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Wanneer we praten over audio-installaties, het eerste ding dat gaat om onze geest is "speakers" die
worden beschouwd als een van de meest essentiÃ«le delen ervan. Een spreker bestaat
voornamelijk uit de elektromechanische transducers dat een elektrisch signaal in geluidssignaal. De
indeling van de sprekers is gedaan op basis van de operationele technologie en andere parameters.
Mede op basis van impedantie luidsprekers, deze zijn van 4 ohm en 8 ohm type. Het aantal
bestuurders in luidspreker als twee manieren of 3 manieren.

Het functioneren van de luidspreker is zeer eenvoudig, het bestaat uit automobilisten die in feite
rijden het systeem om een Breed scala van frequenties aan een hoge geluidsdruk te creÃ«ren
reproduceren. Er zijn verschillende soorten drivers voor de productie van verschillende frequentie
niveaus. Subwoofers worden voor zeer lage frequenties, woofers voor lage frequenties en vele
anderen. Een ideale luidspreker die welke een goede gevoeligheid voor lage frequenties. De reden
achter de verbeterde gevoeligheid is het gebruik van krachtige magneet binnen in de crossover-
netwerk.

Hoogwaardige luidsprekers kunnen worden gebruikt in verschillende plaatsen. Sommigen willen dat
ze in auto's, terwijl anderen ze te kopen voor hun huis partijen. Hoe dan ook, een verlangen naar
best presterende luidsprekers die u kan dienen voor een langere periode van tijd.

Er zijn vele verschillende luidsprekers die tegenwoordig die als volgt:

Tower speakers: Deze produceren een breder frequentiebereik dan de meeste sprekers.

Surround speakers: surround sound: de plaats waar de audio-effecten kan het beste werken en
deze luidsprekers kan de beste geluidskwaliteit te bieden.

Persoonlijke luidsprekers: Deze worden gebruikt in draagbare toepassingen zoals MP3-en cd-
spelers.

De primaire elektronische component verdeelt de frequenties, die later worden verdeeld
verschillende drivers. Het belangrijkste element is de basis van alle sprekers kabinet is het
crossover-netwerk. De schakeling werkt in combinatie met een aantal luidsprekers stroom
veranderen in geluid. Dergelijke componenten op te sporen de juiste driver die later kunt de audio-
frequentie. Tweeter werken op hoge frequenties, middenfrequenties worden bewaakt door mid-
range drivers en dan later op de lagere frequenties worden verzonden naar de bass driver.

Muziek en andere vormen van entertainment maken deel uit van ons leven deze dagen, zonder
welke men niet kan genieten van het leven. Het home theater-systemen, die bestaan Uit een lcd-tv,
versterkers, DVD-speler is niet compleet zonder een goede speakerset. In feite luidsprekers zijn
ruggengraat van elke audio-video systeem. Het zij zo reclame of andere marketing campagne, zijn
luidsprekers uitgegroeid tot een vitale wijze van communicatie.
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Paulbrown - About Author:
Voor meer informatie over a luidspreker en a luidsprekers, kunt u terecht op onze website.
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