
Тема 1. Цифровизиране на 
аудио-визуална информация

Урок 1. Цифрово заснемане. Основни 
принципи на действие на цифровата 

камера



Очаквани резултати от обучението на учениците по тема Цифрово заснемане:

• описва принципа на действие на цифровата камера (фотоапарат и видеокамера, 
камера)

• различава основните видове цифрови фотоапарати и видеокамери
• изброява носители на информация, които се използват при цифровата камера
• настройва характеристики на цифровата камера, които оказват влияние върху 
качеството на снимката

• описва аксесоарите, които се използват при снимането с цифрова камера
• използва основни композиционни техники при правене на снимки
• заснема снимка с цифров фотоапарат на открито и закрито
• заснема кратък видеоклип на открито и закрито
• описва и използва спецификата на предметите при заснемане
• осъществява трансфер на снимки от цифрова камера към компютър (лаптоп, 
принтер и други устройства)

• описва основните стандарти и формати при работа 
с  цифрово видеоизображение

• описва възможностите на цифровата видеокамера за запис на звук
• описва основните операторски планове при заснемане и движения на 
камерата

• изброява основни файлови формати, с които работи цифровата видеокамера



Речник от често използвани фотографски 
термини: http://photocafe.bg/dictionary/ 

Очаквани резултати от обучението на учениците по тема Цифров 
звукозапис:
• описва основни характеристики на цифровия диктофон
• използва различни настройки за запис на звук в зависимост от 
обстановката (близък разговор, дискусия в помещение, интервю на открито и 
др.)

• изброява основни файлови формати, с които работи цифровият диктофон
• описва основни видове микрофони за студиен запис и необходимото 
допълнително оборудване за тях

• осъществява трансфер на запис от цифров диктофон към 
компютър (лаптоп и други устройства)

http://photocafe.bg/dictionary/






1. Цифрово заснемане  
 Цифровото заснемане е метод за запис на информация, при който сигналите, 
записани на носител, се преобразуват в последователност от кодови (цифрови) 
импулсни комбинации.

2. Основни принципи на действие на цифровата камера
Основният принцип на работа на камерата не се е променил от изобретението си
- светлинните лъчи, отразени от фотографирани обекти, се фокусират от обектива 
на камерата и създават намалено изображение върху плоска повърхност, 
разположена на малко разстояние от обектива.

- История на ЦИФРОВА ФОТОГРАФИЯ
Първият цифров фотоапарат е създаден през 1975 г. от Стивън Сасън, инженер в 
Кодак.

Цифровата камера е устройство за заснемане на изображения, които се съхраняват 
под формата на данни върху цифров носител.
Видове цифрови камери:
Цифрови фотоапарати – заснемане на единични изображения (фотографии);
Цифрови видеокамери – заснемане на последователни (видео) изображения.

http://macropic.eu/kak-se-snima/136-pinhole.html




Любопитно!!!
Първият цифров фотоапарат е изобретен 
през 1975 г. От Стивън Сасън, инжинер в 
Eastman Kodak. Той използва устройство, 
свързано със заряд – вид сензор за 
изображение, но първоначално използва 
тръба за камера за заснемане. По-късно 
тази функционалност е дигитализирана от 
Kodak. Първите цифрови камери са 
използвани от военните и за научни цели. 
Медицинският бизнес и компаниите за 
отчитане на новини започват да използват 
цифрови камери няколко години по-късно.



3. Основните компоненти 
на 
цифровата камера >>

Фотографията е свързана със 
светлината. Светлината от слънцето 
или изкуствения източник отначало се 
отразява от сцената, намираща се 
пред обектива, а след това навлиза 
през него (1), след това преминава 
през обектива (2) и затвора (7), ако 
има такъв към задната част на 
фотоапарата, където се 
намира матрицата (сензор) (8).
В цифровия огледално-рефлексен 
фотоапарат (DSLR) преди натискането 
на спусъка, задействащ затвора, 
светлината се отразява в огледалото 
(3), преминава през призмата (4) и 
попада във визьора (5). При 
натискане на спусъка, огледалото се 
вдига и светлината попада върху 
матрицата, както е при компактния 
фотоапарат.

В някои огледални камери на Sony 
огледалото е полупрозрачно и 
неподвижно (SLT серията), с което се 
избягват вибрациите и звука, 
произведени от огледалото.

http://macropic.eu/digital/70-ustroistvo.html
https://it-study.weebly.com/uploads/2/1/4/0/21407078/f-aparat_orig.png




• За да улови изображението, филмовата камера използва чувствителни на 
светлина химикали, нанесени върху филмова лента.

• Цифровата камера преобразува светлината с помощта на сензор (матрица).
Процес на снимане:
 След натискане на бутона, се задейства
устройството, наречено затвор. 

То отваря преграда и позволява на светлината през обектива да стигне до 
матрицата. Тя осветява милиони пиксели. Интервала на пропускане на 
светлината към матрицата се нарича време на експонация.



4. Устройство на цифровата камера

Състои се от тяло и обектив







• Пикселите регистрират яркостта на светлината 
(интензитет). Те са покрити с филтри, които 
пропускат само определен вид светлина – 
червена, зелена, синя (RGB). Информацията за 
всяка светлина идва от различни пиксели. Така 
се улавя цвета.

• Матрицата преобразува стойностите на 
сигнала в числа. Така изображението, което 
снимаме, се превръща в дълга поредица от 
числа, които се запазват в паметта на 
камерата.

• Тъй като пикселите са няколко десетки 
милиона, се получава файл с голям обем. За 
намаляване на обема се използват методи за 
компресия. Формата на данните, записвани с 
компресия е JPG.

Матрица – „сърцето“



Основните характеристики на всяка матрица са:
- разделителна способност и площ - размерът и броят на фоточувствителните 
елементи в него, измерени в мегапиксели. При същата технология и условия за 
снимане колкото по голяма е матрицата и колкото по голяма е плътността на 
светодиодите в нея, толкова по точна и по пълна ще бъде информацията за 
фотографирания обект. 

- чувствителност към светлина ( големите стойности позволяват да снимате при 
условия на слаба осветеност (през нощта или в тъмно помещение). 
Увеличаването на чувствителността обаче може да бъде придружено от 
увеличаване на шума в изображението

Тип матрица, може да е:
CCD - базирана е на аналогова интегрална схема на фоточувствителни силициеви 
фотодиоди.  Доста евтина е и се произвежда от повечето производители за 
бюджетни модели камери
CMOS (допълващ метал оксид полупроводник) представлява набор от 
полупроводникови технологии за конструиране на интегрални схеми и 
съответната схема на микросхеми





Затворът (спусакът) представлява сложен механизъм, точно управляващ 
продължителността на преминаване на светлината през обектива към 
светочувствителния елемент филм или матрица, разположени на задната 
стена на тялото на фотоапарата.

В цифровия фотоапарат затвор в традиционния смисъл може 
и да не необходим, което зависи от типа на използваната 
матрица. Тъй като сензорът на цифровата камера е 
електронно устройство, а не светлочувствително химическо 
вещество, той може да се включва и изключва по електронен 
път. Следователно няма необходимост от наличие на 
механичен затвор, управляващ постъпването на светлина 
във фотоапарата. Въпреки, че в много модели цифрови 
фотоапарати няма механичен затвор, в други, като DSLR той е 
необходим все още.
Независимо от наличието или отсътствието на механичен 
затвор, в цифровата фотокамера както преди е необходим 
механизъм за управление на експонацията, а също и спусък 
за затвора. 













• Съставен от една или няколко лещи, които 
фокусират образа върху матрицата. Поради 
оптичните характеристики на лещите, само обекти 
на определено разстояние се проектират ясно. 
Процесът на настройка на разстоянието се нарича 
фокусиране.

• При отворена бленда дълбочината на фокуса е 
малка и обектите малко по-далече се виждат 
размазано (ефект боке). Колкото по затворена е 
блендата, толкова повече далечните обекти ще 
са на фокус.

• Zoom - способността на обектива да приближава 
отдалечени предмети определя се от 
съотношението на минималното и максималното 
фокусно разстояние

Обектив
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6. Видове цифрови камери.
• Любителски – малки по размер, с вграден обектив, качеството на 

снимките е достатъчно за ежедневни снимки. В последно време са 
изместени от смартфоните.

• Полупрофесионални – сменяем обектив, по-голям сензор, по високо 
качество на изображението.

• Професионални – сменяем обектив, голям сензор (фулфрейм), най-
високо качество на изображението.





























7. Оптична стабилизации на изображението
     Това е технология във фотографията, която механично компенсира движението 
на камерата, за да предотврати замазването на изображението вследствие на това 
движение. Това движение е предизвикано от неволно трепване на ръцете на 
снимащия, докато държи камерата или натиска бутона за заснемане.

    Качеството на матрицата се свързва с параметъра ISO, който описва нейната 
светлочувствителност. При заснемане на слабо осветен обект, за да се компенсира 
липсата на светлина, се засилва светлочувствителността на сензора. Това обаче 
води до появата на шум в изображението. Камерите прилагат алгоритми за 
премахване на този шум, но това води до липса на детайли и влошаване на 
качеството на изображението. Затова стойността на параметъра ISO, при която 
матрицата запазва качеството на изображението приемливо, е много важен 
показател. Има много организации, които извършват тестове на камери и 
публикуват резултатите за тях (напр. DXOmark, Dpreview и др.).

Влезте в сайта https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison и сравнете 
разглежданата камера с други подобни. Проверете при какво ISO се разваля 
качеството на изображението.

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison






Речник
матрица - електронен светлочувст вителен сензор в цифровата каме ра за улавяне 
на изображение
бленда, диафрагма - устройство, формиращо променлив отвор (апертура) в 
обектива
апертура - променящ се отвор в обек тива, контролиращ количеството светлина, 
попадащо върху матри цата
DSLR - цифров огледално-рефлексен фотоапарат (англ. Digital single-lens reflex camera). 
Камера, която из ползва подвижно огледало за пре насочване на светлината от 
обекти ва към визьора. В момента на зас немане огледалото се вдига и свет лината 
попада върху матрицата, фулфрейм - размер на матрицата на професионални 
цифрови камери, отговарящ на размера на 35 мм филмов кадър (36 х 24 mm)
APS-C - размер на матрицата на полупрофесионални цифрови каме ри (24 х 16 mm)
ISO - стандарт за чувствителността на филма към светлината. При цифро вите 
камери е параметър за светлочувствителност на матрицата.
шум в изображението - нежелани визуални елементи, който не са част от реалното 
изображение, а се получават от несъвършенства в сензора на камерата



Урок по фотография (част 1)  Видео >> 
Урок по фотография (част 2)  Видео >> 
Урок по фотография (част 3)  Видео >> 
Урок по фотография (част 4)  Видео >> 

Онлайн симулатори:
Be the camera: http://bethecamera.com/  
CanonPlay -  http://www.canonoutsideofauto.ca/play/ 
Exposure Simulator (andersenimages.com)

https://youtu.be/QtBXOiey71o
https://www.youtube.com/watch?v=O2eK34Lwfn0
https://www.youtube.com/watch?v=ooP2v7xDe6o
https://www.youtube.com/watch?v=qYg2a3m79N4
https://www.youtube.com/watch?v=ooP2v7xDe6o
http://bethecamera.com/%7B%7B%20site.base_url%20%7D%7D/%7B%7B%20site.base_url%20%7D%7D/
http://bethecamera.com/
http://canonoutsideofauto.ca/play/
http://www.andersenimages.com/tutorials/exposure-simulator/






Домашна задача:
Изгответе презентация за три вида цифрови камери. 

Включете:

• Какъв е размерът на матрицата (в мм)?

• Матрицата има ли стабилизация на изображението?

• Какви обективи могат да се слагат?

• Вижте как се сваля и поставя обективът.

• Колко мегапиксела е?

• Какво е тяхното оптическо увеличение?

• Имат ли стабилизация на изображението?

• Прилики и разлики.




