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Zvuková zařízení

Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - teorie

Anotace:  

1. Webkamery, druhy

2. Mikrofony, druhy

3. Reproduktory, dělení dle účelu



Webkamery, mikrofon, 
reproduktor

V Ý K L A D



Webkamery

Zachycuje a vysílá živé záběry přímo přes 
IP síť

Umožňuje autorizovaným uživatelům 
lokálně nebo na dálku sledovat, ukládat 
a spravovat video záběry



Mikrofony

 Zařízení pro přeměnu zvukového signálu na signál 
eletrický

 Druhy mikrofonů: kondenzátorový

elektretový

dynamický

páskový

uhlíkový



Druhy mikrofonu

 Kondenzátorový-pracuje tak, že akustické kmity 
rozechvívají membránu, která je jednou z elektrod 
kondenzátoru, připojeného do el. Obvodu 

 Elektretový-elektrické pole je nezbytné pro funkci 
vytvářeno elektretem tedy nevodivou hmotou

 Dynamický-: membrána pohybuje cívkou v magnetickém 
poli čímž je vytvářen elektrický proud

 Páskový-Membránou je kovový pásek umístěný v 
magnetickém poli

 Uhlíkový-byl prvním prakticky použitelným mikrofonem 
membrána stlačuje uhlíková zrnka, čímž mění jejich odpor



Reproduktory

 elektro-akustické měniče

 přeměňují elektrickou energii na mechanickou 
energii ve formě zvuku

 Zvláštním případem malých reproduktorů 
jsou sluchátka



Dělení reproduktorů dle účelu

 pro domácí použití (spotřební elektronika, HiFi soustavy)

 vysoce kvalitní měniče pro studiové monitory, HiEnd audio apod.

 pro profesionální použití (výkonné PA systémy apod.)

 ozvučení automobilů

 pro el. hudební nástroje (speciálně vyráběné reproduktory pro 
aparatury zvláště el. kytar, baskytar, klávesových nástrojů apod.)

 reproduktory a reprosoustavy pro přenos mluveného slova (městský 
rozhlas, sirény apod.), zde se často používají tlakové reproduktory 
se skládaným (reentrantním) zvukovodem

 speciální (např. ozvučení pod vodní hladinou, pro vědecké pokusy, 
jednotky s velkým výkonem, vojenské použití aj.)
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