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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vícekanálového zesilovače. Jedná se o 

zesilovač 5.1, který je implementován do zesilovače od reprosoustavy Genius Home Theatre 

5000, která má vstupní impedanci 8 . Výkon této soustavy je navržen na 120 W. Návrh se 

skládá ze směšovače, filtrů a výkonových zesilovačů. Hlasitost je ovládána digitálně přes 

procesor pro ovládání hlasitosti, který je řízen mikrokontrolérem. Na tento mikrokontrolér je 

napojen bluetooth modul pro případné bezdrátové ovládání hlasitosti přes technologii 

bluetooth a enkodér pro manuální ovládání hlasitosti. 

Klíčová slova 

Vícekanálový audio zesilovač 5.1 

Třídy zesilovačů 

Operační zesilovače 

Filtry 

Aproximační křivky 

Abstract 

This bachelor thesis describes the theory of amplifier and design of multichannel 

amplifier. It´s going on 5.1 amplifier, which will be implemented to amplifier from Genius 

Home Theatre company. This amplifier has 8  input impedance. The power of this system 

will be designed to 120 W. The design consists of an mixer, filtres and power amplifier. The 

volume will be controlled digitally through volume controller, which will be controlled 

through microcontroller. On this microcontroller will be conected bluetooth module to control 

volume through Bluetooth and encoder to control volume manually. 

Keywords 

Multichannel audio amplifier 5.1 

Classes of amplifier 

Operational amplifier 

Filtres 

Aproximation curves 

Programming android application 
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Úvod 
 Tato bakalářská práce, se zabývá návrhem a konstrukcí 6 kanálového zesilovače o 

výkonu 5 x 15 W na satelity a 1 x 45 W na subwoofer. Celkový efektivní výkon tedy činí 

120 W. Navržený zesilovač o příslušném výkonu je osazen na již hotové konstrukci 

reprosoustavy 5.1 Genius Home Theatre SW-HF 5000 včetně subwooferu, která má 

poškozené koncové zesilovače. Z této konstrukce je použit transformátor, zbylé desky 

plošných spojů jsou vyjmuty a nahrazeny. Pro navrhovaný zesilovač jsou kladeny požadavky 

nejen na výkon, ale také na možnost ovládání přes rozhraní bluetooth, případně přes 

mechanický řídící panel otočných potenciometrů (basy, středy, surrond).  Navržený zesilovač 

musí být schopen pracovat v režimech 5.1 a 2.1 pro případně použití u DVD přehrávače či 

jiných zařízení, jejichž zvukový výstup je pouze 3 kanálový.  

Návrh se skládá ze čtyř částí a to řídící, filtrační, výkonové a napájecí. Řídící část je 

realizována mikrokontrolérem PIC. Výkonová část se skládá z digitálního obvodu TDA7448, 

který je 6 kanálový, který zajišťuje ovládání hlasitosti. Výstupy z kontroléru jsou napojeny na 

filtrační bloky, které jsou složeny z několika aktivních filtrů. Tyto filtry zajišťují příslušnou 

frekvenci na jednotlivé kanály. Na výstupy z filtračního bloku jsou napojeny již samotné 

výkonové zesilovače od společnosti Texas Instruments LM1876, který je použít vícekrát, a 

zajišťuje zesílení kanálů center, přední satelity a zadní satelity. Na subwoofer je použit 

operační zesilovač LM3886 o vyšším výkonu. V rámci této práce je kladen důraz na co 

nejkvalitnější výstup zvuku s co nejpříznivější cenou, tedy s co nejmenším zkreslením, které 

do obvodu zanesou především výkonové zesilovače. Dále je také podstatné, aby nedocházelo 

k přenášení 50 Hz složky z napájecího bloku na výstup zesilovače, respektive vstup 

reproduktorů, což se projevuje jako šumění, či brum. Tento nedostatek většiny reprosoustav je 

odstraněn LC filtrem. 
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1. Teorie zesilovačů 
 Zesilovač 5.1 je 6 kanálový nízkofrekvenční zesilovač, který se skládá z předních, 

zadních, center a subwoofer kanálů. Celkový efektivní výkon (RMS) takovýchto soustav 

může nabývat desítek až stovek wattů. Někdy je také možné se setkat s teoretickým 

maximálním výkonem (P.M.P.O), který většinou bývá podstatně vyšší než RMS výkon (až 

tisíce wattů). Výkon je v tomto případě laboratorně změřen při maximální špičce vstupního 

signálu. Změřený výkon všech reprosoustav je následně sečten a vynásoben konstantou, 

kterou si určí výrobce. Tento údaj je však nic neříkající především z důvodu konstanty, která 

je individuálně zvolena výrobcem. Dalším důvodem je taktéž to, že při maximálním výkonu 

je již podstatné zkreslení a zvukový výstup by byl velmi nekvalitní. Při výběru 5.1 soustav je 

proto vhodné věnovat vyšší pozornost především efektivnímu výkonu. Každý kanál u 

takovýchto zesilovačů má předurčenou roli, z čehož vyplývá, že vstupní signály na jednotlivé 

kanály mohou být dost často modifikovány. Nejčastěji se s touto modifikací lze setkat u 

filmů, kde dochází k softwarovému upravení zvukové stopy pro jednotlivé kanály. Přední 

kanály jsou nejčastěji využívány pro vysoké tóny (o frekvencích nad 10 kHz), případně 

mohou být doplněny o další reproduktor (takzvaný tweeter), který se stará o zbylý frekvenční 

rozsah (pod 10 kHz). Středový kanál (center) je určen především pro zkvalitnění dialogů ve 

filmech apod. Tento kanál se pohybuje ve frekvenčním rozmezí přibližně 350-10 kHz a 

vstupní signál je získáván buďto sumarizací signálů z předních kanálů, případně je pro tento 

kanál vytvořena softwarově zvuková stopa. Dalším důležitým kanálem je subwoofer, který 

zajišťuje kvalitní basový výstup (přibližně 20 – 350 Hz). [1] Pro tento kanál je opět možné 

vytvořit vlastní stopu, případně využívat sumarizovaného signálu z předních či zadních 

kanálů. Zadní kanály jsou využívány především pro efekty (například surrond). Surrond efekt 

využívá zpoždění zvuku oproti přednímu kanálu a je nejčastěji využíván u filmů. Lidskému 

uchu se pak tento jev projeví tak, že zvukový výstup například z filmu je šířen dle místa a 

aktuálního dění ve filmu.[2] Zesilovač můžeme definovat jako nelineární aktivní dvojbran, 

který zesiluje, případně jiným způsobem modifikuje vstupní veličinu, která může být ve 

formě napětí (operační zesilovače) či proudu (OTA, BOTA zesilovače). V audio technice se 

můžeme setkat s elektronkovým, tranzistorovým, lampovým případně kombinovaným 

zesilovačem. Ve většině případů se však využívá tranzistorů případně operačních zesilovačů, 

které se však ve své podstatě opět skládají z tranzistorů. U většiny aplikací jde především o 

zvýšení amplitudy vstupního signálu s co nejmenším zkreslením, což platí pouze u 

tranzistorových zesilovačů. Lampový zesilovač případně jeho kombinace lampa a tranzistor 

mají o něco vyšší zesílení než stejně výkonný tranzistorový zesilovač, avšak jejich zkreslení 

není lineární v celém frekvenčním spektru. U lampových zesilovačů je proto zvuk mohutnější, 

což je způsobeno především díky zkreslení. Tranzistorové zesilovače mají naopak cinkavější, 

ale méně prostorovější zvuk. 
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1.1. Dělení zesilovačů 

Pro přehlednost a úplnost je zde uvedeno dělení zesilovačů. Vzhledem k tomu, že lze 

rozdělit zesilovače dle více kritérií, budou zde uvedena pouze některá možná dělení. Tato 

dělení byly převzaty z [3]. 

 

 Podle zesilované veličiny: 

o zesilovače napětí (CCII, TIA, VFA), 

o zesilovače proudu (OTA, BOTA), 

o koncové zesilovače (maximální výstupní výkon). 

 

 Podle použité koncepce obvodu: 

o digitální, 

o analogové. 

 

 Podle druhu signálu: 

o stejnosměrné, 

o střídavé nf (audio), vf. 

 

 Podle zesilovacího prvku: 

o elektronkové zesilovače, 

o tranzistorové zesilovače (bipolární i unipolární tranzistory), 

o zesilovače s integrovanými obvody, 

o zesilovač s jinými součástkami (výbojky, relé). 

 

 Podle vazby mezi stupni: 

o přímá – stejnosměrné zesilovače, 

o odporová (pasivní, aktivní, diody) – ss a nf zesilovače, 

o kapacitní – střídavé zesilovače, nf a vf, 

o transformátorová – koncové nf a vf. 

 

 Podle druhu vstupního signálu: 

o nízkofrekvenční – lineární nf zesilovače (20 hz-20 kHz), audiotechnika, 

o vysokofrekvenční – nelineární výkonové zesilovače (20 kHz+), radiotechnika, 

o impulzní – televizní technika, radiolokace, 

o mikrovlnné – řádové GHz. 

 

 Podle velikosti vstupního signálu: 

o předzesilovače – zesilují signály malé úrovně, 

o výkonové zesilovače – zesilují samostatně případně signály z předzesilovačů. 

 

 Podle šířky přenášeného pásma: 

o úzkopásmové (laděné – vf, speciální – řídicí), 

o širokopásmové (vf, nf). 
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1.2. Třídy zesilovačů 

Volba pracovního bodu je jedním z nejdůležitějších faktorů pro další představy tvaru 

výstupního signálu, zkreslení a především účinnosti zesilovače. Pracovní bod se většinou 

nastavuje pasivními prvky (odpor). Pokud použijeme analogovou koncepci zesilovače, pak se 

nejčastěji bavíme o zesilovači ve třídě A, AB, B či C. V opačném případě se jedná o zesilovač 

ve třídě D. Třídy zesilovačů se neustále vyvíjí a to především v důsledku zmenšování 

ztrátového výkonu a tím dochází ke zvyšování nároků na výkon zesilovače. Vzhledem 

k tomu, že návrh se skládá z výkonových zesilovačů (tedy analogová koncepce obvodu), které 

obsahují několik desítek tranzistorů, budou zde uvedeny třídy zesilovačů především pro 

nízkofrekvenční účely.  

a) Zesilovače třídy A 

Jak lze vidět z obrázku, v této třídě je umístěn pracovní bod nejlépe vždy uprostřed 

převodní charakteristiky. Z převodní charakteristiky lze také usoudit, že vstupní signál je 

přenesen na výstup celý (tedy kladná půl vlna i záporná půl vlna) s poměrně nízkým 

zkreslením. Tento zesilovač je jednočinný, tedy pro přenesení signálu je nutné jednoho 

zesilovacího prvku, což je vidět z obrázku obr. 2. V důsledku volby pracovního bodu, dochází 

k průtoku konstantního proudu, který je poměrně velký. Tranzistor tedy nemá zpoždění při 

sepnutí tranzistorů a tím tedy nedochází k příliš velkému přechodovému zkreslení. Velká 

nevýhoda tohoto zesilovače je však jeho vydaná energie vyzářená ve formě tepla, tedy 

ztrátový výkon 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 [𝑊]. Maximální úroveň zesílení nemůže být příliš velká, protože 

dochází k extrémnímu zkreslení (v důsledku zvyšování ztrátového výkonu, a tím ke změně 

polohy pracovního bodu). Zkreslení se tedy mění v závislosti na velikosti amplitudy 

vstupního signálu. Účinnost tohoto zesilovače je rapidně snížena ztrátovým výkonem a 

pohybuje se okolo 20 % až 10 %.  

 

  Obr. 2: Vstupní a výstupní průběhy napětí 

zesilovače třídy A [4] 
Obr. 1: Volba pracovního bodu třídy A [6] 
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b) Zesilovače třídy B 

V této třídě zesilovače je umístěn pracovní bod tak, aby mohla projít pouze jedna půl 

vlna. Protože však většinou potřebujeme přenést obě půl vlny, je nutné použít dva zesilovací 

prvky s opačnými přechody (NPN a PNP) tranzistor. Tento zesilovač je tedy dvojčinný. 

V důsledku volby pracovního bodu protéká tranzistorem pouze velmi malý proud a nedochází 

k příliš velkým ztrátám v důsledku tepla. Nevýhodou je však přechodové zkreslení, tedy 

v případě, kdy dochází k přepnutí zesilovacího prvku (tranzistoru), respektive k zesílení 

záporné půl vlny z kladné půl vlny a opačně. Tranzistory jsou příliš málo vybuzeny a trvá 

tedy podstatně déle, než se otevřou, čímž dochází k vysokému zkreslení. Toto zkreslení se 

pak projevuje jako chrastění při nízkých hlasitostech. Tyto nevýhody lze odstranit například 

použitím zesilovače ve třídě A, avšak pouze pro přechod z kladné půl vlny do záporné. 

V ostatních případech se musí zesilovač chovat, jako zesilovač třídy B. Výhody jsou však v 

úspornosti těchto tranzistorů i při klidovém režimu a vyšší účinnost (až 80 %). Výše popsané 

jevy je možné vypozorovat z obrázků obr. 3 a obr. 4. 

 

 

c) Zesilovače třídy AB 

Tato třída vznikla na základě požadavků nižšího zkreslení, než je dosaženo s třídou B, 

avšak s přijatelnou účinností. Zapojení této třídy je dvojčinné stejně jako v předchozím 

případě, avšak poloha pracovního bodu je nastavena tak, aby nebyla na téměř nulové hodnotě 

kolektorového proudu. Tato volba zapříčiní, že při přechodu z kladné půl vlny do záporné půl 

vlny, či opačně, nedochází k přechodovému zkreslení, protože tranzistorem protéká stálý 

proud dostatečně velký na to, aby tranzistor otevřel. Toto řešení potlačí přechodové zkreslení, 

avšak vstupní signál není přenesen celý na výstup v důsledku posunutí vstupního signálu SS 

složkou, tedy amplituda záporné a kladné půl vlny není stejná. Tento jev nazýváme tzv. 

harmonickým zkreslením. U tohoto typu zesilovače je velmi důležité udržet polohu 

pracovního bodu s měnící se teplotou. Výhodou je nižší zkreslení než u třídy B, avšak ne 

Obr. 3:Vstupní a výstupní průběhy napětí 

zesilovače třídy B [4] 

Obr. 4: Volba pracovního bodu třídy B [6] 
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nejnižší. Nevýhodou je především nižší účinnost, která se pohybuje kolem 70-80 %. I přes 

tyto nedostatky je tento zesilovač nejčastěji využíván pro audio techniku v koncepci 

analogového obvodu. 

 

 

d) Zesilovače třídy C 

Zesilovače třídy C nemají příliš velké zužitkování pro nízkofrekvenční účely především 

z důvodu vysokého zkreslení, které je nejvyšší ze všech uvedených tříd. Tranzistor je zde 

otevřen po velmi krátkou dobu, což je způsobeno vyšším napětím na bázi. Vstupní signál je 

tedy přenesen pouze po dosažení mezní hranice amplitudy. Velké využití má však ve 

vysokofrekvenční technice především pro vysílače AM a FM, z důvodu nejvyšší účinnosti, 

která může být až 90 %. Vzhledem k tomu, že toto zkreslení je tak vysoké, je pro naše účely 

nevhodné jej použít, a proto zde není detailněji rozebírán.  

  

Obr. 5:Vstupní a výstupní průběhy napětí zesilovače třídy AB [4] 

Obr. 6: Vstupní a výstupní průběhy napětí zesilovače třídy C [4] 



15 

e) Zesilovače třídy D 

Všechny zapojení výkonových zesilovačů uvedených výše mají jednu velkou nevýhodu a 

to především ztrátový výkon ve formě tepla. Ve většině případů dochází až k 40 % ztrátám, 

což je pro naše účely nežádoucí. Pokud si představíme princip předchozích zapojení, můžeme 

je přirovnat k odporům, které mění svou velikost na základě odchylky požadované hodnoty 

(signál na vstupu) od aktuální (signál na výstupu). Pokud se liší požadovaná hodnota od 

aktuální, tranzistor sníží svůj odpor a tím dojde ke zvýšení proudu, který vyvolá větší úbytek 

napětí na reproduktorové zátěži. Průchodem vyššího proudu však dojde k vyšším tepelným 

ztrátám. Tyto ztráty tedy bylo nutné snížit. Pokud zvýšíme odpor tak aby neprotékal proud, 

nedochází ke ztrátám, avšak proud, který vytvoří úbytek napětí na reproduktoru je žádoucí 

pro vybuzení blány, a proto je tento způsob řešení nerealizovatelný. V opačném případě 

(odpor tranzistoru je co nejmenší) by proud protékal, ovšem tranzistor by byl téměř celou 

dobu otevřen, a tudíž by docházelo k přenesení celého napájecího napětí na reproduktor 

(nedocházelo by opět k vybuzení blány). Z těchto poznatků lze vydedukovat, že řešením je 

převést vstupní signál na krátký impuls, tedy pulzní šířková modulace (PWM), čehož tyto 

zesilovače využívají. V tomto případě je tedy nutné modulovat střídu vstupního signálu, což 

má za následek kmitavé spínání tranzistoru a výsledkem bude kmitání membrány v 

požadovaných směrech, které bude trvat tak dlouho, jak je široký vstupní pulz. Minimální 

spínací frekvence PWM je závislá na frekvenci modulovaného signálu a lze ji stanovit 

Shannon – Kotělnikovým kritériem 𝑓𝑣𝑧 ≥ 2 ∙ 𝑓𝑚𝑎𝑥 . [5] Chceme-li tedy přenášet signál 

například do frekvence 10 kHz, vzorkovací kmitočet musí být 20 kHz. Spínací frekvenci je 

pak nutné filtrovat filtračním kondenzátorem, a protože jsme omezení parametry těchto 

kondenzátorů, volíme většinou frekvenci co nejvyšší (v řádech stovek kHz). Jsou zde tedy 

kladeny velmi vysoké nároky na rychlost obvodů. Nevýhodou je především cena a složitost 

celé konstrukce. Výhodou jsou velmi nízké ztráty, a tudíž velká účinnost. Tyto výkonové 

zesilovače mají většinou výkon až několik stovek W. Většina těchto zesilovačů jsou vyráběny 

v digitální podobě, které mají v dnešní době několik tepelných ochran. Celé schéma zapojení 

je pak spíše na digitální koncepci. PWM modulaci je možné realizovat buď pomocí A/D 

převodníku s převodem na čas nebo je možné zakoupit již v integrované podobě (například 

PWM procesor). Demodulační filtr se většinou skládá z LC filtru. Pro představu je zde 

uvedeno porovnání zesilovače třídy D a AB a také blokové schéma zapojení viz obr. 7  

a obr. 8.  

 

 
Obr. 7: Blokové schéma zesilovače třídy D [4] 
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f) Ostatní třídy zesilovačů 

Existují další možné třídy zesilovačů, které jsou ve své podstatě modifikací předchozích 

tříd. Podstatné je však to, že pro nízkofrekvenční účely většinou nejsou použitelné, a proto 

zde budou uvedeny pouze pro úplnost. 

 Třída E-nemusí být na vstup přiveden sinusový signál (může být i obdélník).   V nf 

technice se nepoužívá. 

 Třída F-někdy označována jako Biharmonická nebo Polyharmonická, podobná jako 

třída E. 

 Třída G-Modifikace třídy AB, přizpůsobuje skokově napájecí napětí dle amplitudy 

výstupního napětí. Snaha o zvýšení účinnosti (nepřesahuje 80%). 

 Třída H- Principiálně stejné jako třída G, přizpůsobení napájecího napětí již není 

skokové, ale lineární 

 Třída T-Upravená verze třídy D od firmy Tripath, která si nechala patentovat princip 

PWM modulace. 

 Třída I 

 Třída S 

  

Obr. 8: Porovnání třídy D a AB [7] 
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1.3. Operační zesilovače 

Operační zesilovač je aktivní dvojbran s dvěma vstupy označovanými jako 

+ (neinvertující) a – (invertující) a jedním výstupem. Každý operační zesilovač je nutné 

symetricky případně nesymetricky napájet. Ve většině případů se však využívá symetrického 

napájení +Vcc  a -Vcc. Pokud připojíme na neinvertující vstup signál a invertující uzemníme, 

výstupní signál bude ve fázi se vstupním signálem. Pokud však připojíme signál opačně, tedy 

na invertující vstup a neinvertující vstup uzemníme, výstupní signál bude fázově posunut o 

180°. Náhradní schéma operačního zesilovače lze vidět na obrázku obr. 9. Operační zesilovač 

se tedy principiálně skládá z několika bloků a to především proudového zrcadla, diferenčního 

páru a samotných výstupních zesilovačů. Tranzistory T3 a T4 a rezistor Ricm tvoří proudové 

zrcadlo. Těmito tranzistory se nastavuje konstantní proud do kolektoru tranzistoru T3 shodný 

s proudem nastaveným odporem Ricm. Na proudové zrcadlo je zapojen diferenční pár, který 

udržuje na základě tranzistorů T1 a T2 diferenční napětí (Ud) rovno 0, tedy proud 

z proudového zrcadla se rozděluje mezi T3 a T4 v závislosti na diferenčním napětí mezi Uin+ a 

Uin-. Vzniklý proud vytváří úbytek napětí na rezistorech Rz. Na výstupu jsou pak zapojeny 

tranzistorové zesilovače napětí (T5) a proudu (T6), které se starají o invertování a následné 

zesílení vstupního signálu. Vzhledem k tomu, že jsou použity tranzistory jako zesilovací 

prvek, je nutné vstupní napětí udržet v rozmezí UCC ± 2 V. V případě nedodržení této 

podmínky by tranzistory pracovaly v saturační oblasti a vstupní napětí by nemohlo být více 

zesíleno.  Operační zesilovače mají široké uplatnění nejen jako zesilovací prvek, ale také jako 

integrační či derivační článek případně jako filtry.  

  
Obr. 9: Náhradní schéma operačního zesilovače 
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1.3.1. Základní zapojení operačních zesilovačů 

Jak již bylo řečeno, operační zesilovač je možné zapojit několika způsoby. Jedním ze 

základních způsobů zapojení jsou invertující či neinvertující zesilovač. Další možná zapojení 

jsou sumační či rozdílový OZ, komparátor, usměrňovač, sledovač atd. V neposlední řadě je 

možné zapojení aktivního filtru, jehož rozbor bude uveden později. 

a) Invertující a neinvertující zapojení 

Tato zapojení využívají základní vlastnost operačních zesilovačů. V případě, že vstupní 

signál bude zapojen na invertující vstup, pak bude docházet k otočení fáze vstupního signálu. 

V opačném případě bude vstupní signál kopírován.  Zesílení je nastavováno odpory ve zpětné 

vazbě. U invertujícího (𝑅𝑣𝑠𝑡 = 0) zapojení viz obr. 11 je zesílení rovno 𝐴𝑢 = − 
𝑅1

𝑅2
. Jak lze 

vidět výsledné zesílení bude vždy záporné a to především z důvodů invertování. U 

neinvertujícího (𝑅𝑣𝑠𝑡 = ∞) zapojení na obr. 10 je pak zesílení rovno 𝐴𝑢 = 1 +  
𝑅2

𝑅1
. V tomto 

případě bude zesílení vždy kladné (tedy nedochází zde k otočení fáze o 180°). Uvedené 

vztahy platí pouze pro ideální operační zesilovače. V reálných parametrech operačních 

zesilovačů například Rvst se zdaleka nepřibližujeme ideálním parametrům, a proto jsou tyto 

vztahy spíše orientační. 

 

  
Obr. 11: Invertující zapojení 

Obr. 10: Neinvertující zapojení 



19 

b) Sumační zapojení operačního zesilovače 

Toto zapojení využívá součtu proudů přes sčítací odpory a následně je možné zajistit 

zesílení přes zpětnovazební odpor. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit podporu všech 

kanálů i při případném odpojení jakéhokoliv kanálu, bude použit směšovač na základě tohoto 

zapojení. Zapojení lze vidět na obr. 12. Výsledné napětí je rovno: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈1 ∙
𝑅

𝑅1
+ 𝑈2 ∙

𝑅

𝑅2
+ ⋯ + 𝑈𝑛 ∙

𝑅

𝑅𝑛
.  [1] 

 

 

 

 

c) Operační zesilovač jako sledovač 

Operační zesilovač v tomto případě pouze sleduje výstupní napětí, což je zaručeno 

zpětnou vazbou, a podle výstupního napětí (na základě diferenciálního páru) upravuje vstupní 

napětí.  Operační zesilovač se tedy v tomto případě chová jako impedanční přizpůsobení. 

Výstupní napětí je pak vždy rovno vstupnímu napětí. Lze použít pro impedanční oddělení 

výstupu od vstupu, případně pro filtraci a potlačení rušivých vlivů.  

1.3.2. Základní parametry operačních zesilovačů 

Operační zesilovače lze klasifikovat dle statických a dynamických parametrů. Jako 

statické parametry lze uvést zesílení v otevřené smyčce, výstupní impedance či vstupní 

napěťovou nesymetrii. Za dynamické parametry lze považovat například rychlost přeběhu 

(Slow rate), frekvenční stálost a zesílení. Pro naše aplikace jsou důležité především 

dynamické parametry. Tyto parametry nalezneme nejčastěji v katalogových listech. 

  

Obr. 12: Sumační zapojení invertujícího operačního zesilovače 
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a) Rychlost přeběhu 

Každý operační zesilovač je schopen zesilovat s určitou rychlostí, a proto se zavedl tento 

parametr. Rychlost přeběhu definuje  jak prudká změna vstupního signálu může být zesílena 

bez zkreslení. V případě, že vstupní signál se bude měnit velmi prudce v čase, dojde k ořezání 

tohoto signálu. Tento parametr je velmi důležitým kritériem pro výběr operačního zesilovače. 

Tato situace je znázorněna na obrázku obr. 13. Rychlost přeběhu lze vypočítat 𝑆𝑅 =  
∆𝑈

∆𝑡
. 

Výpočet je znázorněn na obrázku níže. 

 

 

b) Frekvenční stabilita 

Každý operační zesilovač je frekvenčně závislý. Při maximálním zesílení operačního 

zesilovače nastává pokles zesílení velmi brzy (již při 5-10 Hz), což je pro naše účely 

nežádoucí především z důvodu měnící se frekvence audio signálu. Pokud tedy chceme, aby 

operační zesilovač zesiloval v širším frekvenčním pásmu, pak je nutné snížit zesílení. 

V našem případě je tedy nutné, aby operační zesilovač zesiloval přibližně v rozmezí 16 Hz až 

20 kHz, což je slyšitelná mez zdravého člověka. Ve frekvenční charakteristice lze nalézt dvě 

důležité frekvence a to kmitočet, kde nastává pokles o 3 dB a takzvaný tranzitní kmitočet, kde 

je zesílení rovno 1 (0 dB). Pro názornou ukázku je zde umístěn obrázek obr. 14. Nutno 

podotknout, že tato frekvenční charakteristika byla simulována v programu Orcad, který 

počítá s ideálními parametry OZ.  U reálných zapojení OZ bude tento průběh velmi odlišný. 

Tento nedostatek většiny operačních zesilovačů lze vyřešit volbou operačního zesilovače 

CFA (current feedback amplifier), případně TIA (Transimpedance amplifier). 

Obr. 13: Ukázka Rychlosti přeběhu (výstupní červený signál a vstupní zelený signál) 
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1.4. Filtry 

Vzhledem k tomu, že zesilovač bude obsahovat 5 kanálů (tedy bass, center a satelity), je 

zřejmé, že vstupní signál musí být filtrován. V této kapitole budou popsány filtry. Návrh filtru 

bude uveden později. Filtry lze rozdělit dle následujícího schématu: 

 Analogové: 

o pasivní filtr 

o aktivní filtr 

 

 Digitální: 

o IIR (filtr s nekonečnou impulzní odezvou) 

o FIR (filtr s konečnou impulzní odezvou) 

 

 Dle typu: 

o Dolní propust 

o Horní propust 

o Pásmová zádrž 

o Pásmová propust 

 

 Dle aproximace: 

o Besselova  

o Butterworthova 

o (Inverzní) Čebyšeova  

o Caverova 

o Gaussova 

  

Obr. 14: Typický průběh frekvenční charakteristiky zesilovače 
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Dále je možné filtry dělit dle řádu, který udává přesnost mezního kmitočtu filtru, 

respektive strmost poklesu zesílení. Hodnota řádu může nabývat 0-10. Obecně platí, že čím 

vyšší jsou nároky na strmost, tím vyšší je řád filtru. Pokud bude tedy řád filtru například 2, 

výsledný filtr se bude skládat z 1 bloku, který bude nutno kaskádově řadit. Maximální strmost 

aktivního filtru je 20 dB/dekádu a v případě vyššího řádu se tato strmost násobí n-tým řádem. 

Dále je strmost ovlivněna tzv. činitelem jakosti Q. 

a) Analogové pasivní filtry 

Tyto filtry jsou charakteristické především pasivními součástkami, tedy R, L, C. Oproti 

aktivním filtrům jsou méně přesné především z důvodů tolerance součástek. V této kategorii 

se můžeme setkat s filtry RC, LC případně RLC. Výhody těchto filtrů jsou především 

v nenáročnosti na zapojení, ceně, ale také odpadá nutnost zajistit napájecí napětí takovýchto 

bloků. Nevýhody jsou především v přesnosti či vysokých ztrátách s měnící se frekvencí.  

b) Analogové aktivní filtry 

Jako aktivní filtr můžeme označit takový, který obsahuje alespoň jeden aktivní prvek 

(nejčastěji operační zesilovač) a dále podpůrné pasivní prvky jako mohou být R a C. Tyto 

filtry mají daleko vyšší přesnost a lze je realizovat i na vyšších řádech, protože zde nedochází 

k takovým ztrátám jako u předchozích pasivních filtrů. Jako velkou výhodu lze považovat 

taktéž to, že výstupní napětí může být zesíleno, tedy volbou pasivních součástek (především 

odporů) lze nastavit zesílení. Tento filtr lze tedy použít jako předzesilovač pro signály 

s nízkou amplitudou. V této kategorii se můžeme setkat se speciálním zapojením zvaným 

Sallen-key. Sallen-key využívají více kapacitorů pro filtrování frekvencí. Většinou je druhého 

řádu. Tento filtr využívá, co nejmenšího počtu pasivních prvků S tímto filtrem je možné 

konstruovat filtr vyšších řádů bez nutnosti kaskádovitého řazení, z čehož vyplývá menší 

náročnost na zapojené a taktéž nižší cena. Tyto filtry mají řadu výhod především nižší ztráty, 

vyšší činitel jakosti, lepší kaskádové řazení a mnoho dalších. Nevýhodou je ovšem nutnost 

napájecího napětí operačního zesilovače. Dalším speciálním případem je Heulsmanův filtr, 

který se svým zapojením podobá Sallen-key filtru.  
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1.5. Aproximační křivky 

Před samotným návrhem filtru je vždy nutné znát vstupní data, která jsou především: 

typ filtru, řád filtru, strmost, činitel jakosti, zvlnění a aproximační křivka. Na základě těchto 

parametrů je vytvořeno tzv. toleranční schéma. V tomto schématu je vždy uvedeno pásmo, 

které chceme propustit a pásmo, které naopak potlačíme. Na základě požadovaného zvlnění a 

strmosti je následně zvolena aproximační křivka tímto tolerančním polem. Jak již bylo 

uvedeno výše, rozlišujeme 5 druhů aproximace. V následující kapitole budou probrány 

některé z nich. Aproximační křivky a jejich průběhy je možné vidět na obrázku obr. 15. 

a) Butterworthova aproximace 

Tato aproximace je typická pro aplikace, kde jsou kladeny nároky především na přesnost 

filtru a nízké zvlnění. Butterworthova aproximace je kompromis mezi Besselovou a 

Čebyšeovou aproximací. Má nízkou strmost, kterou je možné vykompenzovat odlišným 

činitelem jakosti, což však nese jistou změnu zesílení při dosažení požadované frekvence. 

Dalším důležitým parametrem je nízké zvlnění, což je pro účely v audio technice velmi 

podstatné.  

 

b) Čebyšeova aproximace 

V tomto případě je strmost poklesu zesílení velmi vysoká, avšak tato výhoda je 

vykoupena poměrně vysokým zvlněním vstupního signálu. Tento jev tedy způsobí změnu 

zesílení v čase, což je pro naše účely nevyhovující. Inverzní Čebyšeova aproximace dosahuje 

zvlnění na výstupu, avšak vstup je zachován.  

 

c) Besselova aproximace 

Další možnou aproximací je Besselova. Tato aproximace má nulové zvlnění, avšak 

nejnižší strmost, což mnohdy nedostačuje požadavkům tolerančního schématu. Proto je tato 

aproximace méně často využívána, ve většině případů je zvolena Butterworthova.  
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Obr. 15: Frekvenční charakteristika dolní propusti pro různé aproximační křivky [8] 
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2. Návrh zesilovače 
Navržený zesilovač obsahuje několik bloků. Na vstupu jsou umístěny konektory, do 

kterých je přiveden vstupní signál, jejichž vstupy jsou přemostěny přes směšovač. Tyto 

kanály jsou pak následně připojeny na kontrolér pro ovládání hlasitosti, který je řízen 

digitálně pomocí mikrokontroléru. Tímto kontrolérem je řízena jak hlasitost pomocí otočného 

enkodéru, tak bluetooth modul, který přijímá data z dálkového bluetooth ovladače (či 

mobilního zařízení). Výstupy z procesoru pro ovládání hlasitosti je nutné napojit na filtry. 

Výstupy z těchto filtrů je již pak možné přivést na výkonové zesilovače. Na kanály jsou 

použity dvoukanálové výkonové zesilovače LM1876, které je nutné použít 3krát. Na 

subwoofer je použit výkonový zesilovač LM3886. Výše popsané schéma je možné vidět 

v příloze níže. 

2.1. Vstupy, směšovač a efektové procesory 

Pro přívod vstupního signálu z počítače či jiného zařízení je použit vstupní panel, 

osazený na DPS již od výrobce, který umožňuje připojení buďto pomocí konektoru cinch 

(tedy kabel cinch – jack) nebo pomocí AC-3 konektoru, který využívá jednoho kabelu pro 

všechny kanály. Na jedné straně jsou pak 3 jacky a na každém z těchto jacků jsou 2 kanály. 

Na druhé straně je pak devíti kolikový konektor.  Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit 

vstupní signál i v případě odpojení některého z kanálů, je řešení za pomocí cinch konektorů 

nevhodné. Konektory cinch budou tedy nahrazeny 2 kanálovými konektory jack. Všechny 

konektory je nutné přemostit mezi sebou. Pokud tedy je některý ze vstupů předního či 

zadního kanálu vytažen dojde k přemostění vstupu ze zadního kanálu případně předního podle 

toho, který vstup byl vytažen. Tímto způsobem je tedy zajištěno přítomnosti vstupního 

signálu i v případě, že není připojen některý z kanálů (aby byl přítomný vstupní signál, je 

nutné ponechat alespoň přední případně zadní kanál připojen). Přívod vstupního signálu 

zbylých kanálů může být tedy odpojen, a přesto bude vstupní signál na všech kanálech. 

Speciálním případem je kanál center a subwoofer, který v případě vytažení konektoru získává 

vstupní signál za pomocí sumarizace předního a zadního kanálu. Toto řešení tedy vyžaduje 

směšovač. Směšovač může být realizován za pomocí pasivního či aktivního řešení. Pokud 

použijeme řešení za pomocí odporů (pasivní) je nutné ošetřit výstup z tohoto směšovače 

operačním zesilovačem (například sledovač), který nám zajistí impedanční oddělení vstupů 

od výstupu na kontroléru pro ovládání hlasitosti. Toto řešení je tedy nevhodné, a proto bylo 

využito operačního zesilovače, který byl zapojený jako sumační operační zesilovač. Toto 

zapojení nám zajistí impedanční oddělení a zároveň potřebnou sumaci. Výhodou tohoto 

zapojení je také to, že je možné jej využít již jako předzesilovač (tedy odporem R lze nastavit 

zesílení). V našem případě však toto není využito z důvodů, které budou popsány níže. Pro 

zajištění efektu jsou využity procesory PT2399, které se běžně využívají v audiotechnice. 

Tyto procesory jsou schopné vytvořit „Live“ zvuk, což je realizováno prodlevou, kterou lze 

nastavovat potenciometrem. Tyto efektové procesory jsou napojeny na výstupy filtrů a 

v případě potřeby je lze za pomocí zkratovací propojky odpojit. Případné schéma zapojení je 

možné vidět v přílohách níže. 
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2.2. Řídicí logika 

Tento blok se skládá z řídícího mikrokontroléru a kontroléru pro ovládání hlasitosti. Jako 

kontrolér pro ovládání hlasitosti byl zvolen digitální obvod od společnosti ST 

Microelectronics TDA7448, jehož zapojení je znázorněno v přílohách níže Na každém ze 

vstupů a taktéž výstupů je umístěn oddělovací kondenzátor, který odděluje stejnosměrnou 

složku od střídavé složky. Zesilovaná veličina je tedy pouze střídavá a nikoliv posunutá 

stejnosměrnou složkou. Dále bylo nutné ošetřit vstupní pin Cref kondenzátorem, jehož hodnota 

se dle katalogu výrobce doporučuje na 10 F, případně 4,7 F. Z nabízených možností byla 

zvolena hodnota 4,7 F především z důvodu rychlejšího náběhu obvodu při zapnutí. Tento 

obvod umožňuje zesílení 0 až –79 dB v kroku 1 dB, případně mute, jehož zesílení je               

-90dB. Hlasitost je řízena za pomocí mikrokontroléru přes rozhraní I2C, který odesílá 

nastavenou hodnotu zesílení kontroléru pro ovládání hlasitosti. Na mikrokontrolér je pak 

napojen enkodér (mechanické ovládání hlasitosti) a bluetooth modul. Rozhraní I2C umožňuje 

řídit více zařízení podle adresy zařízení (Master - Slave). Na základě přidělené adresy je pak 

možné komunikovat s vybraným zařízením, k čemuž slouží pin addr. Protože však není 

potřeba adresovat více zařízení, s kterými bude komunikováno, nebude tento pin využit. 

2.3. Návrh filtrů 

Protože je tento zesilovač vícekanálový, je nutné, aby bylo zajištěno filtrování vstupního 

signálu dle příslušných kanálů. Pro tuto aplikaci je použit aktivní filtr v zapojení Sallen-key. 

Na satelity je použita dolní propust druhého řádu do frekvence přibližně 50kHz. Na zbylé 

kanály (tedy subwoofer a center) je zapotřebí laditelné dolní propusti. Na subwoofer je tedy 

použita horní propust (přibližně do 20 Hz - tzv. subsonický filtr). Na tuto horní propust je 

napojena laditelná dolní propust, která zajišťuje korekci basů (přibližně 30 – 350 Hz). 

V případě, že by nebyl tento kanál ošetřen horní propustí, docházelo by k rozkmitání blány na 

velmi nízké frekvenci, což by mohlo vést až k zničení reproduktoru. Tento filtr je využíván i u 

jiných zařízení, jejichž zvukový výstup obsahuje bassy (v minulosti byl například hojně 

využíván u magnetofonů). Na kanál center je pak opět navrhnuta horní propust a laditelná 

dolní propust, která zajišťuje korekci středů (přibližně 350 Hz – 10 kHz). Všechny uvedené 

filtry budou zkonstruovány pomocí velmi kvalitních operačních zesilovačů OPA4134 od 

společnosti Texas Instruments, které jsou určené pro audio aplikace. Tato volba byla zvolena 

především z důvodů velmi nízkého zkreslení (0,00008%) a velmi nízkého šumového napětí. 

Další výhodou je taktéž to, že jej lze využít ve velmi širokém frekvenčním pásmu (až do 8 

MHz), což je však pro naše účely již nevýznamné, především z důvodů slyšitelné frekvence, 

která je přibližně do 20 kHz. V jednom pouzdru OPA4134 jsou implementovány 4 operační 

zesilovače, což je velmi výhodné pro naše účely využití. Operační zesilovač OPA4134 lze 

nahradit levnější variantou TL084, který má v jednom pouzdru taktéž 4 operační zesilovače, 

avšak jeho zkreslení je podstatně vyšší. Výhodou tohoto operačního zesilovače je však vyšší 

rychlost (16  V/s). Celkový počet operačních zesilovačů OPA4134, které bylo nutné využít, 

jsou 2 kusy, přičemž všechny operační zesilovače v tomto pouzdru jsou využity. [9] Návrh 

filtrů a jejich zapojení lze vidět níže. Pro návrh filtrů pro kanály center, satelity a částečně i 

subwoofer byla využita ruční metoda. Pro návrh filtru typu dolní propust pro kanál subwoofer 

bylo využito online návrhu. Tento filtr je pak 3. řádu především z důvodu zajištění vyšší 

strmosti, čímž docílíme přesnější hodnoty poklesu o 3 dB, což je v případě basového kanálu 
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velmi důležité. Pro dosažení požadovaného průběhu a ověření správnosti výsledků navržení 

bylo vždy využito simulačního programu Pspice. Aby bylo dosaženo kvalitního výstupu z 

filtrů téměř bez zvlnění, byla ve všech případech zvolena Butterworthova aproximace. 

Případné schéma zapojení všech filtrů je možné vidět v přílohách níže. 

a) Návrh dolní propusti pro kanál satelitů 

Zadání požadovaných parametrů: f0=50 kHz, Au=1 dB, Q=0,75, n=2, Butterworthova 

aproximace, typ Sallen-key. 

 

𝑚 = 4 ∙ 𝑄2 = 4 ∙ 0,752 = 2,25,  [2] 

 

Na základě empirických zkušeností vhodně zvolíme kapacitu kondenzátoru C1, 

 

𝐶1 =
10−7

√𝑓0
=

10−7

√50∙103
= 447 𝑝𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶1 = 470 𝑝𝐹, [3] 

 

Nyní lze dopočítat kapacitu kondenzátoru C2, 

𝐶2 = 𝑚 ∙ 𝐶1 = 2,25 ∙ 470 ∙ 10−12 = 1 𝑛𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶2 = 1 𝑛𝐹, [4] 

 

Hodnotu rezistorů nyní lze vypočítat dle vzorce:    

𝑅1 = 𝑅2 =
1

2∙𝜋∙𝑓0∙√𝐶1∙𝐶2
 , [5] 

 

𝑅1 = 𝑅2 =
1

2∙𝜋∙50∙103∙√447∙10−12∙1∙10−9
= 4,761 𝑘Ω,  

 

𝑅1 = 𝑅2 = 4,761𝑘Ω =>  𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 4,75 𝑘Ω,  

 

kde:  m…………..poměrová veličina, 

Q…………..činitel jakosti, 

f0…………..frekvence poklesu zesílení o 3 dB, 

Au …………zesílení, 

n…………...řád filtru. 

 

Navrhovaný filtr byl nejprve navržen za pomocí koeficientů Butterworhovy aproximace. 

Tento filtr nevyhovoval plně požadavkům, které byly stanoveny (Q=0,75). Strmost tohoto 

filtru tedy byla velmi pozvolná a pokles nastával již při 20 kHz. Z těchto důvodů bylo nutné 

stanovit vlastní strmost, která byla zvolena tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zvýšení 
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zesílení. Navržený filtr byl následně odsimulován v program Pspice. Na obrázku obr. 18 je 

znázorněn navržený filtr s činitelem jakosti Q= 0,75. Všechny výše uvedené vzorce byly 

převzaty z [10]. Mezní kmitočet v Pspice byl odečten 50,4 kHz. Tento filtr je použit na 

všechny 4 kanály (tedy přední levý, přední pravý, zadní levý, zadní pravý). 

 

 
Obr. 16: Simulovaná frekvenční charakteristika navrženého filtru typu dolní propust pro satelity Q=0,75 a f0=50 kHz 

 

  

Obr. 17: Navržený filtr typu dolní propust pro satelity f0=50 kHz, Q=0,75 
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b) Návrh horní a laditelné dolní propusti pro kanál subwoofer 

Zadání požadovaných parametrů pro horní propust: f0=20 Hz, Au=1 dB, n=3, 

Butterworthova aproximace, typ Sallen-key. 

Tento filtr byl navrhnut na základě online návrhu [11]. Řád tohoto filtru byl zvolen  

3. řádu z důvodu zajištění přesné hodnoty frekvence poklesu o 3 dB, a taktéž k dodržení 

doporučované hodnoty strmosti, která je nejčastěji doporučována 60 dB/dekádu, výjimečně se 

však lze setkat i s vyšší strmostí. [12]. Následně bylo ověřeno požadovaných parametrů 

v simulačním programu Pspice. Z obrázku obr. 20 vidíme, že filtr typu horní propust splňuje 

všechny výše uvedené požadavky. Na dalším obrázku je pak zobrazen navržený filtr typu 

horní propust. Mezní kmitočet v Pspice byl odečten 19,8 Hz.  
 

 

 
Obr. 18: Simulovaná frekvenční charakteristika navrženého filtru typu horní propust pro kanál subwoofer f0=20 Hz 

Obr. 19: Navržený filtr typu horní propust pro kanál subwoofer f0=20 Hz 
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Dále bylo nutné navrhnout laditelnou dolní propust. Tento filtr byl navrhnut ruční 

metodou a je napojen na předchozí filtr. Metoda výpočtu byla zvolena jiná než v předchozím 

návrhu, především z důvodu, že nebylo třeba upravovat hodnotu činitele jakosti. 

Zadání požadovaných parametrů pro dolní propust: f0=30-350 Hz, Au=1 dB, n=2, 

Butterworthova aproximace, typ Sallen-key. 

V tomto případě je nutné nejprve vyčíslit aproximační koeficienty z tabulky pro 

Butterworhovu aproximaci (viz. Tabulka 1). Počet koeficientů je vždy přímo úměrný řádu 

filtru. V našem případě jsou tedy 2. Odečtené koeficienty jsou 𝑏1 = √2, b2=1. 

𝑐2 =
𝑏1 + √𝑏1

2 + 8 ∙ (𝐴𝑢 − 1) ∙ 𝑏2

4 ∙ 𝑏2
=

√2 + √1,4142 + 8 ∙ 0 ∙ 1

4 ∙ 1
=

√2 + √2

4
= 0,707, 

[6] 

 

 

𝑐1 =
1

𝑐2
=

1

0,707
= 1,414, 

[7] 

 

 

𝜉𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 30 = 60 ∙ 𝜋,  zvoleno: 𝜉𝑅 = 10 ∙ 103, [8] 

 

 

𝐶2 =
𝑐1

𝜉𝜔 ∙ 𝜉𝑅
=

1,414

60 ∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 103
= 0,75 ∙ 10−6 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶2 = 0,68 µ𝐹, 

[9] 

 

 

𝐶1 =
𝑐2

𝜉𝜔 ∙ 𝜉𝑅
=

0,707

60 ∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 103
= 0,375 ∙ 10−6 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶2 = 0,33 µ𝐹, 

[10] 

  

 

𝑅 = 𝜉𝑅 = 10 ∙ 103, [11] 

 

 

 

kde:  c1, c2………..normovaná hodnota kapacitorů, 

C1, C2………výsledná reálná hodnota kapacitorů, 

𝝃𝝎…………..kmitočtová norma, 

𝝃𝑹…………..zvolená impedanční norma, 

Au ………….zesílení, 

  b1, b2……….aproximační koeficienty.  
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Nyní je třeba zvolit vhodný potenciometr, kterým je ovládán mezní kmitočet f0. Na základě 

Pspice simulací a výpočtu byl zvolen otočný potenciometr o odporu 10 kΩ, před který je 

nutné předřadit odpor 953 Ω. V případě dosažení téměř nulové hodnoty je tedy odpor roven 

953 Ω v opačném případě (maximální hodnota odporu potenciometru) je odpor roven          

𝑅 = 𝑅𝑝𝑜𝑡 + 𝑅𝑝 = 10 ∙ 103 + 953 = 10,953 𝑘Ω. Všechny výše uvedené vzorce byly převzaty 

z [10]. Mezní kmitočet v Pspice byl odečten fd=31,3 Hz a fh=357 Hz. 

 

  
 

 

  Obr. 21: Navržená laditelná dolní propust pro kanál subwoofer 

Obr. 20: Simulovaná frekvenční charakteristika laditelné dolní propusti pro kanál subwoofer při maximálním 

odporu potenciometru 
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c) Návrh horní a laditelné dolní propusti pro kanál center 

 

Zadání požadovaných parametrů pro horní propust: f0=340 Hz, Au=1 dB, n=2, 

Butterworthova aproximace, typ Sallen-key. 

Opět je nutné odečíst aproximační koeficienty z tabulky pro Butterworthovu 

aproximaci (Tabulka 1). Odečtené koeficienty jsou 𝑏1 = √2, b2=1. 

 

𝑐2 =
𝑏1 + √𝑏1

2 + 8 ∙ (𝐴𝑢 − 1) ∙ 𝑏2

4 ∙ 𝑏2
=

√2 + √√2
2

+ 8 ∙ 0 ∙ 1

4 ∙ 1
=

√2 + √2

4
= 0,707, 

[12] 

 

𝑐1 =
1

𝑐2
=

1

0,707
= 1,414, 

[13] 

 

𝑟1 =
1

𝑐1
=

1

1,414
= 0,707, 

[14] 

 

𝑟2 =
1

𝑐2
=

1

0,707
= 1,414, 

[15] 

 

𝜉𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 30 = 60 ∙ 𝜋, [16] 

𝑍𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜:  𝜉𝑅 = 10 ∙ 103, 

 

𝑅1 = 𝜉𝑅 ∙ 𝑟1 = 0,707 ∙ 103 = 707Ω => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 698 Ω, [17] 

 

 

𝑅2 = 𝜉𝑅 ∙ 𝑟2 = 1,414 ∙ 103 = 1414Ω =>  𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 1,4 𝑘Ω, [18] 

 

𝐶1 = 𝐶2 =
1

𝜉𝜔 ∙ 𝜉𝑅
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓0 ∙ 𝜉𝑅
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 340 ∙ 10 ∙ 103
= 468,102 𝑛𝐹, 

[19] 

 

𝐶1 = 𝐶2 = 468𝑛𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 0,47 µ𝐹,  
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kde:  c1, c2…………...normovaná hodnota kapacitorů, 

r1,r2……………normované hodnoty rezistorů, 

f0……………....frekvence poklesu zesílení o 3 dB, 

𝝃𝝎……………..kmitočtová norma, 

𝝃𝑹……………..zvolená impedanční norma, 

𝑹𝟏, 𝑹𝟐………....reálné hodnoty rezistorů R1 a R2, 

u ………………zesílení, 

n………………řád filtru. 

 

Odečtené hodnota mezního kmitočtu v programu Pspice je 341 Hz. Všechny výše uvedené 

vzorce byly převzaty z [10]. 

 

 
 Obr. 22: Navržený filtr typu horní propust pro kanál Center 

Obr. 23: Simulovaná frekvenční charakteristika navržené horní propusti f0= 340 Hz pro kanál Center 
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Dále je opět nutné navrhnout laditelnou dolní propust, která tvoří korekci středů. Tato 

korekce je v rozmezí 350-10 kHz. 

Zadání požadovaných parametrů pro laditelnou dolní propust: f0=350-10 kHz, Au=1 dB, 

n=2, Q=0,707, Butterworthova aproximace, typ Sallen-key. 

𝑚 = 4 ∙ 𝑄2 = 4 ∙ 0,7072 = 2, [20] 

 

𝐶1 =
10−8

√𝑓0

=
10−8

√350
= 534,5 𝑝𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶1 = 620 𝑝𝐹, 

[21] 

 

𝐶2 = 𝑚 ∙ 𝐶1 = 2 ∙ 620 ∙ 10−12 = 1,069 𝑛𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑧 ř𝑎𝑑𝑦 𝐶2 = 1𝑛𝐹, [22] 

 

𝑅1𝐷 = 𝑅2𝐷 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 350 ∙ √447 ∙ 10−12 ∙ 1 ∙ 10−9
= 621,69 𝑘Ω, 

[23] 

 

𝑅1𝐻 = 𝑅2𝐻 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 103 ∙ √447 ∙ 10−12 ∙ 1 ∙ 10−9
= 21,759 𝑘Ω, 

[24] 

 

Z předchozích výpočtů bylo rozhodnuto volby potenciometru s odporem 500 kΩ, před nějž je 

předřazen odpor 18 KΩ. Odečtené hodnoty mezního kmitočtu jsou fd = 350 Hz a fh =10 kHz. 

Tato metoda výpočtu byla již využita výše, a proto zde není detailněji popsána. Všechny výše 

uvedené vzorce byly převzaty z [10]. 

 

Obr. 24: Simulovaná frekvenční charakteristika navržené laditelné dolní propusti pro kanál Center 
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Obr. 25: Navržený laditelný filtr typu dolní propust pro kanál Center 

 

Tabulka 1: Tabulka koeficientů pro návrh filtrů Butterworthovou aproximaci [12] 

Řád filtru n b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 

1 1               

2  √2 1             

3 2 2 1           

4 2,613 3,41 2,613 1         

5 3,236 5,236 5,236 3,236 1       

6 3,864 7,464 9,141 7,464 3,864 1     

7 4,494 10,103 14,606 14,606 10,103 4,494 1   

8 5,126 13,128 21,828 25,691 21,828 13,128 5,126 1 
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2.4. Koncové zesilovače 

Výsledné zesílení vstupního signálu, který je již odfiltrován na příslušné frekvence 

z předchozího bloku, je dáno koncovými zesilovači. Při volbě koncepce obvodu byla zvolena 

analogová forma, z čehož plyne, že použité výkonové zesilovače mohou být ve třídě A, B, 

AB. Při návrhu použitého výkonového zesilovače bylo nutné projít sortiment všech 

společností, a to především Texas Instruments, STMicroelectronics a Linear Technology. Z 

nabízených produktů byly vybrány zesilovače LM1876 a LM3886 od společnosti Texas 

instruments ve třídě AB. Tato volba byla vybrána především z důvodů nižších nároků na 

zapojení a nižší ceně. Koncové zesilovače musí splňovat tyto kritéria: 8Ω vstupní impedance, 

výkon alespoň 45 W na kanál subwoofer a 15 W na zbylé kanály, nízké zkreslení. 

Výkonový zesilovač LM3886 je jednokanálový a jeho výkon je až 68 W. Tento 

zesilovač je použit pro zesílení kanálu subwoofer, kde je požadován výkon 45 W. Zvolený 

zesilovač tedy plně vyhovuje požadovanému výkonu. Schéma zapojení tohoto zesilovače je 

velmi podobné předchozímu, avšak tento zesilovač je na rozdíl od předchozího mutován 

přivedením země (tedy logické 0) na pin MUTE. V ostatním případě je nutné tento pin 

ponechat na záporném napájecím napětí. 

Výkonový zesilovač LM1876 s výkonem 20 W je použit pro zbylé kanály. Tento 

zesilovač je pouze dvoukanálový, a tudíž je nutné jej použít 3 krát. V tomto případě by bylo 

vhodnější využít 3 kanálových zesilovačů, čímž bychom snížili potřebný počet těchto 

zesilovačů. Tyto zesilovače však ve většině případů nesplňovali výše uvedené kritéria. Na 

všechny ostatní kanály je požadován výkon 15 W, z čehož vyplývá, že tento zesilovač plně 

vyhovuje požadovanému výkonu. Oba zvolené zesilovače dominují nízkým zkreslením a jsou 

vhodné pro použití s 8 Ω i 4 Ω zátěží reproduktorů. U zvolených zesilovačů není nastaveno 

zesílení interně, jako je tomu například u zesilovačů TDA. Bylo tedy nutné nastavit zesílení 

tak, aby nedocházelo k saturaci. K těmto účelům bylo laboratorně změřeno maximální vstupní 

napětí, které je rovno 𝑼𝒎𝒂𝒙 = 𝟒, 𝟓𝑽 při frekvenci přibližně 20 kHz. Při vyšších frekvencích 

již nedocházelo k velkým změnám napětí, a proto je vyšší frekvenční spektrum zanedbáváno. 

Pro případné doladění zesílení byly všechny zpětné vazby doplněny o trimry. Případné 

schéma zapojení je možné vidět v přílohách níže. Dále budou rozebrány jednotlivé návrhy 

zesilovačů LM1876 a LM3886. 
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a) Návrh zesilovače pro kanál subwoofer LM3886 

Zadání požadovaných parametrů zesilovače pro kanál subwoofer: 𝑃𝑂 = 50 𝑊, 𝑅𝐿 = 8 Ω, 

𝑈𝑖𝑛 = 4,5 𝑉, neinvertující zapojení.     

Všechny níže uvedené rovnice byly převzaty z katalogu výrobce [15]. 

 

 𝑈𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 = √2 ∙ 𝑅𝐿 ∙ 𝑃𝑂 = √2 ∙ 8 ∙ 45 = 26,83 𝑉, [25] 

 

Napájecí napětí je pak dle katalogu rovno 𝑈𝑐𝑐 = 𝑈𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 + 4 = 30,83 𝑉 => zvoleno ±29 V. 

 

 
𝐼𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 = √

2∙𝑃𝑂

𝑅𝐿
= √

2∙45 

8
= 3,35 𝐴, 

[26] 

 

 
𝐴𝑢𝑚𝑖𝑛 ≥

√𝑃𝑜∙𝑅𝐿

𝑈𝑖𝑛
=

√45∙8

4,5
= 4,22, 

[27] 

 

Zesílení zesilovače musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k saturaci, z čehož vyplývá: 

𝐴𝑢 ∙ 𝑈𝑖𝑛 < 𝑈𝑐𝑐 − 2 => 𝐴𝑢 ∙ 4,5 < 28 => 𝐴𝑢 <
28

4,5
= 6,2 => 𝑧𝑒𝑠í𝑙𝑒𝑛í 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 6,1, [28] 

 

𝐴𝑢 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
) = 20 ∙ log (

28

4,5
) = 16 𝑑𝐵. [29] 

Nyní již víme maximální zesílení, z čehož lze vypočítat odpor 𝑅2. Odpor 𝑅1 zvolen 1 kΩ. 

𝐴𝑢 = 1 +
𝑅2

𝑅1
=> 𝑅2 = (𝐴𝑢 − 1) ∙ 𝑅1 = (6,1 − 1) ∙ 1000 = 5100 Ω, 

=> 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 5,1 𝑘Ω, 

[30] 

 

𝐶𝑖 ≥
1

2∙𝜋∙𝑅2∙𝑓𝐿
=

1

2∙𝜋∙5100∙4
= 7,8 µ𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 47 µ𝐹. [31] 
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b) Návrh zesilovače LM1876 pro ostatní kanály 

Zadání požadovaných parametrů zesilovače pro ostatní kanály: 𝑃𝑂 = 15 𝑊, 𝑅𝐿 = 8 Ω, 

𝑈𝑖𝑛 = 4,5 𝑉, neinvertující zapojení.     

Všechny níže uvedené rovnice byly převzaty z katalogu výrobce [15]. 

𝑈𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 = √2 ∙ 𝑅𝐿 ∙ 𝑃𝑂 = √2 ∙ 8 ∙ 15 = 15,49 𝑉, [32] 

 

Napájecí napětí je pak dle katalogu rovno 𝑈𝑐𝑐 = 𝑈𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 + 4 = 19,49 𝑉 => zvoleno ±20 V. 

𝐼𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 = √
2∙𝑃𝑂

𝑅𝐿
= √

2∙15 

8
= 1,94 𝐴, 

[33] 

 

𝐴𝑢𝑚𝑖𝑛 ≥
√𝑃𝑜∙𝑅𝐿

𝑈𝑖𝑛
=

√15∙8

4,5
= 2,43, 

[34] 

 

Zesílení zesilovače musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k saturaci, z čehož vyplývá: 

𝐴𝑢 ∙ 𝑈𝑖𝑛 < 𝑈𝑐𝑐 − 2 => 𝐴𝑢 ∙ 4,5 < 18 => 𝐴𝑢 <
18

4,5
= 4 => 𝑧𝑒𝑠í𝑙𝑒𝑛í 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 4, [35] 

 

𝐴𝑢 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
) = 20 ∙ log (

18

4,5
) = 12 𝑑𝐵. [36] 

 

Nyní již víme maximální zesílení, z čehož lze vypočítat odpor 𝑅2. Odpor 𝑅1 zvolen 1 kΩ. 

𝐴𝑢 = 1 +
𝑅2

𝑅1
=> 𝑅2 = (𝐴𝑢 − 1) ∙ 𝑅1 = (4 − 1) ∙ 1000 = 3000 Ω => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 3 𝑘Ω, [37] 

 

𝐶𝑖 ≥
1

2∙𝜋∙𝑅2∙𝑓𝐿
=

1

2∙𝜋∙3000∙4
= 13,26 µ𝐹 => 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 39 µ𝐹. [38] 
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2.5. Mikroprocesor a jeho periferie 

Při volbě mikroprocesoru bylo nutné zhodnotit především paměť procesoru, 

architekturu procesoru, počet potřebných vstupně výstupních pinů, a také vnitřní vybavení 

tohoto procesoru. Po zhodnocení všech požadavků (velikost paměti alespoň 128kB a alespoň 

32 vstupně výstupních pinů), byl zvolen šestnácti bitový mikroprocesor PIC24EP256GP204, 

který má až 38 vstupně výstupních pinů. Tato architektura procesoru byla zvolena především 

z důvodu, aby byla snadnější možnost v případě potřeby osadit desku plošného spoje 

displejem. Na procesor pak budou napojeny 2 enkodéry, kterými je ovládáno zesílení 

zesilovače (tedy volume), a dále vyvážení předních či zadních kanálů (tedy surrond). Pro 

ukládání hodnot zesílení je využita paměť EEPROM, která je řízena sběrnicí I2C. Dále jsou 

na procesor napojeny tlačítka, které budou zajišťovat STAND-BY a MUTE režim. Protože 

zesilovače LM1876 jsou uvedeny do výše uvedených režimu logickou jedničkou, bylo 

využito optočlenu, který zajišťuje přivedení logické jedničky na příslušné piny. Toto napětí je 

získáno napěťovým děličem z napájecího napětí procesoru. Zesilovač LM3886 však nemá 

oba uvedené režimy a je možné jej uvést pouze do MUTE režimu. Z těchto důvodů byl použit 

logický člen OR, který zajišťuje MUTE i v případě, kdy je zesilovač uveden pouze do režimu 

STAND-BY. Na logický člen je opět připojen optočlen, který při zmáčknutí jednoho z 

tlačítek zajišťuje uzemnění MUTE pinu. V ostatních případech je tento pin držen na 

záporném napájecím napětí tohoto zesilovače. Na procesor je také napojen konektor pro 

displej. Pro zajištění ovládání přes bluetooth, je napojen bluetooth modul. Vzhledem k tomu, 

že procesor i bluetooth modul je 3,3 V logiky, není nutné žádným způsobem upravovat 

úrovně napětí. Samozřejmostí je zprostředkování sběrnice I2C, kterým je zajištěno ovládání 

kontroléru hlasitosti. Pro přehlednost je níže uvedena tabulka, v které jsou uvedeny jednotlivé 

piny procesoru a příslušné moduly zapojené na tyto piny. Z tabulky pak lze vidět, že jsou stále 

volné piny. Tyto piny jsou zvýrazněny. Pro naprogramování PIC procesoru byl původně 

uvažován programátor ICD2, avšak po připojení bylo zjištěno, že tento procesor podporuje 

pouze programátor ICD3 případně Real ICE. Z tohoto důvodu byl vybrán programátor Real 

ICE, který byl dostupný. Případné schéma zapojení je možné vidět v přílohách níže. 
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2.5.1. Bluetooth modul 

Před výběrem BT modulu je nutné rozmyslet několik kritérií, které jsou zásadní pro 

výběr modulu. Jsou to především MASTER/SLAVE, verze firmwaru, výkon antény bluetooth 

modulu (tzv. class). V našem případě nejsou nároky na bluetooth modul (dále BT modul) 

příliš velké, a proto není výběr tohoto modulu složitý. Z široké nabídky BT modulů byl 

vybrán modul HC-05, který disponuje rolí MASTER i SLAVE, verze firmwaru BT2.0 a třída 

zařízení je 0. Tento BT modul nemá příliš velkou softwarovou podporu (k některým modulům 

je dodáván i software, kterým je pak možné tyto moduly programovat), avšak tato skutečnost 

neklade velký problém. Dále modul obsahuje několik programovatelných vstupně/výstupních 

pinů, což lze využít například pro připojení tlačítka. Důležité piny jsou však především 

napájecí (Vcc), zem (GND), CMD pin, reset a piny pro komunikaci přes UART TxD a RxD. 

Další důležité piny jsou pin pro povolení chodu BT modulu EN (musí být přivedena logická 

1), a STATE, který indikuje stav zařízení (v případě spárování je roven logické 1). Napájecí 

napětí tohoto modulu mohou být 3,1 V - 4,2 V (bez TTL převodníku) či 3,6 V – 6 V (s TTL 

převodníkem). TTL převodník umožňuje obě napájecí napětí tedy 3,3 V, případně napětí USB 

5 V. V mém případě bylo využito napětí 3,3 V. Pro naprogramování bylo nutné dokoupit TTL 

převodník, který převádí logické úrovně z BT modulu o příslušné velikosti napětí (logická 

jednička > 0,8 V), a zároveň poskytuje možnost programování přes USB. Tento převodník je 

pak zapojen do USB a následně je zapojen BT modul. Zapojení mezi modulem a 

převodníkem je nutné zapojit dle obrázku obr. 32 (tedy RxD na TxD, TxD na RxD), což je 

pak využito i pro zapojení s mikroprocesorem. Všechny piny toho modulu jsou znázorněny na 

obrázku obr. 29.  Nyní je již možné přistoupit k samotnému programování BT modulu. Každý 

BT modul je možné naprogramovat za pomocí programu hyperterminál nebo putty, které jsou 

běžně dostupné pro téměř všechny operační systémy. Všechny moduly jsou vybaveny 

indikační LED, která indikuje stav módu, ve kterém se modul nachází. V případě, že LED 

bliká vysokou frekvencí, pak je v módu, kdy hledá zařízení pro spárování (data mode). 

V tomto režimu jsou vždy všechny BT moduly ve výchozím stavu. Pokud je zapotřebí upravit 

nastavení BT modulu, musíme jej uvést do programovacího módu (command mode). Toho 

lze dosáhnout 2 způsoby a to uživatelsky nebo hardwarově. Hardwarová metoda spočívá 

v přivedení logické jedničky případně nuly na pin CMD za připojení napájecího napětí. Druhá 

možná metoda spočívá opět v přivedení logické jedničky za pomocí tlačítka, které je na 

každém BT modulu. V tomto případě je nutné nejprve přidržet tlačítko a následně připojit BT 

modul na napájecí napětí. Po krátké době dochází ke vstupu do programovacího módu, což je 

indikováno LED. Po nainstalování BT modulu je počítačem přiřazen COM port, který lze 

zjistit v správce zařízení (záložka porty COM a LPT). Pro programování modulu byl vybrán 

hyperterminál z důvodu uživatelsky příjemnějšího prostředí. Po spuštění hyperterminálu je 

nutné správně nastavit spojení. V případě špatného nastavení nebude spojení fungovat a BT 

modul nebude komunikovat. Vzhledem k tomu, že pro vstup do CMD módu byla přivedena 

logická jednička, je nutné použít nastavení na obrázku obr 30. Pro vstup do CMD módu je 

také možné přivést i logickou 0. V tomto případě je nutné nastavit bity za sekundu na 9600. 

Po zobrazení okna hyperterminálu je dále nutné nastavit tento program v záložce ASCII setup 

(povolení psaní a odeslání klávesnicí ENTER). Programování všech modulů se provádí 

pomocí AT příkazů, které zde nejsou uvedeny a jsou běžně dostupné (například [17]) včetně 

jejich odpovědí, a případných chybových hlášek. Správné nastavení komunikace lze tedy 



41 

zkontrolovat příkazem AT, který zjistí stav zařízení a v případě, že je komunikace se 

zařízením v pořádku, obdrží odpověď OK. Další nastavení jsou znázorněny v ukázkovém 

kódu obr. 29. Všechna nastavení jsou ukládána do paměti (po odpojení napájecího napětí jsou 

použita nastavení, které jsou uložené v této paměti).  

 

Obr. 26: Bluetooth modul HC-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Nastavení hyperterminálu po 

přivedení logické 1 na CMD pin 
Obr. 27: : Rozložení pinů Bluetooth modulu HC-05 [17] 



42 

 

Obr. 29: Ukázkový kód při programování Bluetooth modulu HC-05 

 

Obr. 30: Zapojení Bluetooth modulu s mikroprocesorem, případně TTL převodníkem [17] 
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2.5.2. Programování aplikace pro operační systémy Android 

Pro ovládání hlasitosti z mobilního telefonu s operačním systémem Android byla 

naprogramována aplikace pomocí vývojového prostředí MIT APP inventor 2. Tato vývojová 

aplikace byla vyvinuta od tvůrců Google, a je běžně dostupná pro všechny uživatele s Google 

účtem. Výhodou tohoto vývojového prostředí je, že je velmi kvalitně uživatelsky zpracovaná. 

V prvním okně je vytvářen design aplikace. V navazujícím okně jsou pak naprogramovány 

události objektů pomocí již vytvořených funkcí (pro každý objekt jiné funkce), které jsou 

skládány logickým způsobem do sebe. Vytvoření aplikace je proto velmi jednoduché.  

Nevýhodou je však omezenost těchto funkcí a pro složitější aplikace by bylo nutné využít 

jiného vývojového prostředí (například Android Studio). Aplikace se skládá z několika 

tlačítek pro navazování spojení se zařízením bluetooth (Připojit, Odpojit) a dále tlačítek 

nazvaných MUTE, STAND-BY, pro aktivování portů na procesoru, které jsou napojeny na 

MUTE a STAND-BY piny koncových zesilovačů. Vzhledem k tomu, že v této aplikace není 

možné spárovat 2 zařízení bez již zadaného párovacího klíče, je nutné, aby zařízení byly již 

dříve spárovány (nutno nejprve spárovat za pomocí bluetooth modulu v mobilu). Po zadání 

párovacího klíče (1234) je již možné bezproblémově využívat vytvořenou aplikaci. Při 

spuštění aplikace je vždy zkontrolováno zapnutí bluetooth modulu, a v případě, že tento 

bluetooth modul není zapnut, dojde k aktivování výzvy pro zapnutí bluetooth modulu. 

Bluetooth modul je také možné aktivovat tlačítkem Připojit. Po stisknutí tlačítka Připojit 

dochází ke spárování 2 zařízení (případně opětovné výzvy k zapnutí bluetooth modulu a 

následného spárování), a v případě úspěšného spárování je změněn status (tlačítko níže). 

Tlačítkem Rozpojit je pak možné zrušit komunikaci mezi spárovaným zařízením. Dále je 

v aplikaci posuvník, kterým je nastavováno zesílení a okamžitě odesláno na procesor 

(nastavené zesílení je přepočítáno na procenta pod posuvníkem). Toto zesílení je pak zpět 

z procesoru odesíláno do mobilu (v případě změny zesílení pomocí řídícího panelu). Po 

naprogramování se však ukázalo, že funkce pro zjištění množství přijatých dat není funkční 

tak, jak bych očekával (v případě, že nejsou dostupná data, se celá aplikace sekne ve smyčce a 

čeká, než nějaké data přijdou). Z těchto důvodů je použité vývojové prostředí nevhodné. 

Aplikaci se však povedlo částečně zprovoznit za pomocí několika ošetření. Zdrojový kód 

vytvořené aplikace je možné vidět v přílohách níže. 
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2.5.3. Popis programu pro procesor PIC24EP256GP204 

Pro zprovoznění všech periferií, které jsou napojeny na procesor, bylo nutné 

naprogramovat několik knihoven a to především UART, I2C, externí přerušení a konfigurační 

knihovnu procesoru Config. Zmiňovaný procesor byl programován za pomocí vývojového 

prostředí MPLAB X. V následujícím textu budou ve stručnosti popsány všechny zmiňované 

knihovny a případné registry, které bylo nutné nastavit. 

 Jednou z nejdůležitějších knihoven je konfigurační knihovna Config.h. V této knihovně 

dochází k nakonfigurování procesoru a to především: vypnutí JTAG (JTAGEN), výběr 

správného pinu pro komunikaci při programování (ICS), vypnutí watchdog timeru 

(FWDTEN), výběr zdroje taktovací frekvence procesoru (FNOSC, POSCMD). Tyto 

konfigurační bity je možné si zobrazit v záložce Window → PIC Memory Views → 

Configuration Bits. 

Další knihovnou je knihovna pro vytvoření prodlev v programu Delay.h. V této 

knihovně je udána taktovací frekvence instrukcí a následně jsou naprogramovány funkce 

prodlev (DELAY_MS, US). Pro tuto knihovnu je nutné znát knihovnu libpic30.h, ve které 

jsou naprogramovány některé funkce, které knihovna pro výpočet prodlevy využívá 

(DELAY32).  

Další z knihoven, která obsluhuje enkodéry, se nazývá External Intterupts.h (piny INT1 

a INT2 na procesoru). V této knihovně je za pomocí externího přerušení (reaguje na náběžnou 

případně sestupnou hranu signálu) zkontrolován stav logické úrovně druhého pinu na 

enkodéru (B). Detekování je možné také za pomocí časovače po celou dobu běhu programu 

(více náročnější na procesor). V případě, kdy dojde k otočení enkodéru, se na náběžnou hranu 

signálu A vygeneruje přerušení. Následně je zkontrolován stav logické úrovně na pinu B a 

v případě logické 1 se zvýší zesílení o 1. V opačném případě se zesílení sníží (viz obr. 33 a 

obr 34). V přerušení je důležité vypnout externí přerušení (povolovací bit IE) a na konci všech 

operací opětovně zapnout. Tato metoda tak zaručuje ochranu vůči chybnému detekování 

hrany a případným dalším chybám (například při zastavení enkodéru v mezní poloze). Dále je 

také vhodné ošetřit výstupy z enkodérů RC článkem pro vyfiltrování rušivých frekvencí. [18] 

Dále bylo nutné zprovoznit knihovnu pro ovládání rozhraní UART. Přes toto rozhraní 

pak následně komunikuje procesor s bluetooth modulem. Pro naše účely je využíváno 

UART1.  V této knihovně bylo nutné nejprve vypočítat taktovací frekvenci a tu pak následně 

zapsat do registru U1BRG. Taktovací frekvenci lez vypočítat jako 𝑈1𝐵𝑅𝐺 =  
𝐹𝐶𝑌

16(8)∙𝐵𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒
. 

Fcy je taktovací frekvence instrukcí (
𝐹𝑂𝑆𝐶𝐼𝐿𝐴𝑇𝑂𝑅

2
), 16 případně 8 značí mód taktovací 

frekvence nastavený pro UART (bit BRGH) a Baudrate je taktovací frekvence vzdáleného 

zařízení. V našem případě je to již zmiňovaný bluetooth modul jehož taktovací frekvence byla 

naprogramována na 9600 kBps. Po dosazení do vzorce zjistíme, že v tomto případě je nutné 

nastavit registr BRG na hodnotu 25. Dále je nutné správně nastavit registr U1MODE a         

U1STA. V mém případě byly všechny bity vynulovány. V neposlední řadě je vhodné zapnout 

přerušení v případě příjmu (U1RXIE) a dále samotný UART (bit UARTEN). Po zapnutí 

UART je pak nutné zapnout vysílač (UTXEN). V případě příjmu je vykonáno přerušení, kde 
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dochází pouze k vyzvednutí dat z registru UARTU pro příjem (U1RXREG). Dále bylo nutné 

naprogramovat funkci pro odesílání dat do spárovaného zařízení (aktualizace zesílení). V této 

funkci je požadovaný znak vložen do registru U1TXREG, čímž dochází k přenosu znaku na 

spárované zařízení. [19]  

V neposlední řadě bylo zapotřebí rozhraní I2C, k čemuž slouží knihovna 

I2C_VOLUME_EEPROM.h. V této knihovně je obsaženo jak obsluha paměti EEPROM 

(zápis, čtení), tak zápis zesílení do kontroléru pro ovládání hlasitosti. Opět je zde nutné znát 

taktovací frekvenci, která je zapsána do registru I2CxBRG. Tato frekvence by měla být 

obsažena v dokumentaci každého zařízení. Udávaná frekvence byla bohužel nalezena pouze 

pro paměť EEPROM (100-400 kHz). V dokumentaci pro kontrolér hlasitosti nebyla tato 

hodnota nalezena. Z těchto důvodů byla taktovací frekvence zvolena 200 kHz, což odpovídá 

hodnotě 25. Při inicializaci je nutné vypnout řízení rychlosti přeběhu (bit DISSLW) a 

následně zapnout samotné I2C rozhraní (bit I2CEN). Pro zápis je pak naprogramováno 

několik funkcí. V první řadě je nutné vygenerovat start bit, což je zajištěno bitem SEN. Tento 

bit je automaticky vynulován procesorem v případě přijetí potvrzení. Následně je odesláno 8 

bitů, které obsahují adresu zařízení. Poslední bit v této adrese pak signalizuje, zda jde o zápis 

(logická 0), nebo o čtení (logická 1). Data jsou automaticky odeslána vložením do registru 

I2CxTRN. Po odeslání všech dat je posláno potvrzení, čímž dochází k odeslání stop bitu (bit 

PEN). Tento bit je opět automaticky vynulován. Pro zápis do kontroléru hlasitosti je tedy 

využíván následující formát: start bit, adresa zařízení (zápis), adresa kanálu zesílení, hodnota 

zesílení, stop bit. Pro zápis do paměti EEPROM je využit podobný cyklus s rozdílem 

odesílání adresy pro zápis a adresy zařízení. V případě náhodného čtení z paměti EEPROM je 

nutné doprogramovat funkce pro restart I2C rozhraní a samotné funkce pro čtení. Restart 

rozhraní I2C je realizován za pomocí bitu RSEN (opět je automaticky vynulován). Čtení dat 

je realizováno za pomocí bitu RCEN, který nastaví procesor pro příjem dat. Následně je 

čekáno ve smyčce, dokud se data nepošlou z paměti EEPROM do registru I2C pro příjem 

(I2CxRCV). Po vyzvednutí dat z tohoto registru je vše vynulováno. V neposlední řadě bylo 

nutné doprogramovat funkci pro poslání negativního potvrzení (bit ACKEN). Sekvence pro 

náhodné čtení z paměti je následující: start bit, adresa zařízení (zápis), adresa v paměti pro 

čtení, restart bit, adresa zařízení (čtení), přečtení dat, negativní potvrzení. Pro uchování dat 

zesílení je využívána 2 KB paměť 24C02. [20], [21]. 

V hlavičce hlavního programu jsou pak nadeklarovány jednotlivé porty, externí 

proměnné. Následně jsou nastaveny za pomocí TRIS registrů vstupní piny případně výstupní 

piny. Před nastavením těchto registrů je důležité vynulovat všechny analogové registry 

(ANSEL). Bez vynulování těchto registrů je TRIS v procesoru ignorován a přednostně je 

využíván registr ANSEL. Dále dochází k inicializaci jednotlivých knihoven. V hlavním 

program je pak využíván UART, který je řízen indikačním bitem stejně jako externí přerušení 

z enkodérů. Při jakékoliv změně zesílení případně vyvážení (surrond) dochází k uložení dat 

do paměti EEPROM. Zároveň je posláno zesílení na kontrolér hlasitosti. V případě zmáčknutí 

tlačítka MUTE nebo STAND-BY (případně příjmu příslušných dat z bluetooth modulu) 

dochází k rozsvícení indikačních LED a výstup z koncových zesilovačů je utlumen. Velikost 

zesílení je zároveň signalizováno 2 barevnou LED (zelená, oranžová, červená). 
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Obr. 31: Znázornění výstupních signálů z enkodéru [22] 

 
Obr. 32: Vývojový diagram pro naprogramování enkodérů [23] 

2.6. Napájecí zdroj 

Napájecí zdroj byl realizován jednak z již dostupného transformátoru reprosoustavy a 

dále ze stabilizátorů, které napájí řídící část. Výstupní napětí transformátoru reprosoustavy 

jsou ∓19 𝑉 a ∓29 𝑉. Tyto napětí jsou využita pro napájení výkonových zesilovačů (nižší 

napětí pro LM1876, vyšší napětí pro LM3886) a jsou pouze usměrněna a následně 

vyfiltrována filtračními kondenzátory. Pro napájení řídící části bylo nutné dokoupit 

transformátor s výstupním napětí 2x15 V. Tyto napětí jsou následně usměrněna, vyfiltrována 

kondenzátory a za pomocí stabilizátorů jsou vytvořeny napětí ∓15 𝑉 (pro napájení OPA 

zesilovačů). Z kladné větve jsou pak vytvořena další napětí potřebné pro řídící bloky a to  

+9 V (napájení kontroléru pro ovládání hlasitosti), +5 V (napájení efektových procesorů) a 

+3,3 V (napájení mikroprocesoru). Případné schéma zapojení je možné vidět v přílohách níže. 
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Závěr 
 Tato práce byla věnována teoretickým poznatkům zesilovačů, v které bylo snahou 

předejít případným problémům v průběhu řešení práce, a následné realizaci 6 kanálového 

zesilovače 5.1. Při návrhu byly využity koncové zesilovače LM1876 pro satelity a LM3886 

pro kanál subwooferu. Z použitých zesilovačů vyplývá, že tento zesilovač pracuje ve třídě 

AB. Tato třída se tedy vyznačuje účinností kolem 70 %. Celkové harmonické zkreslení spolu 

se šumem (THD+N) použitých výkonových zesilovačů je dle katalogu velmi nízké 0,08 % 

(LM1876) a 0,1 % (LM3886). Oba zesilovače splňují požadovaný výstupní výkon 15 W pro 

satelity případně 45 W pro subwoofer s dostatečnou rezervou. Nutností také bylo, aby 

výstupy z těchto zesilovačů byly přizpůsobeny pro 8 Ω zátěž. Dále byl také jejich výběr 

omezen napájecím napětím, které bylo již k dispozici.  

Celková cena tohoto zesilovače byla vykalkulována na 2 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty 

veškeré náklady pro výrobu tedy koupě součástek, koupě desek plošných spojů, koupě 

nažehlovacích fólií, výroba desek plošných spojů. Desky plošných spojů byly vyrobeny za 

pomocí nažehlovací metody. Kvalita některých desek plošných spojů tak není na výborné 

úrovni, nicméně pro účely běžného používání je dostačující. Nevýhodou bylo taktéž absence 

nepájivé masky, což znepříjemňovalo oživování některých desek plošných spojů (před 

zapojením bylo nutné důkladně proměřit). U mikroprocesorové desky byl takto například 

nalezen zkrat pod pájecí ploškou SMD odporu velikosti 1206 a cestou, která mezi těmito 

vývody vedla. Profesionální výroba všech desek plošných spojů takovýchto rozměrů 

s povrchovou úpravou HAL (2 oboustranné, 4 jednostranné) by stála přibližně kolem 5 000 

Kč (zjišťováno ve firmě Pragoboard), což není akceptovatelné. I přes některé nedostatky 

proto považuji kvalitu desek plošných spojů za dostačující.  

Při oživování procesorové desky bylo zjištěno, že výstup z procesoru přivedený na 

MUTE a STAND-BY nedostačuje proudově. Z těchto důvodů bylo nutné přidat tranzistory 

v zapojení jako spínač. Tyto tranzistory pak spínají 3,3 V napětí, které napájí procesorovou 

desku. 

Jako možná vylepšení považuji použít 8 kanálový kontrolér hlasitosti, který je běžně 

dostupný. U koncových zesilovačů je pak 1 kanál neobsazen, takže by bylo poměrně 

jednoduché zde přivést vstupní signál. Bohužel by však bylo nutné osadit další koncový 

zesilovač pro zbylý kanál případně vyměnit jeden z koncových zesilovačů za 3 případně 4 

kanálový. V návrhu je také obsažen konektor pro LCD displej, který však nebyl osazen. Pro 

zobrazení zesílení a dalších informačních dat by jej bylo možné připojit na konektor u 

procesorové desky. U předložené 5.1 je však přední panel již využit, a proto by musel být 

upevněn na vrchní stranu. Případné zesílení by také bylo možné řídit za pomocí digitálních 

potenciometrů, které by byly osazeny na desce s koncovými zesilovači. Řízení těchto 

potenciometrů by bylo provedeno za pomocí rozhraní I2C. Nevýhodou tohoto řešení je však 

nutnosti použití více kusů (z důvodu maximálního počtu kanálů). 
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SEZNAM ZKRATEK 
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Příloha A 

Schéma zapojení vstupů, kontroléru pro ovládání hlasitosti 

 a efektových procesorů 
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Příloha B 

Schéma zapojení Filtrů 
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Příloha C 

Schéma zapojení koncových zesilovačů 

 



9 

Příloha D 

Schéma napájecího zdroje část A 
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Příloha E 

Schéma napájecího zdroje část B 
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Příloha F 

Schéma zapojení mikroprocesoru a jeho periférií 
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Příloha G 

Schéma zapojení pomocných řídících panelů 
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Příloha H 

Návrh desky plošného spoje vstupů, filtrů, kontroléru hlasitosti a 

efektových procesorů  

Spodní strana 

 

Horní strana 

 

  



14 

Příloha I 

Návrh desky plošného spoje koncových zesilovačů  

(spodní a horní strana) 
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Příloha J 

Návrh desky plošného spoje napájecího zdroje 
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Příloha K 

Návrh desky plošného spoje mikroprocesoru 
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Příloha L 

Návrh desky plošného spoje pomocných řídících panelů 
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Příloha M 

Tabulka 2: Tabulka rozložení pinů procesoru a jejich využití 

Pin Funkce pinu Popis 

1 RB9 Displej data D5 

2 RC6 Displej data D4 

3 RC7 Displej data D3 

4 RC8 Displej data D2 

5 RC9 Displej data D1 

6 Vss (DGND) Napájení 

7 VCAP Kondenzátor 

8 RB10 Displej data D0 

9 RB11 Displej enable 

10 RB12 Displej r/w 

11 RB13 Displej register select 

12 RA10 Enkodér volume vlevo 

13 RA7 Enkodér surrond vlevo 

14 RB14 Enkodér volume vpravo 

15 RB15 Enkodér surrond vpravo 

16 AVss (AGND) 
Napájení 

17 AVcc 

18 !MCLR (reset) Tlačítko 

19   

20   

21 PGED3 Programátor data ICD2 

22 PGEC3 Programátor clk ICD2 

23 RB2 MUTE tlačítko vstup 

24   

25 RC0 STBY tlačítko vstup 

26 RC1 MUTE výstup 

27 RC2 STBY výstup 

28 DVcc  
Napájení 

29 DVss (DGND) 

30 OSC Externí krystal 8Mhz 

31 OSC Externí krystal 8Mhz 

32 SDA2 I2C_DATA_EEPROM 

33 SCL2 I2C_CLK_EEPROM 

34 RP20 UART Tx (Bluetooth modul) 

35 RPI25 UART Rx (Bluetooth modul) 

36 RC3 Enable (Bluetooth modul) 

37 SDA1 I2C_DATA_VOLUME_IC 

38 SCL1 I2C_CLK_VOLUME_IC 

39 DVcc 
Napájení 

40 DVss (DGND) 

41 RB5 2 barevná LED 

42 RB6 2 barevná LED 

43 RB7 Displej data D7 

44 RB8 Displej data D6 
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Příloha N 

Zjednodušené blokové schéma navrženého zesilovače 
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Příloha O 

Zdrojový kód Android aplikace 

 

 

 


