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1. Звукозапис

 Процес на преобразуване на звука 

(звуковите вълни) в поредица от сигнали и 

тяхното записване върху носител

 Така записаният звук се нарича 

фонограма

 Първи звукозапис – 1860 г, Едуард-Леон 

Скот де Мартенвил с устройство, 

наречено фоноавтограф



2. Видове системи за звукозапис

Видове 
системи за 
звукозапис

Аналогови

Фонограф Грамофон
Аудио-

касетофон

Цифрови

Устройства с 
аналогово-

цифров 
преобразувател



А) Аналогови

 Звукът се преобразува в непрекъснат механичен 

или електромеханичен сигнал, който се записва на 

физически носител

 При четене на този 

сигнал устройството за 

възпроизвеждане създава 

звукови вълни, аналогични 

на получените по време 

на записа



Б) Цифрови

 Не се използва целият аудиосигнал, а се вземат 

негови стойности в определени моменти и се 

преобразуват в поредица от числа

 Този процес се извършва 

с аналогово-цифров 

преобразувател и 

числата се записват под 

формата на файл



3. Устройство за цифров звукозапис

 Звуковият файл се съхранява на носители – SD карта, 

USB флаш памет, CD ROM, DVD ROM и др., както и в 

облачното пространство

 Най-достъпните устройства за звукозапис са: 

Диктофони – за професионална употреба

Смартфони – с помощта на приложение за аудиозапис –

за обикновена, не много честа и непрофесионална 

употреба



4. Цифров диктофон - характеристики

 Качество на звука

 По-добро от приложенията на смартфоните;

 Открито разположение на микрофоните 

 Живот на батерията – най-често 48 ч. с обикновени  и презареждаеми батерии

 Време на запис

 Обикновено максималното време на запис е 1000 часа

 По-високо качество ва запис -> по-малко часове аудиозапис

 Допълнителни функции – гласово активиране, възпроизвеждане с 

различна скорост,…

 От глас към текст – със специализиран софтуер

 Формат на аудиозаписа – PCM (WAV), MP3



5. Микрофон

 Кондензаторен

микрофон
 Работят чрез кондензатор 

(тънка метализирана 

мембрана, поставена до 

метална пластина)

 Изисква се батерия в 

микрофона, за да се подава 

напрежение към 

кондензатора

 Подходящ за запис на вокали, 

включително студио, както и 

за запис на инструментална

музика

 Динамичен 

микрофон
 Има мембрана, свързана с 

намотка, поставена в 

магнитно поле

 При движението на 

мембраната, намотката се 

мести в магнитното поле и 

се създават електрически 

сигнали

 Подходящ за изпълнение на 

сцена, за работа с 

инструменти и записи на 

силни звуци


