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Záznam a reprodukce zvuku 

Thomas Alva Edison v roce 1877 navrhl a sestrojil první 

přístroj, který zaznamenával a reprodukoval zvuk 
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Fonograf - princip činnosti 

 
Váleček byl zhotoven z kovu a byla do něj 

vysoustružena spirálová drážka, která vedla jehlu. 

Edison přes tento váleček u svého původního 

přístroje nalepil staniol (u pozdějších fonografů se 

namísto staniolu používala vrstva vosku). Záznam 

se prováděl přes kovový trychtýř který zesiloval 

zvuk a dno měl přelepené membránou (původně z 

rybího plynového měchýře). Na konci membrány 

byla přilepená jehla. Při záznamu se akustické 

kmity membrány přenášely na jehlu a ta 

protlačovala staniol. Při snímání se naopak kmity 

jehly přenášely na membránu a ta kmitáním 

vytvářela zvuk. 
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ÚKOL: 

Na co jsou jednotlivá zařízení a pojmenuj je: 
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