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!!! Най-старият известен звукозапис е 
направен на 9 април 1860 г. от парижкият 
изобретател Едуард-Леон Скот де 
Мартенвил с помощта на устройство, 
наречено „фоноавтограф“, който 
отпечатвал звуковите вълни върху лист 
хартия, опушена на маслена лампа. 
Нито Скот, нито неговите съвременници 
откриват начин да превърнат тези визуални 
фоноавтографи в звук. Близо век и 
половина те остават безмълвни.

Първият звукозапис

https://www.youtube.com/watch?list=RD7Vqvq-f-UtU&v=znKNQXo58pE&feature=emb_rel_end
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Звукови вълни: http://pmg-silistra.my.contact.bg/index.htm

http://pmg-silistra.my.contact.bg/index.htm


Системи за звукозапис:

• Аналогови – звукът се преобразува в непрекъснат механичен или 
електромагнитен сигнал, който се записва на физически носител 
(фонограф, грамофон, аудиокасетофон).
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4. Цифров диктофон - Устройство, преобразуващо говор и звук в цифров 
сигнал (последователност от числа), който се записва под формата на файл. 

Основните му характеристики са:
• Качество на звука – за доброто качество на звука 

спомага открито разположените микрофони (извън 
корпуса) на диктофона, които приемат оптимално 
звуковите вълни;

• Живот на батерията – 48 часа и повече;
• Време на запис – максималното време е 1000 часа. 

Зависи от паметта на устройството и качеството на 
записа. По-високо качество, по-малко часове запис.

• Допълнителни функции – гласово активиране, 
възпроизвеждане с различна скорост, маркиране на 
моменти от записа;

• От глас към текст – за превръщането на записа в 
текст се използва специализиран софтуер;

• Формат на аудиозаписа – PCM (WAV), MP3.
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Настройки за запис на звук в зависимост от обстановката (близък разговор, 
дискусия в помещение, интервю на открито и др.)

Основни файлови формати, с които работи цифровият диктофон: 
MP3 - (съкращение от MPEG-1 Audio Layer 3) - един от най-популярните аудио 
формати, типичен за компресията със загуба на качество.
  WMA - е формат с компресия, запазваща по-добре качеството на записа от този 
при MP3. Основен е като аудио формат за операционната система на Microsoft.
AAC - файлове съдържат компресирани цифрови аудио и музикални данни, 
съхранявани в Advanced Audio Coding формат, както и тези файлове са 
приложени с .aac разширяването.
DSS - Цифрова реч формат стандартния файл се използва от приложения за 
разпознаване на реч и програми цифров запис на глас, както и на тези файлове с 
данни съдържа записани гласови данни на потребителя. След това тези цифрови 
речеви стандартни файлове се съхраняват във формат, DSS, а някои реч 
приложения за разпознаване на асоциирано предприятие или на всяко DSP файл 
към съответната гласов профил, създадени от потребителя. 
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А) Определение и принцип на работа.
Микрофонът (от гр. „микро“ - малък, и „фон“ - глас) е устройство, което 
преобразува звуковия сигнал в електрически.

Б) Принципът на работа на микрофона е следният - звукът преминава 
през мембрана (диафрагма) и среща подвижна електрическа намот ка 
(бобина), позиционирана в магнит, за да достигне до сърце вината на 
микрофона. Бобината превръща звука в електрически сигнал.

В) Основни видове микрофони за студиен запис
- според принципа на работа: динамични и кондензаторни
- според насоченосттта микрофоните се разделят на: 
✔ многонасочени микрофони       
✔ еднопосочни кардиоидни микрофони
✔ двупосочен (всепосочен) микрофон.

5. Микрофон
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- според принципа на работа-устройство: 



- според принципа на работа - характеристики
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- според насоченосттта микрофоните се разделят на: 
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Задачи:
1. Инсталирайте приложение за запис на аудио, в което има различни 
режими на работа (интервю, на открито и др.).

2. Запишете кратък разговор от тип „интервю“ в закрито помещение. При 
този запис устройството трябва да е близо до човека, който говори (до 1м). 
Направете същия запис и на открито. Прехвърлете файловете на 
компютър (ще са нужни за следващите уроци).

3. Потърсете динамичен микрофон. Свържете го към смартфон с 
приложение за запис на звук. Запишете говор, като държите микрофона 
последователно на следните разстояния:

• 20-30 см от устата,

• 10 см от устата,

• 2-3 см от устата.

• Прослушайте записите. Как се променя гласът в зависимост от 
разстоянието? Кой от записите е най-добър?
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Основни понятия

   Светлосила е максималното количество светлина, което преминава през 
обектива и попада върху матрицата на цифровия фотоапарат. Колкото по-голяма е 
светлосилата на обектива, толкова повече светлина може да премине през него. 
Максималното количество светлина, преминаваща през обектива, се получава при 
максимално отворена бленда. Затова и светлосилата се измерва с нея - напр. f/1.4.

   Боке идва от японската дума „boke", която означава „размазване" или 
„замъгляване". Може да се дефинира като „ефекта на мек разфокусиран фон, 
който се получава при снимане на обект с помощта на светлосилен обектив при 
най-голямата диафрагма".

    Slow Motion - ефект при създаването на видеоклип, при който времето сякаш се 
забавя. Обикновено това се постига, като видеото се заснема с по-висока честота 
на кадрите, отколкото се възпроизвежда. Например заснема се със 120 кадъра/сек, 
а се възпроизвежда с 24 кадъра/сек - изглежда забавено 5 пъти. 

http://macropic.eu/photography/54-svetlosila.html

