoča presvetlitev vzorcev. Uporablja se jih lahko tudi pri pregledovanju in vrednotenju
različnih starinskih predmetov, kjer je potrebna ocena ohranjenosti in kvalitete predmeta.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V nadaljevanju navajamo primere fotografij in primerjave med njimi. Skušali smo najti

povezave s predmeti iz vsakdanjega življenja in iskali simbolne pomene. Izbor obsega 20

fotografij, ki smo jih vzeli pod drobnogled in jih obdelali po istem principu ter pod enakimi

pogoji. Nekatere fotografije so iz okolja, ki ga je oblikovala narava (metuljevo krilo, zrno soli,
cvetlica ipd.), nekatere pa je oblikovala človeška roka (plastični zamašek, tkanina denarnice,

ekran mobilnega telefona ipd.). S fotografijami smo želeli razkriti podobnosti med naravnimi

in umetnimi materiali z drugimi večjimi predmeti, ki nas obkrožajo in predstaviti ter raziskati
različno strukturo izbranih predmetov, ki bi jih brez povečave zlahka prezrli. S posnetki
povečave smo želeli ustvariti vizualno zanimive fotografije.

Nastavitve fotografiranja so navedene pri posamezni analizi. Postprodukcija je bila
minimalna.

Slika 15: Rob denarnice
Fotografija nas pritegne s svojim približanim smislom za red v prepletenosti. Fotografija je
spodaj temnejša, a vendar svetleča na osrednjem predelu, ponavljajočega vzorca in hkrati
sveža z vsakim novim vtkanim šivom.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D s 25-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 115,5 ms in z osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod z največjo osvetlitvijo.

Nastavljena je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili
nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 7,9, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,1 in za
nasičenost (saturation) 110.

Na fotografiji skušamo pritegniti pogled na osrednji spodnji del fotografije oz. na tkanino, ki
je v najvišji ravnini v primerjavi s celim predmetom. Ostali del je neizostren, ker ni v isti
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ravnini. Natančneje, gre pri fotografiji za čisto zunanji rob denarnice, kar morda sploh ni
razvidno.

Osredotočili smo se predvsem na simbolni pomen, ki nam ga fotografija lahko predstavlja.

Glede na to, da oz. če opazovalec ne ve, za kateri predmet gre, ne more ugotoviti, da gre za
rob denarnice. Sprednji oz. spodnji del fotografije izstopa. Na tem delu, ki je edini oster, je

pogled »prisiljen« ostati. Pa tudi neprisiljeno nam pogled spontano ostane dlje časa na ostrem
delu, ker je očesu bolj domač. Razlaga se zdi preprosta in jasna tudi za zgoraj ležeči del, ki je
neoster in ga zato simbolno vidimo v oddaljenosti od trenutnega (kar simbolizira oster del
fotografije). Če bi sedaj simbolično povezal fotografijo s prostorsko razlago, ki bi

predstavljala spodnji del, ki je blizu, in zgornji del, ki je daleč, bi ga primerjal z nečim, kar ni
tukaj (in sedaj), torej nevidni oz. neostri del. Od tod lahko uporabim simbolno tezo, da bi

spodnji del pomenil začetek, jasnost, konkretnost, tukajšnjost, medtem ko lahko zgornji del
povežemo z nečim, kar ni začetek,z nejasnim, kar ni konkretno, nečim, kar ni tukaj.
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Slika 15: Rob denarnice
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Slika 16: Drevesni list
Fotografija je fascinantna zaradi simbolike prehoda, ki ga prikazuje: življenje – smrt. Vse to
zajema razpadajoči drevesni list, ki daje življenje zajedalcem.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D s 25-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 121,5 ms z osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod z največjo osvetlitvijo.

Nastavljena je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili
nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 8,3, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,1 in za
nasičenost (saturation) 115.

Na olesenelem listu v osrednjem delu fotografije je lepo razvidno zajedanje organizmov v

trohneči list. Na fotografiji izgleda, kot da bi imel pecelj puh oz. bele dlačice, ki spominjajo

na nekakšno tanko plast pajčevine. Na primeru je razvidno, kako listne uši razkrajajo odpadli
del organizma, ki je bil del »živega« drevesa, in sam, preden je odpadel,prav tako živ. V

zadostni povečavi smo lahko priča prehajanju odmrle narave v živ organizem, torej v listne
uši.

Na tem mestu bi posvetili še nekaj besed predhodno omenjeni strukturi, ki spominja na

pajčevino. List deluje omreženo z novo »mrežo življenja«. Ta mreža nosi v sebi zametke

mladih uši in tako predstavlja kroženje življenjske energije. Gre torej za pretok življenjske

sile iz neživega dela lista, ki izgublja to silo in jo prenaša novim zametkom življenjskih oblik,
ušem oz. gnidam.

Kot da prehaja življenjska energija lista iz celotne površine v deljene enote ali posamezne

zametke oz. individuume,ki so nosilci neke višje strukturne oblike naravnega organizma kot
predhodna oblika, ki jo je vseboval list. Razlagamo si, da bi lahko bilo videti, kot da je teh

centrov višjih struktur (torej uši) manj ravno zato, ker se iz celotnega lista prenese energija v
manj centrov na višjem nivoju. V tem primeru gre za kompleksnejšo zvrst organizma, ki je

nosilec višje ravni zavesti na manjši prostorski zasedenosti oz. površini,če hočemo. Gre torej
za neko koncentracijo življenjske energije v premikajočih se bitjih v primerjavi z

organizmom, ki je »negiben« glede na prvega, a še vedno z življenjskimi funkcijami, ko je bil
še del drevesa (fotosinteza).
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Slika 16: Drevesni list
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Slika 17: Zelen drevesni list
Fotografija prikazuje vitalni del narave. Prikazuje svojo živost v vitalni zeleni barvi, ki

nakazuje na izredno svežino. Vsebuje tudi mimoidočega sprehajalca, ki tava po prostrani
podlagi.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 18-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 110 ms in z osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod z največjo osvetlitvijo.

Nastavljena je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili
nastavljeni za prirast tonske vrednost (gain) 7,6, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,2 in za
nasičenost (saturation) 105.

V tem primeru gre za podobno situacijo kot v prejšnjem primeru, le da je gostitelj na relativno
»živi« podlagi. List, na katerem se sprehaja listna uš, je videti zelen, prožen in svetel v
primerjavi z listom prejšnjega primera. Videti je, kot da je življenje zastopano dokaj

enakomerno – tako v listu kot v bitju na njem. List je relativno poln zelene barve in prepreden
z življenjem, uš na njem pa je le ena (ki jo vidimo) in še ni zavzela večjega dela površine s
svojimi vrstnicami kot v prejšnjem primeru.
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Slika 18: Zrno popra
Na prvi pogled se zdi, da je prikazana oblika planeta svoje vrste. Čistost oblike, igra senc in
svetlobe dajeta močno izraznost fotografiji.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D s 15-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 1,2 s in z maksimalno osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod. Nastavljena je

uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za
prirast tonske vrednosti (gain) 19,7, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,2 in za nasičenost
(saturation) 140.

Pred seboj imamo zrno črnega popra. Površina je izrazna, ostra in odseva trdnost,ki jo

ponazarja rahel lesk notranjosti, neke vrste kraterja. Na fotografiji je izostren več ali manj le
rob, ki je bil kameri najbliže, torej osrednji del fotografije. Krater v tem primeru ostaja v

ozadju, vendar vseeno rahlo izstopa s svojo odbito svetlobo nad površino izostrenega roba.
Kompozicija je krožna, to pomeni, da je pozornost izostrena na osrednjem delu. Objekt je že

po svoji naravi kroglaste oblike, kar z ostrenjem osrednjega dela le še poudarimo. Izpostaviti

smo hoteli ravno osrednji rob, ker ob pozornem opazovanju zaznamo, da je to edini relativno
oster del fotografije.

Zaradi velike zmožnosti zaznave majhnih razlik v ravninskih globinah kamere nam je

omogočena manipulacija z ostrino relativno majhnih površin 3D predmetov in posledično s
pritegovanjem pozornosti točno določenih (oz. želenih) delov fotografije.

Obrobje zrna nam ne predstavlja dela fotografije, kjer bi oko zastalo dlje časa, kar je bil tudi
prvotni namen. Izrazen je le rob gube, če se lahko tako izrazimo, ki predstavlja precejšnjo
odstopanje od formulirane kroglaste strukture. Objekt se mi zdi zanimiv predvsem zaradi

takšne »izbočenosti« površine, ki predstavlja osnovni formi že nekakšno problematičnost.

Problematičnost lahko zaznavamo v tem smislu, da pri relativno veliki povečavi forma meji

na izgubo same sebe, torej forme kot takšne ali forme same na sebi. Navkljub vsej izraznosti
in odstopanju roba od prvotne forme, je ne zabriše. Ali pač? V kolikor je objekt gledan z
manjšo povečavo, kroglasta struktura vsekakor ostaja.
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Slika 19: Zvezda na potnem listu
Gre za izrazito barvo in obliko na ozadju, ki ga niti ne opazimo. Neonska zvezda, ki je

opaznejša od ostalih praznih okvirjev, ki jih vsebuje fotografija, je tisto, kar prevzame našo

pozornost. Kontrasten barvni efekt glede na podlago je tisto, kar daje fotografiji svojo moč.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 10-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 1,0 s in z maksimalno osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod. Nastavljena je

uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za
prirast tonske vrednosti (gain) 7,8, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,1 in za nasičenost
(saturation) 100.

Prikazan je koncept zvezde, njene emanacije in občutek dinamičnosti, ki ga daje slika. Če se
osredotočimo na podobo zvezde, ki je prva in začetna na levi spodnji strani fotografije,

opazimo, da se od ostalih zvezd, ki ji sledijo proti desnemu zgornjemu kotu, loči po svoji
notranji barvitosti in večji svetlosti. V ozadju zvezd so vidne majhne brazde, ki prav tako

narekujejo smer gibanja kot same zvezde, in so usmerjene iz levega spodnjega dela fotografije
proti desnemu zgornjemu kotu in dajejo skupaj z zvezdami občutek gibanja ali akcije (ali

odseva izvorne zvezde) z usmeritvijo naprej in navzgor. Zdi se, da fotografija nakazuje na

dinamičnost ostalih zvezd, ki so temnejše in delujejo v ozadju, hkrati pa, kot da hočejo tvoriti
nekakšno nakazano polkrožno kompozicijo, katere zaključek ni viden.

Kompozicija se zdi zanimiva, ker nas asociira na družbeni pogled, ki nima direktne povezave
z obliko, vendar jo vidimo v simbolnem pomenu. To si razlagamo tako, da gre za osnovno
zvezdo, original, ki je svetlejši od ostalih, je barvna in na začetnem levem spodnjem delu

fotografije predstavlja smernico, ki narekuje pot, obliko in originalnosti, ki jo izžareva sama.

Ostale zvezdne »okvirje« vidimo le kot njeno emanacijo ali poskus posnetka. Kljub temu, da
pot zvezd ni zapisana z besedami, jo je možno opaziti. Kljub temu, da nikjer ni izrecno

navedeno, da prvotna zvezda izgleda kot original, ostale pa le kot okvirji, ki letijo iz nje, daje
fotografija takšen vtis.
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Slika 20: Čičerika
Fotografija pritegne zaradi svoje nenavadne oblike človeške glave, ki je zrasla iz zemlje. Čista
sinhronost med naravo in človekom – to je po našem idejno sporočilo fotografije.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 8-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 118,5 ms in z osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod stopnje 7/10. Nastavljena
je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni
za prirast tonske vrednosti (gain) 7,8, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,0 in za nasičenost
(saturation) 100.

Fotografija predstavlja namočeno zrnje čičerike. Spominja na fotografirano človeško glavo iz
ptičje perspektive, kjer se zdi, da je izboklina na levi strani fotografije lahko prispodoba za
nos. Lahko bi povezali uporabo stročnice za izboljšanje kognitivnih sposobnosti tako, kot
velja podobnost po obliki med orehi in možgani.

29

Slika 20: Čičerika
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Slika 21: Metuljevo krilo
Barvna pestrost in videz krhkosti sta prva elementa, ki ju opazimo. Natančnost izrisanih barv
in oblik krila pa je svojevrsten čar te fotografije.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D s 7-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 1,1 s in z maksimalno osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod. Nastavljena je

uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za
prirast tonske vrednosti (gain) 7,5, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,2, za nasičenost
(saturation) 100 in za svetlost (brightness) 75 %.

Metuljevo krilo je izjemen fotografski objekt. Vidna je prosojnost, mehkoba, svetlost in živost
barv. Od zelo blizu izgleda kot rastrska porazdelitev barvnih dlačic na krilu. Žile v krilu so
videti kot rečne struge pobočja, kot listne žile ali pa žile pod živalsko kožo. Na sredini je

vidna prosojnost, katero prečkajo omenjene žilice. Na robu krila pride do izraza svetlejša

modra barva, ki prehaja iz vijolične v neonsko modro. Ta se na robu prekinja s črno, ki daje

obliki izraznost, nadaljuje pa s svetlo rjavo, iz katere se širijo bele dlačice, kile še stopnjujejo
mehkobo oblike.

Napake na strukturi krila so popravljene v programu Adobe Photoshop CS3.
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Slika 21: Metuljevo krilo
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Slika 22: Čijina semena
Čistost oblike in izraznost sta elementa, ki nas prevzameta ob pogledu na podobo. Močna
sugestija kamnitih oblik in kačjega vzorca na površini so tista kombinacija, ki dajeta
fotografiji svojevrstno mistiko.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D s 15-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 112,3 ms in z maksimalno osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod. Nastavljena
je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni
za prirast tonske vrednosti (gain) 6,7, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,0, za nasičenost
(saturation) 100 in za svetlost (brightness) 75 %. Na fotografiji je nastavljeno tudi dodatno
ostrenje slike.

Fotografija predstavlja čijina semena, ki se jih uporablja kot dodatek k jedem, kot gostilo ali
kot samostojno hrano. Ta semena vsebujejo visoko vrednost antioksidantov, beljakovin,
omega 3-maščobnih kislin, vitaminov in mineralov.

Na prvi pogled fotografija spominja na prepeličja jajca ali rečne kamne. Pomislili bi lahko

tudi, da gre za kakšen prodnat pesek ali mivko s pravilnimi oblikami posameznih elementov.
Na fotografiji opazimo gladkost površine vsakega semena, ki daje neke vrste lesk oz. odbito
svetlobo. To je element, ki naredi fotografijo privlačnejšo in bolj zanimivo kljub barvnemu
spektru, ki se v glavnem nahaja nekje med črno in belo z vmesnimi odtenki sive. Lesk smo
dosegli z maksimalno osvetljavo treh zgornjih LED diod – dveh zgornjih in ene poševne
(vgrajene v napravi), kar tudi uprizarja kontrastnost zaradi senc, ki jih taka osvetlitev
povzroča.
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Slika 22: Čijina semena
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Slika 23: Lupina mandlja
Sferična oblika, v kateri so sferične praznine, so posebnost te fotografije:podobno v
podobnem, a vendar drugačno.

Fotografija je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 8-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 100,7 ms in z maksimalno osvetlitvijo vseh 5 LED diod. Parametri za

barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 6,7, za tonsko odzivno
krivuljo (gama) 1,0, za nasičenost (saturation) 100 in za svetlost (brightness) 75 %. Na
fotografiji je nastavljeno tudi dodatno ostrenje slike.

Slika predstavlja praženo mandljevo lupino. Zanimiva je zaradi svoje strukture, saj daje vtis
trdnosti, votlosti, suhosti in krhkosti hkrati. Slednje je opazno v levem zgornjem kotu

fotografije, kjer je vidna razpoka in del lupine, ki štrli iz strukture. Lahko bi rekli, da spominja
na suhi del lubja, ki se ne drži več dobro drevesa.
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Sliki 24 in 25: Sovino pero in zamašek plastenke
Fotografiji vsebujeta primerljive elemente, ena delo človeka, druga naravni produkt, se pravi,
povsem različna predmeta, vendar kompozicijsko primerljiva.

Fotografiji sta bili narejeni s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 8-kratno povečavo pri

ekspozicijskem času 100,7 ms in z maksimalno osvetlitvijo vseh 5 LED diod. Nastavljena je

uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za
prirast tonske vrednosti (gain): 6,7, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,0, za nasičenost
(saturation) 100 in za svetlost (brightness) 75 %.

V slednjem primeru deluje pero bolj gladko, svetleče in pravilno v primerjavi z zamaškom, ki
je sicer »šablonsko« narejen oz. ulit, vendar ne daje sijaja, ki ga ima pero kot svojevrstna

mojstrovina narave. Pri peresu dobim tudi občutek dinamike zaradi odbite svetlobe ali leska,
medtem ko pri pokrovčku zaznavam togost in monotonijo. Na pogled je zamašek tudi veliko
bolj tog. V primerjavi s peresom je veliko manj kontrasten in bolj enobarven.

Druga zanimivost, ki jo opazim predvsem na peresu, je ta, da od blizu deluje relativno trdo,
togo in pravilno zaradi vzporednih peresnic, pa vendar je material na otip zelo mehak in

prožen. Večji vtis mehkobe daje le glavna žila peresa, medtem ko za stranske tega ne bi mogli
trditi. Deluje lahko ravno nasprotno, torej, da so stranske žile veliko bolj izrazite, celo lesk
odbijajo in delujejo trdo v primerjavi z dlačicami spodaj.

Pri opazovanju predmeta s tega vidika dobimo najrazličnejše vtise in občutke. Ugotavljamo,
da daje fotografija vtis problematičnosti zaradi stroge delitve temnejših in svetlejših

vzporednih delov, ki so speljani iz glavnega stebla peresa. Od blizu ni opaziti mehkejših zlitij
svetlih in temnih tonov, a kljub temu predmet ni trd na otip.

Lahko bi preprosteje razložili tovrstno navidezno razliko med zaznavanjem čutil vida in otipa.
Vid je veliko subtilnejši kanal za sprejemanje vibracij od otipa.
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Slika 24: Sovino pero
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Slika 25: Zamašek plastenke
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Slika 26: Lupina mladega divjega kostanja
Fotografija pritegne zaradi svoje čistosti in barvitosti. Spominja na zaboj hrušk, ki so vidne na
pol, s peclji, obrnjenimi navzgor.

Fotografija je bila narejena pri 8-kratni povečavi z ekspozicijskim časom 105,1 ms in s 3

zgornjimi ter 2 stranskima LED svetilkama pri maksimalni osvetlitvi. Parametri za barvne

vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 7,8, za tonsko odzivno krivuljo
(gama) 1,0, za nasičenost (saturation) 110. Kontrast je bil povečan za 83 enot.

Fotografija predstavlja lupino mladega divjega kostanja. Našo pozornost pritegne barvitost

dozorevajoče lupine, ki obdaja zaprt plod. V svoji svetlozeleni barvi s pridihom rumene daje
vtis površine, ki rahlo žari. Ta barvitost poudarja življenje, ki ga nosi, varuje.

Oblika predmeta je neobdelana ali kakorkoli drugače spremenjena s strani človeške volje ali
hotenja po izboljšavi, zato dopušča le opazovanje in »siromašenje« aspekta popolnosti z
interpretacijo.

Zanimiv pogled s strani svetlobe in senc nam daje prehod iz žareče barve v osrednjem delu
izbočenih struktur proti konicam. Tu je zaznavna rahla odsotnost svetlobe in prehod v bolj

zeleno barvo. Nadaljnji prehod označi relativno hitra sprememba v rjavo barvo – to je ravnina
z olesenelim, togim, temnim delom lupine. Tu je zaznavnost svetlobe manjša, prav tako sta
odsotni prožnost in življenjskost. Simbolizira prehod iz živega v neživo. Sliko smo zato
poimenovali Prehod ali Druga plat iste ravnine.
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Slika 27: Zaslon prenosnega telefona
Fotografija vsebuje povsem mehanske elemente, vendar v popolnem redu in zaporedju. Ni

odstopanj, ni razlik:kot binarni računalniški zapis. Slika prikazuje ponavljajoče se elemente,
ki vzbudijo določeno težo in občutek praznine. Ravno zaradi slednjega naredi vtis.

Fotografija je bila posneta pri maksimalni, 35-kratni optični povečavi pri ekspozicijskem času
179,7 ms in s 3 zgornjimi LED diodami pri maksimalni osvetlitvi. Fotografija je bila narejena
pri avtomatskem zajetju slike z dodanim ostrenjem. Parametri za barvne vrednosti so bili

nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 11,3, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,18 in
za nasičenost (saturation) 136.

S približevanjem mikroskopa zaznavamo popolnoma različne strukture zaslona. Te delujejo
skrajno matematično, geometrijsko pravilno in zaporedno. Dajejo občutek mehaničnosti,

nenaravnosti, turobnosti in ponavljajočega se. To je sicer zanimiv pogled v globino zaslona
mobilnega telefona, vendar vsaka plast posebej na svoji globinski ravnini izraža vse prej

našteto. Ta primer fotografije je v mehaničnosti podoben predhodno prikazanemu zamašku, ki
je mehaničen, a ne tako dovršen v obliki, kot je pero.
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Slika 27: Zaslon prenosnega telefona
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Slika 28: Prerez paprike s pecljem
Zaradi barvitosti in paslike v svoji barvi odsevata druga drugo. Čiste barve in medsebojno
poudarjanje sta elementa, ki oživljata fotografijo.

Fotografija je bila posneta pri 8-kratni optični povečavi in ekspozicijskem času 186,7 ms s 3
zgornjimi LED diodami pri maksimalni osvetlitvi. Fotografija je bila narejena pri

avtomatskem zajetju slike z dodanim ostrenjem. Parametri za barvne vrednosti so bili

nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 9,7, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,20 in za
nasičenost (saturation) 125. Naknadno je bila dodana barvna nasičenosti za 156 enot ali 56 %.

Fotografija predstavlja prerez paprike pri peclju. Slika je v svojem kontrastu skladna
geometrijsko in barvno, saj je poleg diagonalne kompozicije tudi barvno podprta s

kontrastom. Fotografija je ostra v osrednjem delu, vendar se zaradi barvnih razlik jasno vidi
meja med barvami in površinsko teksturo tudi v ostalih delih fotografije.
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Slika 29: Razpoka v žvečilki
Modrina in hladnost sta elementa, ki prevzameta opazovalca ob pogledu na to fotografijo.

Pravljično moder efekt in svežina sta prikazani na fotografiji, ki se zaradi svojega ledenega
mraza kar lomi.

Fotografija je bila posneta pri maksimalni 20-kratni optični povečavi z ekspozicijskim časom
1,1 s in osvetljena s 3 zgornjimi in 2 stranskima LED diodama ob avtomatskem zajetju slike.
Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 8,5, za
tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,0 in za nasičenost (saturation) 120.

Fotografija prikazuje počeno ovojnico žvečilke. Modra barva in lesk dajeta prispodobo

hladnosti, lahko tudi plastičnosti. Ta plastičnost lahko spominja na pleksisteklo, v isti meri pa
deluje tudi ledeno. Morda imitacija ledu iz risanega filma, mraz, zima.
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Sliki 30 in 31: Puščavski pesek in koruzni zdrob
Fotografiji sta si podobni, vendar vsebujeta elemente, ki so si na zemlji tako oddaljeni med

seboj: oddaljen puščavski pesek, daleč stran od naših krajev, a vendar tako od blizu prikazan

in izrazito čist, na naših koncih pa koruzni zdrob, ki v svoji svetlosti in zlato-rumeni barvi žari
s svojo svetlobo. V zdrobu je ujeto sonce, medtem ko je puščavski pesek prečiščen in
prosojen zaradi tega. Neprimerljivo, a vendar.

Fotografija puščavskega peska je posneta z 18-kratno povečavo, ekspozicijskim časom 85,3

ms in s 3 zgornjimi ter 2 stranskima LED diodama pri maksimalni osvetlitvi z avtomatskimi
nastavitvami. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti
(gain) 8,3, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,1 in za nasičenost (saturation) 100.
Fotografija koruznega zdroba je bila pa posneta z 8-kratno povečavo in prav tako

avtomatskimi svetlobnimi nastavitvami, se pravi z ekspozicijskim časom 75,7 ms in 3

zgornjimi ter 2 stranskima LED diodama pri maksimalni osvetlitvi. Parametri za barvne

vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 6,0, za tonsko odzivno krivuljo
(gama) 1,20 in za nasičenost (saturation) 140.

Fotografiji smo vzeli za primerjavo, saj so opazne zanimive podobnosti med njima: prva ima
lastnosti druge in obratno. Ena je produkt narave in naključne razporeditve barvne zrnatosti,

druga je obdelana s človeško roko in vendar opazimo tako očitne podobnosti. To je še posebej
izrazito v razporeditvi najsvetlejših delov obeh fotografij. Gre za razmerje belih delov, ki se
ujemajo in so enakomerno zastopani na obeh fotografijah. Tudi najtemnejši deli so

razmeroma podobno razporejeni. Pri koruznem zdrobu je senc sicer manj, ker je sam vzorec
dosti svetlejši, ampak so razmeroma podobno razporejene kot v primeru peska, kjer so
kontrasti močnejši, a vendar najtemnejših delov ni dosti več kot v slednjem primeru.

To nas navdaja z mislijo, da smo ne glede na našo miselnost in umsko prizadevanje smo še

vedno v najboljši meri le »koproducenti«, ki delamo »kopije« ali »ponaredke« originalnega
vira, ki je narava sama. Slednja deluje tudi skozi nas.
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Slika 30: Puščavski pesek
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Slika 31: Koruzni zdrob
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Sliki 32 in 33: Bombon in cvet sivke
Kontrast in sovpadanje sta elementa in stična točka dotičnih fotografij. Bombon je čist v svoji

obliki in izraznosti, medtem ko sivka kaže podobne vzporedne črte vzdolž svojih cvetov, le da
so odeti v mehkobo in svojevrstno nežnost.

Fotografija bombona je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z 8-kratno povečavo
pri ekspozicijskem času 100,7 ms in z maksimalno osvetlitvijo zgornjih 3 LED diod.

Nastavljena je uporaba avtomatskega zajetja fotografije. Parametri za barvne vrednosti so bili
nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 6,7, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,0, za
nasičenost (saturation) 100 in za svetlost (brightness) 75 %.

Fotografija sivke je bila narejena s stereomikroskopom Leica EZ4 D z10-kratno povečavo pri
ekspozicijskem času 123 ms in z maksimalno osvetlitvijo vseh 5 LED diod. Nastavljena je

uporaba avtomatskega zajetja fotografije, dodatno je digitalno ostrena in barvno korigirana.
Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 6,7, za

tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,20 in za nasičenost (saturation) 114. Naknadno se je barvno
nasičenost (gain) povečalo še za 101 enoto in kontrast za 73 enot.

Na teh dveh fotografijah je zanimiv podobnost oblike sivke v primerjavi z osrednjim, rdečebelim barvnim kontrastom bombona. Ujemajoče se brazde na cvetu sivke nakazujejo
podobnost s progami na bombonu.

Gre za primer dela narave oz. nehotenega ustvarjanja oblik s človeškim produktom, ki je bil

zavestno ustvarjen z namenom biti privlačen. Čista vzporednica narave in dela človeka, katere
del je on sam.
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Slika 32: Bombon
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Slika 33: Cvet sivke

53

Slika 34: Zaprta vrtnica
Barvna moč, skoraj udarnost, ki prevlada nad obliko, je karakteristika fotografije, kjer izstopa
živordeča barva in presega obliko. Oblika že izgublja pomen.

Fotografija zaprte vrtnice je posneta z 10-kratno povečavo, ekspozicijskim časom 178,4 ms in
s 3 zgornjimi LED diodami pri maksimalni osvetlitvi z avtomatskimi nastavitvami. Parametri
za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 15,1, za tonsko
odzivno krivuljo (gama) 1,34 in za nasičenost (saturation) 110.

Fotografija prikazuje zaprt cvet vrtnice, ki spominja na slikarski akvarel. Barvno je nasičena

in svetlobno-stopenjsko uravnana. Fotografija je zanimiva pri svetlih delih, ki so ostri, a hkrati
zaradi razlike v globinski ravnini tudi temne in neostre. To ji daje kontrast.
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Slika 34: Zaprta vrtnica
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Slika 35: Kristal soli
Svetloba in prosojnost sta tisti, zaradi katerih ta fotografija izstopa. Kristal, ki ga je
izoblikovalo morje in izklesalo sonce, ko je voda izparela.

Fotografija je posneta z 22-kratno povečavo pri ekspozicijskem času 258 ms z 2 stranskima
LED diodama pri 6/10 stopenjski osvetlitvi in avtomatskimi nastavitvami. Parametri za

barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 19,4, za tonsko odzivno
krivuljo (gama) 1,40 in za nasičenost (saturation) 144. Dodano je avtomatsko ostrenje slike.

Na tem grobo mletem solnem zrnu je lepo vidno ravnovesje svetleče belih odtenkov in črnih
pik v strukturi. Nekatere ploskve so tako postavljene, da se zaradi svoje ravnine bleščijo v
nasprotju s črnimi deli fotografije, ki s svojo prisotnostjo poskrbijo za uravnoteženost teh
svetlobnih presežkov.
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Slika 36: Marjetica
Vidimo marjetico s svojim sončnim elementom v cvetu, ki oddaja svoje bele liste kot sonce
žarke. Listi so tanki in gosti, sredica pa žareče rumena in obsežna kot prispodoba sonca, ki
raste iz zemlje.

Fotografija predstavlja marjetico z 8-kratno povečavo, ekspozicijskim časom 109,1 ms,

stranskima 2 LED diodama z največjo stopnjo osvetljenosti in avtomatskimi svetlobnimi

nastavitvami. Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti
(gain) 8,1, za tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,00 in za nasičenost (saturation) 133.

Izostreni so stranski robovi osrednjega cveta. V tej ravnini so ostri tudi beli listi cveta na desni
strani, kar daje fotografiji širšo ostrino. Predstavlja tudi krožno kompozicijo, ki je zbrana v
centru oz. osrednjem delu fotografije.
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Slika 37: Lešnikov namaz
Rjave priprte ustnice so se ujele v lešnikov namaz. Da je bolj prikrito, so se le v polovici
razkrile na tej fotografiji.

Fotografija je posneta z 12-kratno povečavo, ekspozicijskim časom 149,2 ms, z zgornjimi 3
LED diodami in z največjo stopnjo osvetljenosti in avtomatskimi svetlobnimi nastavitvami.
Parametri za barvne vrednosti so bili nastavljeni za prirast tonske vrednosti (gain) 12,1, za
tonsko odzivno krivuljo (gama) 1,20 in za nasičenost (saturation) 110.

Pred nami je naključno nastala fotografija, ki predstavlja z nožem zajet čokoladno-kremni

namaz. Nastali objekt ali model lahko spominja na plastificirano obliko ustnic, morda na val,
sladoled iz avtomata.
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Slika 37: Lešnikov namaz
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5 ZAKLJUČEK
V pričujoči diplomski nalogi smo tako kot že naši predhodniki, ki smo jim namenili nekaj

pozornosti v teoretičnem pregledu, tudi sami skušali pokazali pestrost in zanimivost naravnih
struktur in tesne povezanosti z umetnimi materiali oz. človeškimi produkti. Opisali smo tudi
razvoj mikroskopov do današnjega dne in predstavili njihovo uporabo. Pritrdimo lahko tezi,
ne le da smo tesno povezani z naravo, temveč da smo del nje, kar je še posebej razvidno na
nekaterih primerih uporabe predmetov iz vsakdanjega življenja. V diplomski nalogi smo

predstavili tudi različne možnosti pogledov in interpretacij posameznih predmetov. Izbrali
smo si 20 fotografij naključno izbranih motivov in jih opisali po lastni percepciji.

Stereomikroskop je odlično orodje za opazovanje sveta od blizu in fotografija je lahko

umetnina in sredstvo globlje interpretacije videnega. Uporabljen je bil stereomikroskop

LEICA EZ4 D z osnovnimi nastavitvami. Slike so bile posnete v formatu JPG z minimalno
postprodukcijo.
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