
DSLR фотоапарати  

Професионална фотография 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 



Какво е DSLR?  

Накрато е цифров фотоапарат, на който 

може да му сменяте обективите. 



Предимства на фотоапаратите 

Закупуването на огледално-рефлексен фотоапарат 
няма да ви направи по-добър фотограф, но определено 
ще Ви даде повече възможности. Огледално-
рефлексените фотоапарати имат неоспорими 
предимства пред компактния клас фотоапарати 
особенно когато говорим за качество на 
изображението, динамика, шум, бързина и 
възможност за работа при лоши светлинни условия. 
Недостатъци са, високата цена на качествените 
обективи, необходими да се „извлече" максимално 
качество от матрицата, голямото тегло, обем и др. 



 Устройство и работа на DSLR 

Светлината минава през обектива, след което се 

пречупва от подвижно огледало, минава през матово 

стъкло, което има функция да пропуска светлината 

само в едната посока, след това светлината се 

пречупва още два пъти в пентапризмата, за да 

попадне във визьора на фотоапарата.  



Когато насочим фотоапарата, ние виждаме сцената 
както я вижда обектива в момента. След като натиснем 
спусъка, за да направим снимка, подвижното огледало 
се вдига, затворът на фотоапарата се отваря и 
светлината попада директно върху оптичната матрица, 
където се запечатва нашата снимка. Тази механика на 
DSLR фотоапаратите огледално рефлексните камери, 
ни позволява да имаме постоянен визуален контакт със 
сцената, която ще снимаме и най-важното, което 
отличава този тип фотоапарати от компактните 
фотоапарати е, че можем да запечатаме снимката точно 
в момента, когато натиснем бутона за снимане без 
никакво забавяне. DSLR фотоапаратите ни позволяват 
да запечатаме точния момент, а компактните 
следващият.  



Обективи 

 

Първото нещо, което трябва да знаете, когато купувате DSLR, 

е, че задължително ще ви трябват допълнителни средства за 

обективи. Т.нар. китов обектив, с който обикновено се продава 

фотоапаратът, е с не особено добри качества и съвсем скоро 

ще ви се прииска да го смените. В това отношение е важно да 

се поинтересувате какви обективи могат да се намерят на 

пазара за избрания от вас модел, и каква е тяхната цена. Canon, 

Nikon и Pentax са стари фотографски марки и за тях има голям 

избор както на нова, така и на оптика втора употреба 

примамлива алтернатива за хората с по-ограничен бюджет.  



Бленда 

Блендата е отвора, който пропуска светлината вътре във 

фотоапарата. Какъвто и обектив да използвате, той има нещо, 

което се нарича Ирисова Диафрагма, която прави блендата да 

се разширява или свива, за да пропусне повече или по-малко 

светлина. Изглежда по следния начин: 

Обективите на  фотоапарат имат „f-спирки“, които са 

следните:F/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 

Тези числа ви посочват колко широко може да се отвори 

блендата .  



Колкото по малко е F числото, толкова по- голям 
е отвора на блендата и пропуска повече светлина 
и обратно колкото е по голямо числото, блендата 
е по затворена и пропуска по- малко светлина. 
Като цяло е малко объркващо и затова е важно да 
се запомни. Това е показано и на картинката по-
горе.  
Отворена бленда - малко f число-размазан 
фон(боке)- използва се предимно при портрети  

Затворена бленда- голямо f число-повече 
детайли -използва се предимно за  пейзажи. 

 



Затвор на фотоапарата  e устройството във 

фотоапарата, чрез което се осъществява и 

контролира проникването на светлина през 

обектива до сензора. 

Скорост на затвора е мярка за времето, през 

което затвора остава отворен. Скоростта определя 

колко дълго сенозора е изложен на светлина 



ISO- то представлява светлочувствителността. Снимането 

с по-голямо ISO, ни дава възможност да снимаме при по-

лоша осветеност, но в снимката ни се появява повече  

шум. Винаги снимайте с възможно по-малко ISO, ако 

светлината ви го позволява. 

Шум – произволни малки петна в дигитално 

изображение, които са нежелани, причинени от 

електрически сигнали, не успели да се превърнат в 

изображение. 



Благодаря за 

вниманието !  

Изготвил: Елица Стоянова XIIа 

КЛУБ  „Фотоателие 44“, проект „УСПЕХ“ 


