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Povzetek 

 

Diplomska naloga vsebuje opis fotografske opreme, ki se uporablja pri fotografiji v 

časovnih presledkih in nekaj osnov fotografije za lažje razumevanje. Zaradi narave dela je 

zajeta tudi priprava opreme. Zajeta je tudi predprodukcija, postprodukcija ter programi, ki 

se v njej uporabljajo, težave, s katerimi se srečujemo pri tej vrsti fotografije, ter njihove 

rešitve. Področje zajemanja in urejanja fotografij je obravnavano tudi z uporabniškega 

vidika z nasveti iz lastnih izkušenj. 
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Abstract 

 

This dissertation contains a description of the photographic equipment that is used for 

creating timelapses as well as some basics of photography for easier comprehension. 

Because of the special way timelapses are created, the preparation of equipment is 

illustrated too. Also included is the preproduction, the postproduction and the programs, 

which are used for postproduction. Furthermore, the problems we encounter with this type 

of photography are described and solutions for those difficulties are proposed. Taking and 

editing photographs is dealt with from the perspective of a user and all advice comes from 

personal experience. 
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1. UVOD 

 

 Fotografija in video sta že od nekdaj povezana, saj je sam video sestavljen iz več 

fotografij. Oba nam pomagata zabeležiti lepe trenutke in s tem ustvarjati lepe spomine. 

Vendar pa ju lahko uporabimo tudi v druge namene, kot na primer za preučevanje 

pojavov, ki nam še niso popolnoma jasni. Tako se je začela tudi fotografija v časovnih 

presledkih ali time-lapse fotografija, ki je posebna snemalna tehnika pri kateri zajemamo 

veliko število fotografij daljše časovno obdobje, potem ko pa fotografije združimo v film, pa 

dobimo občutek, da je fenomen, ki smo ga fotografirali trajal krajši čas. Fotografija v 

časovnih presledkih se večinoma uporablja v situacijah, kjer bi radi pospešili gibanje 

naravnih fenomenov, ki se odvijajo prepočasi, da bi jih zaznali s prostim očesom. V 

diplomski nalogi bo predstavljen celoten proces nastajanja take fotografije, od priprav pa 

vse do postprodukcije, ter tudi problemi, s katerimi se srečujemo v tem procesu s 

podanimi rešitvami. 

 

Za lažje razumevanje tehnike bo diplomsko delo najprej vsebovalo nekaj podatkov 

o sami fotografiji v časovnih presledkih in njenih začetkih. Vsebovalo bo tudi opis 

fotografske opreme, ki se uporablja pri tehniki fotografije v časovnih presledkih in tudi 

nekaj osnov fotografije. Zaradi narave dela tehnike bo zajeta tudi predprodukcija in 

priprava opreme. Pomemben postopek pri ustvarjanju fotografije v tej tehniki je tudi 

postprodukcija in bodo zaradi tega v diplomski nalogi opisani tudi programi, ki se 

uporabljajo v le tej. Ker se pri fotografiji v časovnih presledkih srečujemo tudi z nekaj 

težavami in omejitvami, bo v diplomskem delu poglavje namenjeno  prav težavam in 

njihovim rešitvam.  

 

V diplomski nalogi bomo skušali na razumljiv način predstaviti tehniko fotografije v 

časovnih presledkih, katero opremo je treba uporabiti pri tej vrsti fotografije, katere 

programe uporabiti v postprodukciji in pokazati tehniko tudi v praksi. 
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2. FOTOGRAFIJA V ČASOVNIH PRESLEDKIH 

 

Fotografija v časovnih presledkih nam pokaže stvari, ki jih s prostim očesom v 

kratkem časovnem obdobju ne moremo videti. Je posebna snemalna tehnika pri kateri 

zajemamo veliko število fotografij daljše časovno obdobje, potem ko pa fotografije 

združimo v postprodukciji, pa daje vtis kot da ta dogodek, ki ga fotografiramo, traja krajši 

čas. Uporablja se večinoma v situacijah, kjer bi radi pospešili gibanje naravnih 

fenomenov, ki se odvijajo prepočasi, da bi jih zaznali s prostim očesom. Tako s to tehniko 

na nek način manipuliramo s časom. 

 

Začetek fotografije v časovnih presledkih sega v leto 1877, ko je angleški fotograf 

Eadweard Muybridge s fotografijami skušal dokazati, da imajo konji ob galopiranju v zraku 

vse štiri noge in je tako fotografiral konjsko dirko v časovnih presledkih. [3] 

 

 

Slika 2.1: Prva fotografija v časovnih presledkih (Wikimedia) 

 

 Ta vrsta fotografije se je v preteklosti veliko uporabljala tudi v biologiji, saj so z 

uporabo tehnike biologi lažje in hitreje prikazali pojave, ki v naravi trajajo dlje časa. Tako 

so fotografirali rast rastlin, odpiranje cvetov, obnašanje kloroplasta1 na soncu, obnašanje 

živali v daljšem časovnem obdobju ipd.  

 

 Pomembno je tudi delo dr. Johna Otta, ki je delal eksperimente s tehniko časovnih 

presledkov in rastjo rastlin. Svoje življenjsko delo je dokumentiral s filmom »Exploring the 

Spectrum«, kjer je s pomočjo fotografije v časovnih presledkih ugotovil, da lahko 

premikanje rastlin manipuliramo z barvno temperaturo ter s pomočjo količine vode, ki jo 

dodamo rastlini. [4] 
                                                
1 Kloroplast ali klorofilno zrno je celični organel zelenih alg ali višjih rastlin. V njem poteka 
fotosinteza. 
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 Tehnika se dandanes uporablja za vse vrste dalj časa trajajočih dogajanj, tudi v 

znanostih, kot so geologija, biologija, astronomija, botanika, mikrobiologija ipd., saj si s 

pomočjo manipulacije časa lahko lažje razlagamo naravne pojave. Tehnika se uporablja 

tudi v oglaševanju, umetnosti in na drugih področjih, kjer hočemo prikazati neko 

spremembo.  

 

Pri tej vrsti fotografije iz več sto ali tisoč sličic sestavimo video. Video je sestavljen iz 

večih fotografij oz. sličic postavljenih skupaj, ki sestavljajo sekvenco. Filmi so po navadi 

posneti tako, da je na sekundo prikazanih 24 sličic. To daje vtis, da se dogajanje dogaja v 

realnem času. Sekvence pri fotografiji v časovnih presledkih pa imajo zaradi različnih 

intervalov manjši frame rate oz. manj sličic na sekundo. Tako je lahko 60 sličic na minuto, 

šest sličic na minuto ali celo 24 sličic cel dan. To je odvisno od tega, kaj fotografiramo in 

kako dolgo traja fotografiranje. Ko fotografije združimo v sekvenco in video prikažemo s 

24, 25, ali 30 sličicami na sekundo, dogajanje, ki smo ga fotografirali, daje vtis hitrejšega 

dogajanja, kot je v resnici. [2] 

 

Poleg števila sličic na sekundo je potrebno biti pozoren tudi na odnos med intervalom 

med posameznimi posnetki ter časom osvetlitve. Ta odnos vpliva na to, da je hitreje 

premikajoči se subjekt na fotografiji nejasen, kar je lahko tudi dobro, saj to poudarja 

gibanje. V fotografiji v časovnih presledkih fotoaparat zajema fotografije v specifičnem 

intervalu, npr. ena sličica na 30 sekund, ko pa zajame fotografijo, je zaklop odprt določen 

čas. Če je ta čas kratek in je frame rate v videu enak 24 sličic na sekundo, bo to ustvarilo 

efekt stop animacije in bo delovalo, kot da film preskakuje. Če je čas zaklopa daljši, bo 

film potekal bolj gladko. Za gladek posnetek je potreben polovičen čas osvetlitve od 

dolžine intervala.  [16] 

 

Fotografija v časovnih presledkih skuša ujeti motiv, ki se bo čez čas spremenil, v času 

spreminjanja pa zajeti čim več fotografij, ki jih potem združi v video. Rezultat tega je video 

prikaz spremembe, katere dogajanje je prikazano hitreje. Sekvenca fotografij je lahko zelo 

različna. Fotografira se lahko v nekaj minutah, npr. gibanje oblakov po nebu; nekaj 

mesecev, npr. gradnja stavbe; ali celo nekaj let. Fotografije lahko posnamemo tudi, ko se 

gibljemo, npr. potovanje z avtom, letalom ipd. Vse je odvisno od tega, kako spremembo 

želimo prikazati. Osnova pa je vedno prikaz spremembe. [2] 
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3. PREDPRODUKCIJA 

 

Kot pri vsakem videu, je tudi pri fotografiji v časovnih presledkih, katere končni 

rezultat je video, pomembna predprodukcija in priprava na samo zajemanje posnetkov. S 

tem ko temu delu namenimo zadosti časa, si zagotovimo, da nadaljnje delo poteka bolj 

gladko. 

 

Prva stvar, na katero moramo pomisliti, ko hočemo posneti fotografijo v časovnih 

presledkih, je zgodba. Odločiti se moramo, kaj hočemo z videom povedati, torej kakšno 

sporočilo želimo poslati. Obstaja več načinov kako fotografija pove zgodbo, vendar pri 

analizi umetniških del upoštevamo tri kategorije: motiv, vsebina in kontekst. Te kategorije 

zajemajo vse pomembne elemente, ki jih moramo upoštevati. [9] 

 

Motiv lahko razdelimo na tri kategorije: 

- primarne značilnosti, kot so barve, linije oblike in velikosti, ki so elementi, kateri 

tvorijo fotografijo; 

- sekundarne značilnosti, kot so uravnoteženost, kompozicija, kontrast, gibanje, 

ritem, ki so način, kako so primarne značilnosti uporabljene; 

- terciarne značilnosti, ki povejo, kako se motiv povezuje z vsebino in kontekstom. 

[9] 

Vsebina nam pove, kakšno je bistveno sporočilo, kateremu skušamo s fotografijo 

slediti. Tu se vprašamo, kakšen je dobesedni, figurativni in metaforični pomen fotografije. 

Pove nam, kakšna je tema fotografije, kaj tema predstavlja in kakšno sporočilo s 

fotografijo pošiljamo. [9] 

 

Kontekst obsega več elementov in ga najtežje določimo. Primarni kontekst so 

umetnikovi nameni; sekundarni kontekst pa nam pove, kakšno vlogo igra fotografija v 

določenem času. To vključuje religiozna in filozofska prepričanja, socialno-politične in 

ekonomske razmere ter celo podnebje in geografsko lego. [9] 

 

Ko se odločimo, s katerimi elementi bomo povedali zgodbo, moramo določiti, kako 

bomo fotografije postavili drugo ob drugo, da nam bo vrstni red pomagal pri 
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pripovedovanju zgodbe. Tako je pri vsaki produkciji filma treba pomisliti na konstrukcijo 

videa. [9] 

 

Filmi so sestavljeni iz treh dejanj. Najprej se v zasnovi določijo glavni akterji, odnosi 

med njimi ter svet, v katerem živijo. V prvem dejanju pride do zapleta oz. incidenta. V 

drugem dejanju se dogajanje stopnjuje in protagonist skuša rešiti problem. Potem se 

zgodi drugi preobrat oz. zaplet, kjer po navadi pride do vrhunca dogajanja. Tretje dejanje 

nato ponudi razplet oz. rešitev. [9] 

 

Ko imamo zgodbo, moramo najti še lokacijo, ki bi bila primerna za fotografiranje 

zgodbe. Za boljšo preglednost si je dobro zapisati seznam, kaj vse želimo fotografirati in 

kje želimo fotografirati. Ko imamo neko idejo, je treba poiskati kraj fotografiranja, kjer bi se 

dalo to fotografiranje izpeljati. Dobro je, da kraj obiščemo že pred fotografiranjem, kar nam 

pomaga izločiti nekatere spremenljivke, ki bi nas lahko presenetile, pomaga pa tudi pri 

učinkovitosti na snemalni dan. Lokacije, ki jih še ne poznamo, pa lahko najdemo na več 

načinov. En način, da najdemo lokacijo, je Google Maps. Ko ga odpremo in iščemo po 

zemljevidu, vidimo, da ima opcijo fotografij. Pod to opcijo so zbrane fotografije različnih 

lokacij in so naložene ob zemljevidu, vendar pa so fotografije naložene le, če je že nekdo 

bil tam, fotografiral in fotografijo naložil na Google Maps. Druga možnost so  lokalne 

knjižnice in agencije, ki imajo prospekte in druge vire, v katerih lahko najdemo lokacije. 

Lahko pa najdemo tudi ljudi, ki poznajo okoliš, v katerem želimo fotografirati, in nam 

pomagajo pri iskanju prave lokacije. Zavedati se moramo, da vedno obstaja možnost, da 

je lokacija drugačna, ko pridemo na prizorišče, hkrati pa moramo imeti v mislih, da ne 

fotografiramo enake fotografije, kot jo je že nekdo pred nami. Prav tako si je dobro 

natisniti zemljevid lokacije in označiti kraje, kjer želimo fotografirati. [9] 

 

Ko imamo izbrano lokacijo, moramo narediti načrt dela. Napisati moramo, kje 

bomo kaj snemali in v kakšnem vrstnem redu. Pri načrtovanju urnika snemanja pa 

moramo biti pozorni na naslednje faktorje: 

- Vreme: je najbolj omejujoč faktor, ko fotografiramo na prostem, ker je 

nepredvidljivo. Poskrbeti moramo, da imamo za fotografiranje na voljo več dni in 

med njimi izberemo, kdaj so najboljši pogoji fotografiranja. 

- Dostop do lokacije: preden se odpravimo na prizorišče snemanja, se moramo 

pozanimati, kako je najboljše dostopati do lokacije; 
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- Igralci/asistenti: v večini fotografij v časovnih presledkih se z igralci ne srečujemo, 

ko pa se, pa moramo zastaviti urnik tako, da se deli, v katerih imamo igralce, 

posnamejo čim bolj skupaj. 

- Dostop do opreme: da lažje dostopamo do različne opreme, se skušamo 

povezovati z različnimi filmskimi ustvarjalci in jih tudi podpirati pri njihovih projektih. 

To nam pomaga postati boljši filmski ustvarjalec, hkrati pa so dobri odnosi z 

drugimi lahko tudi pomoč pri izposoji opreme za naše nadaljnje projekte. 

- Proračun: koliko denarja imamo na voljo ne omejuje samo tega, koliko dni bomo 

imeli na voljo za projekt, ampak tudi kaj lahko izpeljemo v določenih situacijah. Da 

dosežemo želeno, moramo biti ustvarjalni in iznajdljivi. [9] 
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4. PRIPRAVA OPREME 

 

Ko smo se pripravili na fotografiranje, sledi še priprava opreme, ki jo potrebujemo za 

tovrstno fotografijo. Dandanes lahko nekdo amaterske fotografije s časovnim presledkom 

posname že z boljšim mobilnim telefonom, digitalnim fotoaparatom ali kamero, ki ima 

funkcijo zajemanja več zaporednih posnetkov. Vendar se ob vsem tem moramo zavedati, 

da s tako opremo ne moremo priti do profesionalnih rezultatov, saj je oprema preslaba, da 

bi lahko z njo posneli kvalitetne fotografije. Prav tako taka oprema ne zadostuje za vse 

vrste tovrstnih fotografij, saj je praktično nemogoče s tako tehnologijo fotografirati zelo 

dolgo časovno obdobje. Tako je za kvalitetnejše in profesionalne fotografije pomembna 

izbira pravilne opreme. V to opremo štejemo predvsem zrcalno refleksni fotoaparat 

(Digital single-lens reflex camera), pravilen izbor objektivov, stativ in interval meter. Brez 

te osnovne opreme fotografije ne morejo biti tehnično dovršene in primerne za 

profesionalno uporabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.1: Zrcalno refleksni fotoaparat 

 

 Ko fotografiramo moramo, imeti nadzor nad vsemi nastavitvami. Zrcalno refleksni 

fotoaparati imajo več opcij osvetlitve, vendar pa je za profesionalno uporabo 

najprimernejša opcija manual – ročni nadzor (M), saj si s to opcijo lahko sami sproti 

nastavljamo nastavitve, ki so primerne situaciji. Tako lahko sami glede na situacijo 

nastavljamo odprtost zaslonke in osvetlitveni čas ter ostale funkcije. Da pa nastavitve 

lažje nastavimo, si lahko pomagamo tudi s pomočjo avtomatskih načinov merjenja 

osvetlitve, ki so že na fotoaparatu. Profesionalni zrcalno refleksni fotoaparati imajo 

izmenljive objektive, kar omogoča različne načine uporabe. Za fotografijo v časovnih 
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presledkih se največkrat uporabljajo širokokotni objektivi, ker z njimi lahko zajamemo čim 

več dejavnikov na fotografiji. Ker pa je motiv vedno spremenljiv, je pametno uporabiti več 

fotoaparatov z različnimi objektivi naenkrat. 

 

 
Slika 4.2: Različni izmenljivi objektivi 

 

Brez stativa ne gre posneti fotografij v tehniki časovnih presledkov. Vedno ko se 

fotografira na ta način, mora fotoaparat biti v stabilnem položaju, brez spremembe 

lokacije, to pa je najlažje in najučinkovitejše doseči s primernim stativom. Tako je za 

tovrstno fotografijo primeren skoraj vsak stativ, pomembno je le da se da fotoaparat 

primerno fiksirati, da se ne premika. Lahko se uporabi stativ, ki je že v osnovi težak, pri 

lažjih stativih pa si pomagamo tako, da jih dodatno obtežimo in preprečimo premikanje.                                                          

Slika 4.3: Stativ 
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Za fotografijo v časovnih presledkih rabimo tudi napravo, s katero nastavimo 

interval fotografiranja. Nekateri fotoaparati imajo funkcijo interval metra že vgrajeno v 

programsko opremo, pri fotoaparatih, ki pa tega  nimajo pa je obvezna uporaba interval 

metra ali pa povezava preko računalnika, ki ima primerno programsko opremo za tovrstno 

fotografijo. Interval meter poskrbi, da kamera zajame fotografijo točno določen čas kot ga 

nastavimo, torej vedno zajame sliko vsako n-to sekundo čez celoten čas, ki ga 

nameravamo uporabiti za fotografiranje. Na fotoaparat je povezan preko kabla ali pa 

preko brezžične povezave (wireless). Pri njem je pomembno da si lahko nastavimo število 

fotografij, ki jih bomo posneli ter čas intervalov oz. časovnih presledkov med fotografijami.  

 

 

Slika 4.4: Interval meter 

 

Pred fotografiranjem se moramo tudi odločiti, kateri format fotografije bomo izbrali. 

Profesionalna fotografija se zajema v RAW formatu, saj v tem formatu ne pride do 

stiskanja podatkov in se v postprodukciji da iz tega formata narediti dosti boljšo fotografijo, 

ker se v njega zapiše maksimalno število informacij s senzorja. Slabost tega formata je 

njegova velikost. Ker pa v fotografiji v časovnih presledkih govorimo o nekaj sto ali celo 

nekaj tisoč posnetkov, se včasih poslužujemo tudi JPEG formata, ki je stisnjen format. V 

tem formatu v postprodukciji ne moremo obdelovati vseh parametrov, vendar pa je dosti 

manjši in ga prepozna skoraj vsa programska oprema. Ker pa se v JPEG formatu v 

postprodukciji ne da spreminjati pomembnih parametrov, kot so nastavitev beline in 
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osvetlitve, je format primeren za začetnike in neprofesionalne uporabnike. Najnaprednejši 

fotoaparati imajo tudi možnost zajemanja fotografij v obeh formatih naenkrat. 

 

Ko smo izbrali vso opremo, ki jo bomo uporabili pri projektu, jo moramo še pravilno 

zaščititi med transportom do lokacije fotografiranja. Pomembno je, da na lokacijo 

fotografiranja pridemo pripravljeni, da vemo, kaj točno bomo fotografirali in katero opremo 

vse potrebujemo. Preden se odpravimo fotografirat, vedno preverimo, kako je z opremo, 

če so baterije polne in če so spominske kartice prazne. Vedno je dobro, da imamo na 

zalogi še rezervne baterije in prazne spominske kartice. Kartice je pred uporabo pametno 

formatirati. Preveriti moramo tudi baterije v interval metru in tudi tu pripraviti še par 

rezervnih baterij. Preveriti moramo tudi, da fotoaparat in objektivi brezhibno delujejo. Če 

bomo fotografirali na prostem, je treba razmisliti tudi o fizični zaščiti fotoaparata v primeru 

slabega vremena.  

 

 

Slika 4.5: Spominske kartice 

 

Fotografija v časovnih presledkih pa je lahko tudi dinamična. To dosežemo s 

premikanjem kamere, s čimer dobi video občutek tridimenzionalnosti. Za bolj dinamično 

dogajanje v končnem izdelku se velikokrat poslužujemo drsnika. To je naprava, ki nam 

omogoča prefinjeno drsenje kamere naprej in nazaj ali levo in desno. Z njo lahko 

dosežemo tudi diagonalno gibanje navzgor in navzdol. Glede na to, kako nastavimo 

fotoaparat, lahko potem nastavimo tudi gibanje. Z drsnikom lahko s počasnim gibanjem 
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dodamo poseben efekt, ki ga imenujemo paralaksni premik.2 Pri tej vrsti fotografije rabimo 

tudi kontroler za upravljanje drsnika, s katerim lahko natančno pomikamo fotoaparat po 

drsniku v določenem časovnem zaporedju. Gibanje za bolj dinamičen video lahko dodamo 

tudi v postprodukciji, vendar pa če uporabimo drsnik, izgleda gibanje bolj naravno, saj se 

z uporabo drsnika ozadje in ospredje premikata v relaciji eden na drugega.  

 

Kot dodatno opremo lahko uporabimo tudi baterijsko držalo, saj nam z dodatno 

baterijo omogoča daljši čas fotografiranja. Pomembno je, da imamo na voljo dovolj polnih 

baterij in rezervne spominske kartice, da lahko fotografiramo celoten proces. Pametno je, 

da razporedimo in označimo kartice glede na to, če smo jih že uporabili ali ne. Tako 

imamo ločene že uporabljene kartice in prazne kartice, s tem pa preprečimo njihovo 

zamenjavo. Podobno naredimo tudi z baterijami. Če je možno, na prizorišče fotografiranja 

s sabo vzamemo tudi prenosni računalnik, da lahko v primeru polnih kartic fotografije 

prenesemo na računalnik, hkrati pa tako lahko tudi preverimo fotografije na računalniškem 

zaslonu. Pomembno je, da je oprema dovolj zmogljiva in hitra, da lahko to naredimo v čim 

krajšem času. 

 

  

                                                
2 Pri premiku se ospredje izpostavi iz ozadja, zaradi spremembe perspektive kamere. S tem 
dobimo tudi občutek globine. 
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5. ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ 

 

Najpomembnejši del procesa ustvarjanja fotografije v časovnih presledkih je zagotovo 

zajemanje fotografij, saj je zajem tehnično in kompozicijsko dobrih fotografij osnova za 

nadaljnjo delo in uspešno dokončanje izdelka. Pred samim zajemanjem fotografij moramo 

poskrbeti za vso opremo, pravilno izbiro kompozicije, pravilen čas, kdaj bomo fotografije 

zajemali, izbiro sekvence in pravilne nastavitve. 

 

5.1. IZBIRA KOMPOZICIJE 

 

Kompozicijo moramo izbrati tako, da vse na fotografiji deluje skladno in ima nek 

smisel. Fotografija mora biti uravnotežena. Pri tem nam pomaga pravilo zlatega reza, ki 

se v fotografiji imenuje pravilo tretjin. Tako fotografijo s po dvema navideznima črtama 

vodoravno in navpično razdelimo na tretjine. Na te črte postavimo glavni motiv in s tem 

fotografijo uravnotežimo. Vendar pa to pravilo ne velja vedno, ampak nam služi zgolj kot 

kompozicijski pripomoček. Najbolj pomembno je, da vse prvine na fotografiji poudarjajo 

osrednji motiv. Paziti moramo, da na fotografiji ni motečih elementov, da ne odvračajo 

pozornosti od glavnega motiva. Ko gre za gibajoči motiv ga fotografiramo tako da vstopa v 

fotografijo, nikoli, da izstopa iz nje. Prav tako mora biti pred motivom, ki je usmerjen v 

neko smer, več prostora kot za motivom. 

 

»Pri vsaki kompoziciji z enim izrazitim motivom se moramo odločiti, kam v okvirju 

ga bomo postavili, da se bo skladal s prostorom okoli njega. Takoj ko okoli motiva pustimo 

prost prostor, njegov položaj postane pomemben dejavnik.« [7] 

 

 Lahko se odločimo tudi za zapolnitev okvirja. To naredimo, če želimo poudariti 

podrobnosti motiva, kjer okolica motiva ni pomembna. Za bolj dinamični videz fotografije 

uporabimo diagonale, saj vnašajo napetost. Iz različnih kotov imamo tudi različen pogled 

na motiv, tako se motiv s pozicijo kamere spreminja. Globino na fotografiji lahko 

poudarimo z linearno perspektivo ali s subjekti, ki so nameščeni na različnih razdaljah. Pri 

oblikovanju kompozicije pa si lahko pomagamo tudi z nekaterimi elementi, kot so silhueta, 

oblika, tekstura, vzorci, barve in linije. Prav tako pa lahko fotograf sam vpliva na 

kompozicijo z nameščanjem predmetov. 
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 Pri fotografiji v časovnih presledkih moramo predvsem misliti vnaprej. Pomisliti 

moramo, kako bo motiv izgledal čez nekaj minut, ur in kaj se bo v tem času spremenilo. 

Tako moramo vedno predvidevati vnaprej in temu prilagoditi kompozicijo in kader. 

Ugotoviti moramo, katera kompozicija bo najbolje ujela in pokazala spremembo, ki jo 

želimo ujeti v kader. Dobro je, da že vnaprej opazujemo okolico, kjer nameravamo posneti 

fotografije, saj nam to omogoča, da skrbno premislimo, kako bomo vse elemente v 

kompoziciji postavili, da nas pozneje ne bo kaj presenetilo in pokvarilo kompozicije. Treba 

je izbrati kompozicijo, ki bo zanimiva tudi po več fotografijah in jo bo po nekaj sekundah 

filma še vedno zanimivo gledati.  

 

5.2. SVETLOBA 

 

Najpomembnejši element v fotografiji je zagotovo svetloba, saj brez nje fotografije 

ne moremo posneti. Z njo ustvarjamo vzdušje in razpoloženje fotografije. Ko govorimo o 

svetlobi v fotografiji, imamo v mislih predvsem naslednje lastnosti: barva, smer, kakovost, 

intenzivnost in kontrast.  

 

Vsaka svetloba ima svojo barvo. Naše oči znajo različne barve svetlob prilagoditi, 

tako da ne opazimo sprememb, kar pa fotoaparat ne zmore, zato moramo vedeti, kakšno 

barvo svetlobe kaj oddaja, da lahko prilagodimo nastavitve na fotoaparatu. Tako je 

dnevna svetloba posledica svetlobe neba in sončne svetlobe, ki pa imata različno barvno 

temperaturo.3 Svetloba neba je bolj modrikasta, svetloba sonca pa bela in se glede na to, 

katere je več, čez dan svetloba in njena barvna temperatura spreminja. Jutranja in 

večerna svetloba je bolj topla, rumeno rdečkasta, saj modrina neba še ne pride do izraza. 

Tudi sence so manj izrazite. Opoldanska svetloba osvetljuje motive iz zgornje smeri, zato 

ni primerna za portrete, saj ob fotografiranju nastanejo močne sence na obrazu. Barvna 

temperatura svetlobe je v tem času dneva nevtralna ali hladna. Čez dan je ugodneje 

fotografirati dopoldne ali popoldne, ko je direktna svetloba nevtralna, indirektna pa rahlo 

modrikasta in s tem dobimo ob fotografiranju bolj bogate in nasičene barve. Modrikasta 

svetloba pride najbolj do izraza pozimi, ker se modra svetloba neba odbija od snega. 

 

                                                
3 Barvna temperatura je vsota valovnih dolžin različnih svetlobnih izvorov. 
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»Barva svetlobe je pomembna zato, ker vpliva na barvo vseh drugih z njo osvetljenih 

predmetov in ni vseeno, ali motiv slikamo zjutraj ali opoldne. Pravilna izbira časa je 

seveda odvisna od vsakega posameznega motiva.« [14] 

 

Tekom dneva se spreminja tudi smer svetlobe, to pa določa, s katere strani bo objekt 

osvetljen, kam bo padala senca in kakšna bo njena dolžina. Pomembne so, ker z njimi na 

dvodimenzionalni fotografiji ustvarimo vtis trodimenzionalnosti. V studiu si lahko smer, 

barvo in kakovost svetlobe sami izbiramo ter prilagodimo motivu, kar pa na naravni 

svetlobi ni možno, zato je treba najti primeren čas čez dan, ko je svetloba primerna. Na 

smer svetlobe pa lahko vplivamo s svojim položajem. Poznamo tri osnovne položaje – s 

soncem od spredaj, od zadaj in od strani. Najprimernejši je zadnji, saj ko je sonce za 

nami, senc skoraj ni in fotografija deluje preveč plosko; če je pa sonce pred nami, pa je 

pogosto celoten motiv v senci, kar nam pride prav le, če hočemo na fotografijo ujeti 

silhueto. Če je motiv preveč v senci, si lahko pomagamo z dodatno svetlobo iz drugih 

virov. [14] 

 

Kakovost svetlobe se nanaša na tip sence, ki jo svetloba meče. Direktna svetloba 

meče ostre sence in prihaja večinoma iz ene smeri. Tako so sence temne in tvorijo močan 

kontrast. Pri difuzni oz. mehki svetlobi pa so sence mehkejše in svetloba prihaja iz več 

smeri. Najlepšo naravno difuzno svetlobo dobimo, ko je oblačno in ni direktne sončne 

svetlobe. 

 

5.3. IZBIRA SEKVENCE 

 

Kako dolgo bo trajalo zajemanje fotografij, je odvisno od treh parametrov: dolžine 

intervalov tj. dolžine časa, ki preteče med dvema posnetkoma, števila fotografij, ki jih 

hočemo zajeti in želene dolžine končnega izdelka. [15] 

 

Dolžino intervala izberemo glede na motiv, ki ga fotografiramo. Nekatere stvari se 

odvijajo krajši čas, nekatere pa veliko daljši in temu potem moramo prilagoditi intervale. Z 

intervalom določimo, kako hitro se bo sprememba, ki jo želimo pokazati, pojavila in kako 

gladko bo potekala v filmu iz posnetih fotografij. Če poteka dogodek krajši čas, postavimo 

krajši interval in obratno. Krajši interval pomeni tudi, da bo posnetek potekal bolj gladko, 

če pa isti motiv fotografiramo v daljših intervalih in se vmes zgodi veliko sprememb, pa bo 

delovalo, kot da posnetek preskakuje. Včasih želimo efekt preskakovanja, vendar pa v 
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večini primerov želimo, da film poteka čim bolj gladko. Kratek interval ene sekunde 

fotografiramo npr. promet, zelo hitro premikajoče se oblake. Sončni zahod in vzhod, 

množico ljudi, fotografiramo med eno in petimi sekundami, odvisno kako hitro poteka 

dogajanje. Za premikajoče sence, premik lune ali sonca po nebu, premikanje zvezd, 

odpiranje ali zapiranje cveta in rast rastlin pa je potreben večji interval – tudi po več minut. 

Prav zaradi pravilnega določanja intervala je pomembno, da preden začnemo fotografirati, 

situacijo dodobra naštudiramo.  

 

 Dolžina končnega videa bi naj bila med osmimi in dvanajstimi sekundami, da je 

gledalcu še dovolj zanimivo, hkrati pa se dogajanje ne konča prehitro. Vedno je boljše 

imeti daljši video in ga potem skrajšati v postprodukciji, kot pa premalo materiala. Izbrati 

moramo tudi, koliko slik na sekundo hočemo imeti v videu (FPS). Temu pravimo tudi 

frame rate. Več slik na sekundo pomeni, da se slike menjajo hitreje in rabimo več 

fotografij za isto dolžino videa.  

 

 Na interval metru moramo nastaviti štiri glavne nastavitve: 

- Zamik ali delay (DE), kjer lahko nastavimo čez koliko časa bomo začeli 

fotografirati. To je uporabno, če hočemo fotografirati npr. zvezde in si vse 

nastavimo že prej, fotoaparat pa začne fotografirat ob uri, ki jo nastavimo na 

interval metru. 

- Hitrost zaklopa ali LONG oziroma BULB (BU),  kjer nastavimo, kako dolgo ostane 

zaklop odprt, torej kako dolgo se zajema ena fotografija. 

- Interval (INTVL), čas, ki ga nastavimo med zajemanjem fotografij, torej kako 

pogosto bo nastala fotografija. 

- Število fotografij (N), koliko fotografij hočemo posneti. Večina interval metrov ima 

funkcijo od 1 pa do neskončno. Če nočemo izbrati določenega števila, nastavimo 

ta parameter na » - - - «. Tako se bodo fotografije zajemale do zapolnjene 

spominske kartice ali do izpraznjene baterije. 

Na nekaterih interval metrih je možno nastaviti tudi zvok ob posneti fotografiji, da 

nas dodatno opozori, da je fotografija posneta.  

 



 

16 
 

  

  Slika 5.1: Nastavitve na interval metru 

 

5.4. EKSPOZICIJSKI TRIKOTNIK IN NASTAVITEV BELINE   

 

Pri ekspoziciji oziroma osvetlitvi nadziramo količino svetlobe, ki pade na senzor. 

Če hočemo, da je fotografija pravilno osvetljena, mora na senzor pasti ravno pravšnja 

količina svetlobe. Fotografija je lahko podosvetljena, če je svetlobe premalo, ali pa 

preosvetljena, če je svetlobe preveč. Pri manjši svetlobi je fotografija pretemna, pri 

preveliki svetlobi pa presvetla ali celo prežgana. Količino svetlobe, ki pada na senzor pa 

uravnavamo s hitrostjo zaklopa tj. osvetlitvenim časom in odprtostjo zaslonke. Manj 

svetlobe je, večji osvetlitveni čas rabimo in tudi zaslonka mora biti bolj odprta. Tako se 

glede na količino svetlobe izbere hitrost zaklopa in zaslonka. Pri tem si lahko nastavimo 

tudi svetlobno občutljivost tipala ali vrednost ISO, ki nam pomaga pri nastavljanju 

osvetlitve. 

 

Osvetlitveni čas ali čas osvetlitve je čas, ko svetloba med zajemom fotografije 

pada na svetlobni senzor. Kadar je svetlobe manj, mora biti zaklop odprt dalj časa, da bo 

do svetlobnega senzorja prišlo dovolj svetlobe za pravilno osvetljeno fotografijo. Ko pa je 

svetlobe veliko, pa mora biti zaklop odprt krajši čas, da ne pride do presvetle fotografije. 

Osvetlitveni časi so izbrani tako, da je vsak naslednji za polovico krajši od prejšnjega in do  

tipala spusti za polovico manj svetlobe. Sledijo si: 1 sekunda, 1/2 sekunde, 1/4, 1/8, 1/15, 

1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sekunde. Za bolj 

natančno osvetlitev imajo nekateri fotoaparati tudi vmesne vrednosti in tudi daljše 

osvetlitvene čase, tudi 2, 4, 8, 15 ali celo 30 sekund. Čas osvetlitve pa vpliva tudi na 
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ostrino fotografije, saj bodo predmeti, ki se premikajo ob daljšem osvetlitvenem času 

neostri. Hitreje se predmet premika, krajši osvetlitveni čas moramo uporabiti. Pri daljših 

osvetlitvenih časih moramo poskrbeti tudi, da se fotoaparat med zajemanjem fotografije 

ne premakne, saj je tudi takrat fotografija neostra. Pri tem si pomagamo s stativom.  [14] 

 

Zaslonka uravnava količino svetlobe s pomočjo odprtine, ki jo oži ali širi. Odprtost 

zaslonke merimo v vrednostih F, ki pomenijo razmerje med goriščno razdaljo in premerom 

odprtine objektiva. Kadar je popolnoma odprta, je njena vrednost enaka svetlobni 

vrednosti objektiva, če pa jo bolj zapremo, pa zmanjšamo količino svetlobe, ki pade na 

svetlobni senzor. Oznake za nastavitev zaslonke imajo določeno zaporedje. Vsaka 

naslednja vrednost je za polovico manjša in s tem se za polovico zmanjša tudi količina 

svetlobe. Vrednosti so: F/2, F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F11, F16 ... za bolj natančno osvetlitev 

imajo nekateri fotoaparati možnost nastaviti tudi vmesne vrednosti zaslonke. [14] 

 

 

Slika 5.2: Nastavljanje časa osvetlitve in zaslonke 

 

Z zaslonko pa vplivamo tudi na globinsko ostrino, ki je področje med najbližjo in 

najbolj oddaljeno točko v prostoru, kjer je posnetek še dovolj oster. Bolj kot je zaslonka 

zaprta, večja je globinska ostrina in obratno. Odvisna je od goriščne razdalje objektiva, 

oddaljenosti predmetov, ki jih fotografiramo, ter uporabljene zaslonke. Daljša kot je 

goriščna razdalja, bližje kot so predmeti in bolj kot je zaslonka odprta, manjša je globinska 

ostrina. [14] 

 

Na fotoaparatu imamo možnost izbiranja med več načini osvetlitve: 

- P – je programski način, kjer fotoaparat sam določi hitrost zaklopa in odprtost 
zaslonke; 

- Tv – je način, kjer zaklop nastavimo sami, fotoaparat pa temu primerno nastavi 
zaslonko; 



 

18 
 

- Av – pri tem načinu nastavimo sami zaslonko, hitrost zaklopa pa nastavi 
fotoaparat; 

- M – je ročni način, kjer sami nastavljamo zaklop in zaslonko. 

 

Slika 5.3: Načini osvetlitve na fotoaparatu 

 

Način, ko sami nastavimo zaklop, je primeren predvsem za športne dogodke, saj 

je tam pomembno, da imamo za ostro sliko hitrejši osvetlitveni čas. Pri portretiranju na 

prostem pa nam prav pride način, kjer nastavljamo zaslonko, saj z zaslonko nastavljamo 

tudi globinsko ostrino, kar je pri tovrstnih portretih pomembno, saj lahko nastavimo zelo 

odprto zaslonko, kar nam zelo zmanjša globinsko ostrino in je glavni fokus nato na 

portretirancu.  

 

Način, da sami nastavimo zaslonko, pa lahko uporabimo tudi v fotografiji v 

časovnih presledkih, takrat ko fotografiramo dogodke, ki se odvijajo v času, ko se svetloba 

hitro spreminja, npr. prehod iz dneva v noč. Takrat pri kratkih intervalih ne moremo sami 

sproti nastavljati čas osvetlitve in zaslonke in si potem pomagamo z nastavitvijo, kjer sami 

nastavimo zaslonko, čas pa sproti nastavlja fotoaparat sam. Zaradi spreminjanja 

osvetlitve in svetlobe pa nastane pri tovrstnem načinu fotografiranja do različne osvetlitve 

sličic, ki ji pravimo flicker. 

 

  Zrcalno refleksni fotoaparati pa za optimalno osvetlitev znajo izmeriti jakost 

svetlobe  motiva. Tako lahko merijo osvetlitev s točkovnim merjenjem, kjer gre za v 

fotoaparat vgrajen nadomestek ročnega svetlomera in ta omogoča odčitavanje svetlosti z 

zelo majhne površine – skoraj točke, ki pokriva manj kot 2% uokvirjenega prostora. 
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Svetlobo lahko merimo tudi s središčnim uravnoteženim merjenjem, katerega način daje 

prednost osrednjemu delu uokvirjenega prostora, kar ustreza kompozicijam večine 

fotografij. Meri se lahko tudi z matričnim ali večtočkovnim merjenjem, katerega uporablja 

večina profesionalnih digitalnih zrcalno refleksnih fotoaparatov. Sistem nastavi osvetlitev 

na osnovi dveh virov:  dejanskih podatkov o svetlosti okvirja, razdeljenega na več delov, in 

podatkov iz zbirke več tisoč fotografskih primerov, ki so lahko dejansko posneti ali pa 

teoretično predvideni. [6]  

 

 Že pri analogni fotografiji so se za različne potrebe  uporabljali različni na svetlobo 

občutljivi filmi, To razmišljanje se je ohranilo še danes, in sicer lahko spreminjamo 

občutljivost slikovnega senzorja na zrcalno refleksnem fotoaparatu. To občutljivost 

označujemo z vrednostjo ISO. Večja je številka, bolj občutljiv je slikovni senzor. To 

pomeni, da lahko fotografiramo v slabših svetlobnih pogojih in uporabljamo krajše 

osvetlitvene čase ter bolj zaprte zaslonke. Vendar pa ob tem moramo paziti, saj se s 

povečanjem občutljivosti senzorja poveča tudi digitalni šum na fotografiji. To je opazno kot 

zrnavost na fotografiji. Zaradi tega je fotografija manj ostra, saj se v šumu lahko izgubijo 

nekatere podrobnosti. Najbolj se opazi na površinah, ki bi morale biti povsem enakomerno 

obarvane, npr. jasno nebo. »Šum nastane zaradi nepopolnosti svetlobno občutljivih 

elementov tipala. Fotoni, ki padejo na posamezni element, sprostijo določeno število 

elektronov, ki pa ni vedno enaka, poleg tega pa se včasih kakšen elektron sprosti, tudi če 

na posamezen element tipala svetloba sploh ne pade.« [14] Zato vedno skušamo 

uporabiti najmanjšo občutljivost senzorja v danih razmerah. Poznamo več ISO vrednosti, 

recimo ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 … zmogljivejši je fotoaparat, večjo ISO 

vrednost mu lahko nastavimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.4: Nastavitev občutljivosti slikovnega senzorja 
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Kot smo omenili že v poglavju o svetlobi, so viri svetlobe, ki osvetljujejo motiv, lahko 

različnih barvnih temperatur. Tako so od barvne temperature odvisne tudi barve na 

motivu. Bel papir je bel samo v povprečni dnevni svetlobi, zjutraj je rahlo rdečkast, 

opoldne pa modrikast, pod navadno volframovo žarnico je list rumenkast, pod svetlobo 

sveče pa rdečkast. Da pa barve na fotografiji kljub različnim barvnim temperaturam 

delujejo naravno, imamo na fotoaparatu možnost nastavitve beline oz. white balance. 

Pomembno je, da belino nastavimo, saj se glede na belo barvo potem prilagajajo ostale 

barve na fotografiji. Fotoaparat že ima različne prednastavitve za nastavitev beline, ki jih 

lahko izberemo glede na vrsto svetlobe ali pa izberemo avtomatsko nastavljanje beline. 

»V tem načinu delovanja procesor analizira prizorišče, določi svetlobne odseve in opravi 

uravnovešenje barvne  sheme. Nekateri profesionalni digitalni zrcalno refleksni fotoaparati 

analizo slike s slikovnega senzorja dopolnjujejo z ločeno delujočim merilnikom barve, ki 

analizira prizorišče skozi objektiv (TTL) in s svetlomerom vpadle svetlobe na ohišju 

fotoaparata.« [6] Lahko pa se zgodi, da fotoaparat beline ne določi pravilno, zato je še 

možnost samodejne nastavitve beline, kjer jo sami s pomočjo fotoaparata izmerimo. 

 

 

Slika 5.5: Nastavitev beline 

 

Čeprav so fotoaparati odlični v merjenju beline in svetlobe, se v fotografiji v 

časovnih presledkih še vedno večinoma uporablja ročna nastavitev vsega, saj si zaradi 

narave te fotografije ne moremo privoščiti, da bi posnete fotografije izgledale preveč 

različno. Prav zaradi tega moramo sproti spremljati nastavitve fotoaparata skozi celoten 

proces fotografiranja. Ko pa je sam interval snemanja zelo dolg in ne moremo sproti 

spremljati sprememb svetlobe, se prav tako poslužujemo nekaterih avtomatskih načinov 

merjenja osvetlitve, vendar pa se moramo zavedati, da imamo ob tem veliko več dela v 

postprodukciji.  



 

21 
 

6. POSTPRODUKCIJA 

 

Ko fotografije posnamemo in jih imamo na spominski kartici, jih moramo še 

pregledati, kaj popraviti in spremeniti vse fotografije v kratek film. Tako dobi fotografija v 

časovnih presledkih končno podobo. To storimo s programi v postprodukciji. Pri tej tehniki 

fotografije rabimo programsko opremo, s katero lahko fotografije uvozimo, jih obdelamo, 

spremenimo fotografije v video in po želji dodamo glasbo, napise ipd. 

 

Že pred samim uvažanjem fotografij v program je pomembno, da imamo fotografije 

urejene, vsaka sekvenca, ki smo jo fotografirali, naj bo v svoji mapi, saj pri fotografiji v 

časovnih presledkih govorimo o več sto in še več fotografijah. Same fotografije je tudi 

pametno prenesti na računalnik ali zunanji disk čim prej in jih tam organizirati v mape. 

Organiziranje fotografij je v tej tehniki zelo pomembno, saj je pri več sto ali več tisoč 

fotografijah zelo pomembno, da so poimenovane pravilno, da se ne pomešajo med seboj. 

Ko so fotografije naložene na računalnik, je fotografije potrebno pregledati in ugotoviti, kje 

so morebitne napake in kaj vse bo treba popraviti.  

 

Pri fotografiji v časovnih presledkih moramo uporabljati programe, ki imajo možnost 

urejanja več fotografij naenkrat. Pri tem urejamo eno izbrano fotografijo, ko pa končamo z 

urejanjem, pa ostale fotografije sinhroniziramo in vso urejanje prvotne fotografije se 

prenese na vse ostale. Ko se spremembe prenesejo na ostale fotografije in so nam 

spremembe všeč, jih lahko shranimo. Tak program je Adobe Photoshop Lightroom. Z njim 

imamo pregled nad več fotografijami, ki  jih lahko urejamo in obdelamo. Zaradi pregleda in 

urejanja več fotografij naenkrat je program primeren za uporabo v fotografiji v časovnih 

presledkih. Program pa je primeren tudi za urejanje fotografij v RAW formatu, kateremu 

lahko v programu spremenimo tudi belino in osvetlitev. [3] Velikokrat se zgodi, da 

spremembe fotografij na določenih delih delujejo v redu, na določenih delih pa fotografija 

ni taka, kot bi hoteli, takrat je treba uporabiti program, ki nam omogoča urejanje sekvence 

po delih. Tak program je npr. LRTimlapse. Tako lahko izberemo le nekaj fotografij, na 

katerih hočemo narediti spremembe in jih bo potem program gradiacijsko zlil z ostalo 

sekvenco. 

 

Včasih težko povemo, ali je fotografija preosvetljena ali podosvetljena. Tako je 

najboljše začeti urejati fotografije s histogramom. Histogram nam pokaže, koliko različnih 

tonov vsebuje fotografija, vse od temnih pa do svetlih. Z njim lahko spremenimo belino, 
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kjer lahko spreminjamo barvno temperaturo od hladne do tople, in z drsnikom za odtenek 

popravimo težave, ki jih ustvari nepravilna osvetljava ob fotografiranju. S histogramom 

lahko spreminjamo še naslednje parametre: 

- Exposure – z njim lahko naredimo celotno fotografijo svetlejšo ali temnejšo z 

osredotočanjem na najsvetlejše tone; 

- Recovery – se osredotoča na najsvetlejše tone, tako lahko z njim delno popravimo 

preosvetljenost fotografije; 

- Fill Light – se osredotoča na najtemnejše tone fotografije in jih poudari; 

- Blacks – z njim uravnavamo črne tone fotografije; 

- Brightness – z njim naredimo celotno fotografijo svetlejšo ali temnejšo, z 

osredotočanjem na srednje tone oz. vse tone enakomerno; 

- Contrast – z njim naredimo večje ali manjše kontraste, črno naredi bolj črno in belo 

bolj belo; 

- Clarity – srednjim tonom da več kontrasta, z njim dodamo fotografiji več ostrine ali 

pa mehkobe; 

- Vibrance – vpliva na nasičenost manj intenzivnih barv; 

- Saturation – vpliva na nasičenost vseh barv na fotografiji. 

 

 

Slika 6.1: Primer urejanja fotografije s histogramom v programu Adobe Photoshop 

Lightroom 
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Čeprav pred zajemanjem fotografij nastavitve nastavimo premišljeno, se še vedno 

zgodi, da so nekatere fotografije temnejše, nekatere pa svetlejše. To se pri posamezni 

fotografiji mogoče ne bo opazilo takoj, bo pa opazno, ko bomo fotografije skušali združiti. 

Temu pojavu pravimo »flicker« in je najpogostejša težava pri tovrstni fotografiji.  

 

 

Slika 6.2: Flicker 

 

Flickerju se velikokrat ne moremo izogniti, ga pa lahko dokaj uspešno rešimo tudi v 

postprodukciji. Deloma ga lahko rešimo že s histogramom, pomagamo si pa še z drugimi 

orodji v zato namenjenih programih. Tako ima Adobe Photoshop Lightroom opcijo »Match 

Total Exposures«, ki poskrbi, da se osvetlitve na fotografijah ujemajo. To stori tako, da 

primerja čas osvetlitve, zaslonko, ISO in nastavljeno osvetlitev na fotoaparatu in nastavi 

vse fotografije tako, da se čim bolj ujemajo s fotografijo, katero smo izbrali kot primerno 

osvetljeno (da osvetlitev prilagodimo tej fotografiji, jo moramo označiti kot »most selected 

image«). Ta opcija pride v poštev predvsem, ko se med zajemanjem sproti spreminjajo 

nastavitve na fotoaparatu. Flicker pa rešujemo tudi s programom LRTimelapse, ki ima 

orodje »Deflicker«. Pred samim obdelovanjem fotografij s tem orodjem moramo izbrati 

referenčno območje na fotografiji, po katerem bo program meril flicker. Ko izberemo 

območje, lahko začnemo delati z orodjem. Ko orodje odpremo, se nam na fotografiji 

prikaže krivulja, ki jo lahko spreminjamo z drsnikom, ki se prikaže. Če drsnik pomaknemo 

na višjo vrednost, nastavimo vrednost deflickerja in kako gladka bo krivulja. Tako nam to 

orodje zmanjša osvetlitev na fotografijah, ki so preveč osvetljene in obratno. Programa 

Adobe Photoshop Lightroom in LRTimelapse pa se tudi povezujeta, tako da lahko 

spremembe narejene v enem uvozimo tudi v drugega. LRTimelapse ima tudi orodje »Holy 

Grail«, ki je posebej uporabno takrat, ko smo fotografirali pri velikih spremembah svetlobe, 

kjer spet s spreminjanjem krivulje uravnavamo osvetlitev fotografij in lahko sekvenco 

urejamo po delih, kar je uporabno pri hitrih spremembah svetlobe. [15] 
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Ko končamo z urejanjem fotografij, jih moramo še združiti v video. To lahko naredimo 

že s prej omenjenim programom Adobe Photoshop Lightroom, če naložimo dodatno 

programsko opremo. Tam video lahko urejamo, ne moremo ga pa spreminjati. Lahko pa 

fotografije uvozimo v program za urejanje videa, kot je npr. Adobe Premiere Pro, kjer 

lahko video tudi spreminjamo, mu dodamo posebne efekte, glasbo, katere dolžino lahko 

spreminjamo, animacije, napise ipd.  

 

Ko fotografije uvozimo v program, moramo nastaviti še koliko sličic na sekundo želimo 

prikazati v videu (FPS), izbrati moramo torej frame rate. Kakšen frame rate bomo izbrali 

se po navadi odločimo že pred fotografiranjem in temu primerno izberemo interval 

fotografiranja. Največkrat izberemo 24fps, 25fps ali 30fps, vendar moramo poizkusiti več 

različnih in se potem odločiti, kateri frame rate je najbolj primeren za naš video. Ko video 

izvažamo, moramo nastaviti tudi bit rate, s katerim nastavimo kvaliteto videa, torej večji je, 

večja je kvaliteta videa. Z večjo kvaliteto videa pa se poveča tudi velikost samega videa, 

kar moramo upoštevati, če želimo video naložiti na splet, kjer po navadi priporočajo čim 

manjšega. Za HD video se po navadi uporablja bit rate med 15 in 30 Mbit/s. Izbrati 

moramo primerno resolucijo videa, ki je za HD video 1920x1080 in proporcionalnost med 

višino in širino videa (aspect ratio), ki je za video v HD 16:9. Na koncu se moramo odločiti 

tudi, v katerem formatu in kodeku želimo video. Vsak format vsebuje kodek, ki določa 

koliko prostora bi video zavzemal in ki video kompresira in dekompresira, ko je potrebno. 

Katero kdaj uporabiti se odločimo glede na to, kako in kje želimo video uporabiti. Če 

želimo video naložiti na splet, po navadi uporabljamo kodek H.264, ki je po navadi v 

formatu .mp4, .mov ali .wmv. [3] 

 

 

Slika 6.3: Primer izvažanja videa iz programa Adobe Premiere Pro 
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7. PRAKTIČNI NASVETI 

 

Vedno ko se odločimo za kak projekt, nastanejo tudi določene težave. Tako je tudi, ko 

delamo fotografijo v časovnih presledkih. Težave lahko nastanejo že preden začnemo s 

fotografiranjem in se potem nadaljujejo skozi celoten proces. 

 

Zatakne se lahko že takoj pri osnovni opremi. Skoraj bolj pomembno, kakšen 

fotoaparat imamo, je, kako ga lahko fiksiramo, da se ne premika. Tako so za fotografije v 

časovnih presledkih najprimernejši veliki in težki stativi, saj so bolj stabilni od manjših in 

lažjih. Vendar pa taki stativi niso vedno najbolj priročni za prenašati, zato si lahko 

pomagamo z različnimi triki, kako manjši in lažji stativ naredimo težji in bolj stabilen. Stativ 

skušajmo imeti čim nižje, tako da spodnje noge stativa, ki so najmanj stabilne, niti ne 

uporabimo. Večina stativov ima na sredinskem stebru kljukico, na katero lahko obesimo 

prav temu namenjene vreče, ki jih napolnimo s peskom ali čim podobnim, ko prispemo na 

lokacijo snemanja. S tem dodamo stativu dodatno težo in stabilnost. Prepričati se 

moramo, da se obešeno dotika tal, saj v primeru vetra gugajoča se dodatna teža 

stabilnost zmanjša. Stabilnost lahko dodamo tudi s tem, da prilagodimo del noge stojala, 

ki se dotika tal. Ta je naj na drsečem terenu gumijast, če pa so tla mehka poskušamo za 

boljšo stabilnost noge stativa zapičiti v tla. Nekateri stativi imajo možnost menjave 

spodnjega dela noge, da je lahko gumijast ali pa ima kovinski klin, da stojalo lažje 

zapičimo v mehka tla. Prepričati se moramo tudi, če so noge pravilno učvrščene, da so 

zapenjala dobro zaprta. Če niso pravilno zaprta, prav tako pride do večje nestabilnosti 

stativa. Če imamo interval meter, ki ni vgrajen v fotoaparat, je pametno, da ga utrdimo in 

pripnemo nekam na stojalo, da ne visi, saj lahko v primeru vetra zmanjša stabilnost 

stativa, prav tako pa se lahko poškoduje, če opleta med nogami stativa. Pritrdimo ga 

lahko s trakovi, ježki ali z elastiko. Če je možno, nikoli ne dvigujemo sredinskega stebra 

stativa, saj tudi s tem izgubimo veliko stabilnosti.  

 

Pri interval metru moramo paziti, da je kompatibilen s fotoaparatom, ki ga bomo 

uporabljali. Nekateri fotoaparati imajo programsko opremo za fotografiranje v intervalih že 

vgrajeno, če pa imamo fotoaparat znamke Canon, pa si lahko pomagamo tudi s 

programsko opremo Magic Lantern, ki jo naložimo na fotoaparat in ima funkcijo interval 

metra. Obstaja še možnost, da svoj računalnik povežemo s fotoaparatom in preko 

programske opreme računalnika nato določimo intervale fotografiranja. Tak način ima eno 
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veliko prednost, in sicer, da lahko izgled fotografij vidimo sproti na večjem ekranu, hkrati 

pa nekateri programi omogočajo sprotno shranjevanje fotografij na trdi disk, tako da ne 

rabimo skrbeti, da bi prehitro napolnili spominsko kartico. Vendar pa računalnika ne 

moremo prinesti na fotografiranje na vsak teren, tako da je primeren bolj za uporabo, ko 

fotografiramo v studiu. 

 

Kot smo omenili že prej, je za fotografijo v časovnih presledkih najbolj primeren 

zrcalno refleksni fotoaparat, ker z njim pridemo do najboljših rezultatov. Najpomembnejše 

je to, da imamo vedno ročne nastavitve, torej vse, kar je za nastaviti na fotoaparatu, 

nastavimo sami. Ko fotografiramo v časovnih presledkih, se nam svetlobni pogoji 

neprestano spreminjajo, prav tako pa se spreminja motiv. Pomembno je, da izklopimo 

funkcijo avtomatskega ostrenja in vse sami izostrimo ročno, saj bi fotoaparat, če bi pustili 

avtomatsko ostrenje, prilagodil ostrino za vsako fotografijo posebej, kar bi pa glede na 

spreminjajoči se motiv povzročilo, da bi bila točka izostritve različna, ali pa fotoaparat ne 

bi zmogel izostriti motiva, kar bi pripeljalo do motne fotografije. Prav tako pa se s tem 

ohrani tudi več baterije. Ob funkciji izklopa avtomatskega ostrenja pa se pri večini 

fotoaparatov izklopi tudi funkcija stabilizatorja slike. Stabilizator slike moramo izklopiti 

zaradi tega, ker ga lahko zmoti prav to, da se kamera nič ne premakne in je potem lahko 

stabilizator vir tresljajev, ki pokvarijo celotno sekvenco fotografij.  

 

 

Slika 7.1: Izklop avtomatskega ostrenja in stabilizatorja slike 
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Pri relativno enaki svetlobi je ročni način nastavitev najboljši, saj nam omogoča 

nadzor nad vsemi elementi osvetlitve. Občutljivost slikovnega senzorja ali vrednost ISO je 

najbolje zakleniti in nastaviti čim manjšo vrednost, da preprečimo digitalni šum, hkrati pa z 

zaklenitvijo pomagamo preprečiti tudi flicker. Tudi s fiksno zaslonko preprečimo skakanje 

iz ene vrednosti zaslonke na drugo in s tem različno osvetljenost fotografij, prav tako pa s 

tem preprečimo različno globinsko ostrino na fotografijah. Če bi se pa pri različnih 

fotografijah spreminjal zaklop, bi prav tako imeli fotografije različno osvetljene, pa tudi 

premikajoči se subjekti na fotografijah bi izgledali preveč različno, na enih fotografijah bi 

bili ostri, na drugih bolj motni. Motnost subjektov na fotografijah v fotografiji v časovnih 

presledkih velikokrat pride prav, saj hitreje premikajoči se subjekti v našem okviru 

fotografiranja dodajo celotni sekvenci občutek, da fotografije prehajajo ena v drugo bolj 

gladko. Torej, če želimo, da film potega bolj gladko, ne smemo imeti prekratkih časov 

zaklopa, drugače bo izgledalo, kot da film preskakuje. Z daljšim časom zaklopa pa 

ustvarimo iluzijo o bolj gladkem poteku dogodkov.  

 

Kot smo že prej omenili, je flicker glavna težava, ki se pojavlja v tej vrsti fotografije. 

Pojavi se lahko tudi, če imamo nastavitve ročne, nastane pa takrat, ko se stalno spreminja 

svetloba, na kateri fotografiramo npr. izmenjevanje sončnega vremena in oblakov, 

fotografiranje sončnega vzhoda ali zahoda. Takrat se lahko hitro zgodi, da so fotografije 

naenkrat preosvetljene ali pa podosvetljene. To lahko skušamo popraviti s popravkom 

osvetlitve (EV), ki je vrednost osvetlitve pri določeni kombinaciji zaslonke in zaklopa. Tako 

indikator nivoja osvetlitve na fotoaparatu skušamo ob vsaki fotografiji nastaviti na isto 

vrednost. To zahteva tudi več našega dela, saj moramo pred vsako zajeto fotografijo 

pogledati, če je osvetlitev na pravi vrednosti.  

 

 

Slika 7.2: Indikator nivoja osvetlitve 
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  Ker pa je fotoaparat mehanski proizvod, lahko zataji tudi sama tehnika. Tako lahko 

pri istih nastavitvah še vedno nastaneta dve različni fotografiji. Da preprečimo tehnične 

napake, je najbolje imeti čas osvetlitve daljši, saj tako razlike v svetlosti fotografij ne bodo 

tako opazne, ter čim bolj odprto zaslonko, da se preveč ne premika, saj se lahko enkrat 

premika hitreje, drugič počasneje in s tem je vidna razlika na sosednjih fotografijah. Dobro 

je upoštevati tudi dejstvo, da tisto, kar je na fotografiji prežgano, ne gre več popraviti. 

Tako je bolje imeti fotografijo malo podosvetljeno kot pa preosvetljeno. Pri tem si lahko 

pomagamo s funkcijo »Highlight alert« na fotoaparatu, ki nam pokaže, kje je kaj preveč 

osvetljeno na fotografiji, ali pa si pomagamo tako, da fotografijo na fotoaparatu pogledamo 

s pomočjo histograma. Nekateri fotoaparati imajo tudi možnost zaklenitve nastavljene 

osvetlitve, kar nam spet pomaga pri preprečevanju flickra. 

 

Da lahko imamo čim večjo zaslonko in čim daljši čas zaklopa, tudi ko je veliko 

svetlobe, pa si pomagamo z nevtralnimi filtri (ND filters), ki jih damo na objektiv in s tem 

zmanjšajo svetlobno jakost objektiva pri tem pa ne spremenijo barv. Ti filtri se med seboj 

razlikujejo glede na to, koliko svetlobe prepuščajo, in glede na to se potem odločimo kateri 

filter bomo uporabili. 

 

Sami moramo nastaviti tudi belino. Da je belina nastavljena čim bolj točno, je najbolje, 

da jo izmerimo ročno. To storimo tako, da fotoaparat usmerimo v kos belega papirja in 

izberemo ročno nastavitev beline na fotoaparatu. Tako bo fotoaparat barvno občutljivost 

nastavil tako, da bo papir bel, potem pa glede na to prilagodil tudi ostale barve. Da 

nastavimo belino ročno, je pomembno zato, da se izognemo različni belini na fotografijah, 

ter s tem različnim barvam. 

 

Preden začnemo fotografirati, je dobro, da naredimo nekaj testnih posnetkov, da na 

zaslonu fotoaparata preverimo, če smo pravilno ostrili in pravilno nastavili vse nastavitve. 

Na zaslonu lahko preverimo tudi kompozicijo, saj vidimo, kako velik okvir bo zajet, prav 

tako pa vidimo, kako bo motiv izgledal na fotografiji. S fotografije moramo izločiti vse 

moteče elemente, ki bi nam lahko pokvarili kompozicijo. Fotoaparati imajo tudi funkcijo 

mreže, ki nam čez zaslon nariše mrežo, ki je v pravilu tretjin in nam pomaga, da motiv 

zajamemo kompozicijsko pravilno, prav tako pa nam pomaga pri tem, da preverimo, če je 

horizont v ravnini.  
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Dobro je, da okolico in motiv ki ga bomo fotografirali, nekaj časa opazujemo, saj z 

opazovanjem potem lažje določimo, kakšne nastavitve bomo uporabili. Pred začetkom 

fotografiranja lahko naredimo kratek test in posnamemo par fotografij z nastavitvami, ki 

smo si jih zamislili, ter jih nato na hitro pogledamo na zaslonu eno za drugo, da vidimo, 

kako se bo dejansko motiv čez čas spreminjal. S tem testom lahko vidimo napake, ki smo 

jih prej morda spregledali, vidimo, kako hitro se motiv spreminja in kako na našo 

kompozicijo vplivata svetloba in sence. Tako si lahko prihranimo marsikatero težavo in 

imamo potem manj dela v postprodukciji. Dobro si je tudi označiti, kdaj se začne prva 

fotografija, saj se s tem izognemo dvomu, ali je fotografija že začetek naše sekvence ali 

pa je še testna fotografija. To nam pride prav tudi ko fotografiramo več sekvenc naenkrat, 

saj s tem točno vemo, kdaj se katera sekvenca začne.  

 

Pri nastavljanju intervalov je pomembno, da čas zaklopa ni daljši od intervala, za 

katerega smo se odločili, prav tako pa je potrebno paziti, da je med zajemanjem fotografij 

tudi dovolj časa, da se fotografija lahko shrani na kartico. Če je tega časa premalo, se 

nam lahko zgodi, da se fotografija ne shrani pravilno. Tako je pomembno tudi, da imamo 

čim boljše in hitrejše spominske kartice, da se fotografija hitreje shrani na kartico. Če ni 

dovolj časa, da se fotografija shrani, se zgodi, da občasno nastajajo pavze med 

fotografiranjem, kar povzroči zakasnitev intervalov fotografiranja. Tudi interval, ki ga 

izberemo, je rajši naj krajši kot pa daljši, saj se lahko med fotografiranjem zgodi 

nepričakovan in zanimiv trenutek, kar pripomore k zanimivejšemu videu, pa ga v primeru 

predolgega intervala lahko zamudimo. V postprodukciji lahko še vedno fotografije 

izbrišemo, ne moremo pa jih dodati.  

 

Če fotografiramo daljše časovno obdobje, moramo izklopiti tudi avtomatski izklop 

fotoaparata, da ostane fotoaparat prižgan tako dolgo, kot ga potrebujemo. Da porabimo 

manj baterije, izklopimo tudi predogled fotografij na zaslonu fotoaparata. Uporabna 

funkcija na fotoaparatu je tudi »Live view mode«, ki omogoča ogled motiva na LCD 

zaslonu fotoaparata, saj z njo pred fotografiranjem lažje preverimo, če je fotografija 

pravilno izostrena. Uporabna je predvsem, ko fotografiramo s pozicij, ko težko preverimo 

ostrino ali pri uporabi stativa. 

 

Pri fotografiji v časovnih presledkih so uporabni tudi različni gradacijski filtri, ki nam 

pomagajo svetlobno uskladiti fotografijo, ki je na eni strani pretemna ali presvetla. Filter 

lahko uporabimo kot dodatno opremo pri samem fotografiranju, vendar pa je boljše, da ga 



 

30 
 

uporabimo v postprodukciji, ko že vidimo, ali je potreben ali ne. Tako imajo programi za 

postprodukcijo fotografij orodje imenovano »Graduated filter«, s katerim si pomagamo pri 

tej težavi.  

 

Kot pri vsaki fotografiji je tudi pri fotografiji v časovnih presledkih prava oprema 

ključnega pomena. Brez prave opreme in programov ne moremo projekta izpeljati, še 

posebej pa ne moremo rešiti težav, ki se ob tem pojavljajo. Tako je vedno, ko se lotimo 

takega projekta, potrebno premisliti, kakšno opremo imamo na voljo in kakšne težave 

lahko pričakujemo čez celoten projekt. S tem se lahko izognemo marsikateri težavi in 

neuspelim projektom. 
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8. SKLEP 

 

Fotografija v časovni presledkih predstavlja povezovanje fotografije in videa, kajti s 

serijo fotografij posnetih čez daljše časovno obdobje s pomočjo videa pokažemo dogodek 

v krajšem času. Pomaga razumevati naravne pojave in procese, ki se dogajajo okrog nas 

vsakodnevno, vendar jih ne moremo opazovati s prostim očesom, ker se odvijajo 

prepočasi. Tako nudi vpogled v stvari, ki jih naše oko ne zazna na enak način. 

 

Pred samim zajemanjem fotografij se je treba na le-to tudi pripraviti, saj si s tem 

zagotovimo lažje delo vnaprej, hkrati pa se lahko izognemo marsikateri težavi v procesu 

fotografiranja. Glavni del procesa te tehnike pa predstavlja zajemanje fotografij. Pri tem je 

pomembna prava oprema, kot je zrcalno refleksni fotoaparat, interval meter, pravi objektiv 

in stativ. Najpomembneje je, da se vse nastavitve lahko nastavijo tako, da imamo vedno 

nadzor nad fotoaparatom, to pa najlažje dosežemo z ročnim načinom fotografiranja. 

Ročno se nastavijo vse nastavitve na fotoaparatu, ročno se nastavi ostrenje na objektivu, 

interval meter se nastavi glede na situacijo in situaciji primerno se nastavi tudi stativ. Z 

ročnimi nastavitvami se doseže boljši pregled nad situacijo in tudi nad opremo. S tem se 

tudi najlažje prepreči glavno težavo pri tej vrsti fotografije, ki je flicker. Ker je težavo 

različnih svetlosti fotografij pri samem zajemanju tudi z ročnimi nastavitvami vso zelo 

težko odpraviti, se jo da potem uspešno odpraviti s pomočjo temu namenjenih programov 

v postprodukciji. Tako je drugi del procesa fotografije v časovnih presledkih obdelava le 

teh v postprodukcijskih programih, da nastane na koncu video. Dandanes je kar nekaj 

programske opreme, ki omogoča obdelovanje in urejanje več fotografij naenkrat, kar 

fotografom olajša delo, hkrati pa se lahko fotografije prenesejo tudi v programe za 

obdelovanje videa, kjer se lahko fotografije še animirajo, se jim doda glasba in napisi, da 

končni izdelek izgleda profesionalno.  

 

Za uspešen izdelek pa je poleg opreme potrebnega še nekaj znanja o osnovah 

fotografije in sami kompoziciji, ki pomaga, da fotografija deluje uravnoteženo in je prijetna 

za oko. Pri fotografiji v časovnih presledkih se motiv vedno spreminja in je zato potrebno 

vedno misliti vnaprej, kako bo motiv deloval čez določen čas in ali bo prikazal želeno. 

Vendar pa so pravila le pomoč, saj brez fotografovega občutka za estetiko ne gre posneti 

dobrih fotografij.   
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