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2 UVOD

Dandanes si življenja brez fotoaparat skoraj ne predstavljamo več. Bodisi na izletu, 

zabavi  ali  v vsakdanjem življenju s pomočjo tega zanimivega izuma dokumentiramo naše 

posebne trenutke. Skoraj ni več na tržišču mobilnega telefona, ki ne bi imela takšne majhne 

kamere, s katero ujamemo zanimive trenutke. Prav tako se digitalni fotoaparati iz dneva v dan 

izboljšujejo ter nam s tem omogočajo čedalje čistejše slike. 

Slika 2: Primer starejšega fotoaparata



3 ZGODOVINA 

Zanimivo  je  da  je  predhodnik  fotoaparat  nastal  že  v  daljnem11.  stoletju,  tako 

imenovana kamera obskura pa ima svoje korenine v 5. stoletju pred našim štetjem.  Takšna 

kamera je nekakšne instrument, sestavljen iz zatemnjenega prostora ali škatle, v katero potuje 

svetloba skozi ozko odprtino, ki za boljšo ostrino vsebuje konveksno lečo. Nato se oblikuje 

obrnjena  slika  predmeta,  čigar  odbita  svetloba  prihaja  skozi  lečo.  Prelom  v  zgodovini 

fotografije predstavlja izum nemškega znanstvenika in izumitelja Schultza, ki je leta 1826 

ustvaril prvo trajno sliko tako da je odkril mešanico srebra in krede, ki ob izpostavljenosti 

soncu potemni. Barvna fotografija je sledila 35 let kasneje.



Slika 3: Kamera obskura 

4 VRSTE FOTOAPARATOV 

Kompaktni fotoaparati so najmanjši, najlažji, najcenejši in tudi daleč najenostavnejši 

za  uporabo,  zato  so  najbolj  razširjeni.  Ti  fotoaparati  nimajo  prikazovalnika  LCD,  pri 

fotografiranju z njimi vidimo prizor skozi od objektiva ločeno iskalo, ker je velika slabost teh 

kamer. Skozi ločeno iskalo nikoli ne vidimo točno tistega, kar bo potem na sliki. Napaka, 

imenovana paralaksa, nastane zaradi razmika med iskalom in objektivom. Z nižanjem cen in 

napredkom tehnologije danes takšne fotoaparate izpodrivajo naprednejši aparati iz srednjega 

cenovnega razred, z zaslonom LCD ki služi kot iskalo in pregledovalnik slik. Vsi kompaktni 

fotoaparati imajo fiksen objektiv, ki ga ni mogoče sneti z aparata in zamenjati z drugim.

Slika 4: Primer  preprostega kompaktnega fotoaparata



Slika 5. Primer profesionalnega kompaktnega fotoaparata

Zrcalno-refleksni fotoaparat (znan tudi pod kratico SLR za angleški izraz »single-

lens reflex«) je tip fotoaparata, ki s pomočjo sistema ogledal in leč omogoča uporabniku da 

vidi sliko natančno tako kot pade na sistem za zajemanje svetlobe Pred iznajdbo zrcalno-

refleksnih fotoaparatov so imeli vsi fotoaparati dve optični poti - eno za zajem slike in eno za 

iskalo.  Njihova  poglavitna  značilnost  je  neposredno  upravljanje  z  objektivom.  Zrcalce  v 

aparatu  odbija  svetlobo  iz  objektiva  navzgor  v prizmo,  ki  pravilno  obrnjeno  sliko  pošlje 

v iskalo, da lahko vnaprej vidimo, kaj bo na posnetku, tik pred zajemom slike pa se zasuka 

navzgor in svetlobi odpre pot do tipala.

Slika 6: Primer zrcalno-refleksnega fotoaparata

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Iskalo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prizma


5 FOTOGRAFSKI POJMI

5.1 Zaslonka

V  optiki  se  ta  izraz  uporablja  za  odprtino  skozi  katero  potuje  svetloba. 

Primerjamo jo lahko s človeško zenico , ki je ožja pri močni svetlobi ter široko pri šibki. 

Zaslonka odloča kako so žarki ki potujejo skozenj naravnani, kar je ključnega pomena za 

izostreno  sliko.  Majhna  odprtina  zaslonke  žarke  močno  naravna,  kar  se  izrazi  kot  velika 

ostrina slike. Pri širše odprti zaslonki pa se lahko pojavijo precejšnje motnje, izostri se zgolj 

en del slike. Zaslonka prav tako določa količino svetlobe, ki doseže film, manjša je odprtina 

temnejša je slika. 

Beseda zaslonka se prav tako uporablja, kot oznaka za sistem, ki blokira svetlobo, 

prihajajočo se iz določenega področja. V astronomiji se uporablja fotometrična zaslonka okoli 

zvezd, ki se nanaša na okroglo območje okrog slike zvezde v kateri je ponazorjena jakost 

svetlobe.  Pri astronomiji morajo imeti teleskopi čim večjo zaslonko, pri preveliki odprtini pa 

pride do velikih motenj slike, kar omejuje širino zaslonke. 

Zaslonka odločilno vpliva na globinsko polje, manjša odprtina omogoča fokus isto 

časno na predmetih, ki so bliže kot na tistih bolj oddaljenih, širša odprtina pa izostri samo 

najbližje predmeti, ozadje pa je precej zamegljeno. 



Slika 7: Brez zaslonke prihaja do območij nejasnosti, na fotografiji se odrazi kot neizostrena slika. 

Slika 8: Diagram prikazuje široko 

odprto  zaslonko,  pri  kateri  se  še 

pojavijo nejasnosti.         

  

Slika 9: Primer fotografije s široko odprto zaslonko

   



Slika 10: Diagram pokaže kako se 

območje nejasnosti zmanjša pri 

majhni odprtini zaslonke.

Slika 11: Primer fotografije s majhno odprtino 

zaslonke

Na sliki vidimo sva enakokraka trikotnika. 

Ker sta trikotnika podobna velja enačba:
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Torej je premer zmazka sorazmeren s premerom 

zaslonke.

Slika 12: Prikaz zamegljene slike pri globinski ostrini

Zaslonka leče je opredeljena kot f-število, kar je razmerje goriščne razdalje in premer 

zaslonke.  Leče imajo večinoma vnaprej označene odprtine zaslonk. Nižje število označuje 



širšo odprtino, med tem ko višja številka označuje manjšo odprtino, kar onemogoča presežku 

svetlobe da doseže fotografski film ali senzor svetlobe. 

Slika 13: Diagram, ki prikazuje velikost zaslonke

Čas osvetlitve je tesno povezan z zaslonko. Od širine odprtine je odvisen čas osvetlitve 

filma. Večja je odprtina, več svetlobe pride skozi lečo, krajši je čas osvetlitve. 

5.2 Leče

Z  izjemo  zelo  preprostih  in  cenejših  objektivov,  so  vsi  objektivi  sestavljeni  iz 

različnega števila posameznih leč, ki so razporejene na skupni osi. Namen večjega števila leč 

je zmanjšati  odstopanja in zagotoviti  ostro sliko.  Zato potrebujemo leče različnih oblik in 

specifikacij.  Da  minimaliziramo 

kromatično odstopanje, zaradi katerega 

se  barve  različnih  valovnih  dolžin 

različno  lomijo  pod  različnimi  koti, 

potrebujemo  vsaj  2  leči,  čigar  lomna 

količnika  sta  nasprotna.  Torej  če  je  v 

objektivu  najprej  meniskus  lečo  nato 

bikonkavno lečo, na tak način je precej 

preprosto doseči dobro konvergenco ter 

posledično ostro sliko. 



Slika 14: Sestava Objektiva fotoaparata
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