
 



 

 

 



ABSTRAKT 
 

Táto práca sa zaoberá návrhom, simuláciou a konštrukciou nízkofrekvenčnej 
aktívnej výhybky pre subwoofer a dva satelity.  Prípravok umožňuje nastavenie 
deliaceho kmitočtu, invertovanie fázy kanálu subwoofera a nastavenie zisku pre 
všetkých 5 výstupov od -20dB do +20dB. Filtre použité v prípravku sú Butterworthovho 
typu 3. rádu so strmosťou 18dB/okt. Výhybka je kaskádna trojcestná s nastaviteľným 
prvým deliacim kmitočtom od 20Hz do 200Hz. Nastavenie sa realizuje logaritmickými 
potenciometrami. Druhý deliaci kmitočet je nemenný o hodnote 1970Hz. V zapojení sú 
použité nízkošumové operačné zosilňovače NE5532N. Regulátory zisku sú tvorené 
potenciometrami. Inavertor fáze je zhotovený na princípe zmeny zapojenia operačného 
zosilňovača z invertujúceho na neinvertujúce. Výsledkom práce je leboratórny 
prípravok, preto má aj vstupno-výstupné konektory BNC a nie klasické cinch konektory 
využívané v audio technike. 
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Aktívna výhybka, filter, deliaci kmitočet, nastavitelný zisk, invertor fáze 

 

 

ABSTRACT 
 This work deals with design, simulation and construction of low frequency  
active crossover for subwoofer and two satellites. The gauging fixture contains 
functions to set crossover frequency,  turn the phase of subwoofer channel and to set 
gain for all five outputs range from -20dB to +20dB. In this device are used Butterworth  
filters of third order with slope 18dB/oct. This device is cascade three way crossover 
with adjustable first crossover frequency range from 20Hz to 200Hz. The setting of 
frequency is realize with logarithmic potentiometers. The second crossover frequency 
has constant value equals to 1970Hz. In this circuit are used low-noise operational 
amplifiers NE5532N. As regulators of gain are used potentiometers. The phase invertor 
used principle of changing  connection of operational amplifier from inverting to non-
inverting. The result of this work is laboratory gauging fixture. This device has built-in 
I/O BNC connectors  and cinch connectors gennerally used in audio technique. 
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1 ÚVOD 
Táto práca sa zaoberá rozdelením zvuku v pásme počuteľnom ľudským uchom. 

Počuteľné pásmo je v rozmezí kmitočtu od 20 Hz do 20 kHz.  

Na vytvorenie zvuku zo signálu sa používajú reproduktory.Tie však nie sú 
schopné preniesť celé počuteľné pásmo. Používajú sa síce aj reproduktory 
širokopásmové, ktoré prenášajú väčšinu pásma, ale nie celé. K tomu ešte majú problém 
s nízkym skreslením, miniálnou smerovosťou a dostatočným akustickým výkonom. 
Keď zoberieme do úvahy vzorec o súvislosti plochy membrány, kmitočte, efektívnej 
výchylke membrány a akustickom výkone Pa = 0,859.Sd

2.X.f2. Z neho vyplýva, že 
takýto širokopásmový reproduktor by musel mať dostatočne malú membránu, ale na 
druhej strane by musel mať zase výchylku aj niekoľko metrov a rýchlosť pohybu aj 
1500m/s. A to možné nieje. 

  Preto sa pre tvorbu zvuku využíva viac reproduktorov, ktoré dokážu spracovať 
menšiu šírku pásma, ale za to kvalitnejšie. Sú rôzne. Niektoré spracúvajú nízke 
kmitočty (hlbokotónové ). Majú veľkú membránu (165 až 500 mm) a tiež veľký pohyb 
membrány (aj +/- 6 mm). Ďalej pre stredné kmitočty sa využívajú stredotónové 
reproduktory a pre vysoké kmitočty vysokotónové. Vysokotónové roproduktory majú 
na rozdiel od hlbokotónových malú membránu (15 – 50 mm) a tiež malú výchylku. 
Stredotónové majú parametre niekde medzi. Na tie najmenšie kmitočty približne do 200 
Hz sa využívajú špeciálne hlbokotónové reproduktory tzv. subwoofery.  

Pri počúvaní zvuku kmitočtov približne do spomínaných 200Hz ľudské ucho 
nedokáže zaznamenať z ktorého smeru zvuk vychádza, preto sa subwoofer na rozdiel od 
ostatných reproduktorov nepoužíva v páre (pre stereo). Z toho ďalej vyplýva, že 
reproduktory spracúvajúce vyššie kmitočty  při stereofonnom usporiadaní  musia mať 
pre každý kanál, teda pre ľavý jeden a pre ľavý druhý reproduktor rovnakého typu. 
Subwoofer, keďže je iba jeden, spracúva buď kmitočty z jedného kanála, alebo z oboch.  

Na prípravu signálov z oboch kanálov pre reprodukciu sa využívajú zariadenia, 
ktoré sa nazývajú výhybky.Výhybky sú veľmi dôležité, ale mnohokrát sa na ne nekladie 
dostatočný dôraz. Veľký výrobcovia často používajú jednoduché výhybky, aby mali 
udržali nízke náklady pri reproduktorových  systémoch. Dosť ľudí má mienku, že zvuk 
robia reproduktory a výhybka nie je potrebná a je drahá. Avšak, správna výhybka môže 
zaistiť dobrý zvuk s lacným reproduktorom a s dobrým zvuk výborný, ale nesprávna 
výhybka môže zapríčiť zlý zvuk, prípadne môže poškodiť reproduktory [1]. 

 Výhybka dokáže rozdeliť signál na potrebné množstvo pásiem. To znamená, že 
dokáže pre jednotlivé pásma určité kmitočty prepustiť a iné zase potlačiť. Deliaci 
kmitočet, ktorý určuje pokiaľ sa má dané pásmo prenášať a odkiaľ má byť prenos 
tlmený  je samozrejme možné meniť. 

Zadanie úlohy  je navrhnúť aktívnu výhybku, ktorá bude mať nastaviteľý deliaci 
kmitočet medzi subwooferom a satelitmi. Bude sa ňou dať meniť fáza subwoofera z 0° 
na 180°. Ďalej bude  nastavitelný  zisk jednotlivých výsupných signálov.     
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 Bakalárska práca je členená do 3 kapitol. Kapitola 2 zahrňuje teoretické 
poznatky o výhybkách, ktoré sú ďalej využívané. Kapitola 3 je navrhovaná výhybka. 
Skladá sa z podkapitol, v ktorých sú postupne popísané blokové schéma, schéma 
obvodu a vlastnosti zapojenia. Návrh dosky plošného spoja, konštrukčné podklady a 
zoznam použitých súčiastok pre kompletné zostavenie ako aj protokol o meraní a 
fotografie prístroja sú v prílohách. 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY O VÝHYBKÁCH 

2.1 Delenie výhybiek  

 

2.1.1 Pasívne výhybky 

 

 Zásadný problém pri realizácii pasívnych výhybiek spočíva v tom, že do obvodu ktorý 
tvorí výhybku a ktorý je zapojený na výstup výkonového zosilovača (Obr. 2.1 ), je potrebné 
zahrnúť aj reproduktory. Tým sa komplikuje návrh výhybky a konkrétna realizácia prenosovej 
funkcie výhybky platí vždy iba pre tie konkrétne meniče, pre ktoré bola navrhutá. 

Základnými súčiastkami pre konštrukciu pasívnej výhybky sú kondenzátory a tlmivky 
(cievky). Pomocou týchto komponentov je vytvorené elektrické zapojenie prepúšťajúce, alebo 
zadržujúce určité frekvencie. Kondenzátor prepúšťa vysoké frekvencie a zadržiava nízke. 
Naopak, tlmivka zadržiava vysoké frekvencie a nízke prepúšťa. Sérioparalelným zapojením 
tlmiviek a kondenzátorom získame filter pre stredné frekvencie.  

 
 

 

Obr. 2.1: Použitie výhybky na výkonovej strane 

2.1.2 Aktívne výhybky 

Pokiaľ je delenie signálu prenesené pred výkonové zosilnenie, teda „na nevýkonovú 
úroveň“ (Obr.2.2), je síce potrebné rešpektovať výstupnú impedanciu obvodu, ktorý výhybku 
napája, rovnako ako vstupnú impedanciu obvodu, do ktorého výhybka pracuje (zpravidla vstup 
výkonového zosilovača), nie je však obtiažne voliť tak, aby funkcia výhybky nebola  
významne ovplyvnená. 

Označenie „aktívna výhybka“ vychádza z toho, že výhybka na nevýkonovej úrovni 
býva prakticky vždy realizovaná s použitím aktívnych filtrov. Filter je vytvorený pomocou 
nízkošumových integrovaných obvodov. Nevýhodou je potreba napájania takéhoto obvodu 
elektrickou energiou. 
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Obr. 2.2:   Použitie výhybky na nevýkonovej strane 

 

 

2.2 Amplitúdová a  fázová charakteristika 

 
 Výsledná amplitúdová frekvenčná charakteristika by mala byť vyrovnaná nielen 

v akustickej osy sústavy, ale aj mimo nej. Avšak treba si uvedomiť, že sa to ťažko 
spĺňa. Platí totiž, že čím väčšia strmosť výhybky, tým väčšia deformácia fázovej 
charakteristiky. A práve amplitúdová a fázová spolu úzko súvisia. Môže sa stať, že pri 
kompenzácii a vyrovnávaní charakteristiky reproduktora budeme pridávať súčiastky na 
výhybke a zistíme, že priebeh fázy súčtového signálu je nevyhovujúci. Musíme použiť 
kompromis. Obvykle je lepším riešením plochá amplitúdová charakteristika, pretože 
fáza sa aj tak pokazí vďaka akustike miestnosti a vyžarovaniu reproduktorov, ktoré 
nieje z jednej roviny.  

 

2.3  Deliaci kmitočet 

 

 Pred samotným stanovením deliaceho kmitočtu, treba najskôr porozmýšľať, 
koľko pásiem navrhovaná výhybka bude mať. Jednoducho si treba uvedomiť, odkiaľ 
pokiaľ bude daný reproduktor hrať. Dvojpásmová reprosústava a filtry s nižšou 
strmosťou si vyžadujú kvalitnejšie reproduktory. Pre správne stanovenie deliacich  
kmitočtov je nevyhnutné všestranné posúdenie konštrukcie a vlastností všetkých 
reproduktorov. 

 Basový reproduktor má niekedy na vyšších kmitočtoch nevyrovnanú frekvenčnú 
charakteristiku. Stredotónový reproduktor nás zase obmedzuje v snahe posúvať deliaci 
kmitočet dolu, pretože na nižších frekvenciách vzrastá výchylka membrány a tým aj 
skreslenie. Najmä pri výškovom reproduktore by sme mali byť pri voľbe deliaceho 
kmitočtu veľmi opatrní, pretože príliž nízky je zárukou spálenia reproduktoru.  

 Nie je  podmienkou, že susedné filtre musia mať deliaci kmitočet rovnaký. Práve 
pokusy s deliacimi kmitočtami spolu s rozlaďovaním výhybky patria k spôsobom, ako 
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vykorigovať akustiské nedostatky reproduktorov na elekrtrickej strane. Pokiaľ deliace 
kmitočty nebudú zhodné, budeme považovať za deliaci kmitočet geometrický priemer 
hornej a dolnej medznej frekvencie susedných filtrov. Musí však byť zvolený  tak, aby 
medzi jednotlivými pásmami neboli prepady alebo nárasty akustického výkonu. 

 

2.4 Aproximácia a strmosť filtrov 

 

 Pre basový reproduktor využívame dolnú priepusť, pre stredotónový pásmovú 
priepusť a pre výškový hornú priepusť.   

 Typ priepusti znamená zvoliť vhodnú aproximáciu (ako bude vyzerať modulová 
a fázová kmitočtová charakteristika). V praxi  sa najčastejšie používa filter typu 
Buterworth. Má činiteľ akosti Q = 0,707, splňuje podmienku konštantného príkonu a  
amplitúdy. Ďalej filter typu Bessel s Q = 0,507 a Linkwitz – Rilley s Q = 0,5 a 
konštantnou amplitúdou.  

 Pokiaľ ide o strmosť výhybky, veľmi často sa využívajú výhybky so strmosťou 
12 dB/okt, ktoré vo vačšine prípadov predstavujú kompromis v mnohých smeroch. Pri 
basových reproduktoroch sa dá použiť jednoduchá výhybka 6 dB/okt v prípade, že 
reproduktory sú kvalitné, inak sa odporúča väčšia strmosť. Pri vysokotónových 
reproduktoroch sa volí výhybka so strmosťou minimálne 12 dB/okt. (často 18 dB/okt.). 
Výhodou je účinnejšie potlačenie zložiek pod deliacim kmitočtom, menšie zaťaženie 
reproduktoru a nižšie skreslenie. Na druhej strane výhybky s veľkými strmosťami 
predstavujú nekontrolovateľné fázové posuny a tým skreslenia. Z toto vyplýva, že aj tu 
je treba voliť kompromis. Zvyšovanie strmosti nám dovoľuje znižovať spodný deliaci 
kmitočet. Ako vhodná kombinácia sa doporučuje aj pre HIFI reprosústavy kombinácia 
12 / 12 / 18 dB/okt. Pri trojpásmovom systéme.  
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3 NAVRHOVANÁ VÝHYBKA 

3.1 Bloková schéma 

 

 Bloková schéma navrhovanej výhybky je na Obr. 3.1. InL a inR sú vstupné 
signály ľavého a pravého audio kanála. In sub je vytvorený súčtom signálov pravého a 
ľavého kanála. Niekedy sa vstupný signál privádza iba s jedného kanála, ale tým sa 
stráca možnosť vytvárania niektorých zvukov, ktoré nie sú společné pre oba kalály a sú 
prenášané práve druhým kanálom. Za sčítacím členom sa nachádza blok, ktorý 
zobrazuje filter dolnej priepusti 3.rádu. Má teda strmosť 18dB/okt. Deliaci kmitočet f01 
je nastavitelný od 20Hz do 200Hz. Ďalej obsahuje vetva subwoofera inertor fáze, ktorý 
slúži na optimalizovanie fázovej charakteristiky subwoofera voči fázovým 
charakteristikám satelitov. Na nastavenie slúži přepínač, ktorým volíme fázový posun 
0° alebo 180°. Posledným blokom vetvy je obvod na nastavenie zisku. Ten sa dá 
nastaviť pomocou potenciometra od úrovne -20dB po úroveň +20dB. 

 Vetvy satelitov pre pravý aj ľavý kanál sú totožné. Prvý blok znázorňuje 
podobne ako vo vetve subwoofera  filter 3.rádu, horná priepusť. Kmitočet f01 sa 
nastavuje spoločne s nastavovaním deliaceho kmitočtu subwoofera. Ďalej sa signál delí 
pomocou ďalších 2 filterov 3.rádu dolnej a hornej priepusti. Deliacim kmitočtom je f02, 

ktorý je pevne nastavený na hodnotu približne 1,97 kHz. Z toho vyplýva, že signál 
satelitov sa rozdelí na dva kanále, z ktorých jeden prenáša nížšie kmitočty a druhý 
vyššie. Každý z nich je následne privádzaný do blokov, ktoré sú určené pre nastavenie 
zisku. Rovnako ako u subwoofera aj tu sa zisk dá nastaviť v rozmedzí hodnôt od -20dB 
do +20dB. Každý kanál má následne vlastný výstup. Dohromady má teda výhybka 2 
výstupy pre každý satelit a jeden pre subwoofer.  
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Obr. 3.1: Bloková schéma navrhovanej výhybky 

 

3.2 Schéma obvodu 

  
 Komletnú schému zapojenia súčiastok zobrazuje Príloha A. Pre vysvetlenie je 

schéma rozdelená na niekoľko častí: 

- Časť vstupných a výstupných filtrov 

- Časť filtrov prvého deliaceho kmitočtu pre satelity 

- Časť filtrov prvého deliaceho kmitočtu pre subwoofer 

- Časť obvodu pre invertovanie fázy subwoofera 

- Časť filtrov druhého deliaceho kmitočtu pre satelity 

- Časť obvodu pre nastavenie zisku 

- Časť obvodu napájania  OZ 
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3.2.1 Časť vstupných a výstupných filtrov 
  

Časť schémy vstupných filtrov  (Obr. 3.2) slúži na odfiltrovanie prípadného 
jednosmerného offsetu. Je to RC filter 1. rádu so strmosťou 6dB/okt a je tvorený 
kondenzátorom C1 = 470nF a rezistorom R1 = 100kΩ. Delaiaci mitočet je 3,38Hz, kde 
je pokles približne -6dB (Obr. 3.2). Na kmitočte 20 Hz, kde začína počuteľné pásmo 
ľudským uchom, je pokles prenosu -0,25dB. To znamená, že pásmo počuteľnosti nie je 
týmto filtrom skoro vôbec ovplyvnené. Za filtrom nasleduje operačný zosilňovač 
zapojený ako sledovač napätia.   

 

 

 

 

Obr. 3.2: Pokles na deliacom kmitočte a na kmitočte 20Hz 

 

 

 

Obr. 3.3: Vstupný filter 
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 Časť výstupných filtrov je tvorená podobne ako časť vstupných filtrov RC 
článkom 1.rádu s rovnakými parametrami a vlastnnosťami. Rozdiel je iba v tom, že sa 
za filtrom nenachádza sledovač. 

 

3.2.2 Časť filtrov prvého deliaceho kmitočtu pre satelity 
 

 Táto časť slúži na potlačenie signálu frekvenčného pásma subwoofera a 
zvýraznenie signálu frekvenčného pásma pre satelity. To znamená, že filter prepúšťa 
frekvencie vyššie ako je f0. Deliaci kmitočet f0 je nastaviteľný pomocou logaritmických 
potenciometrov P1, P2 a P3 v rozsahu 20Hz až 200Hz ( 3.1 )( 3.2 ). Filter je 3. rádu 
Butterworthovho typu, zložený z jedného filtru 1. rádu a jedného filtru 2. rádu. Z Obr 
3.6 vidno, že pokles na deliacom kmitočte je ideálny, čiže -3 dB. Ilustrácia strmosti a 
priepustnosti filtra je na Obr.3.5. 

   

50
10.68.46810.2

1

2

1
90 === −ππRC

f dol Hz                ( 3.1 ) 

200
10.68.11703.2

1

2

1
90 === −ππRC

f hor Hz     ( 3.2 ) 

 

 
         

Obr. 3.4: Filter 3. rádu horná priepusť 
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Obr. 3.5: Filter 3. rádu horná priepusť: amplitúdová prenosová frekvenčná charakteristika 

 

 

 

 
 

Obr. 3.6: Detail deliaceho kmitočtu subwoofera a satelitov 

 

 

3.2.3 Časť filtrov prvého deliaceho kmitočtu pre subwoofer 
 

 Podobne ako filtre satelitov je aj filter pre subwoofer Butterworthovho typu  3. 
rádu so strmosťou 18dB/okt, ale dolná priepusť (Obr.3.7). Deliaci kmitočet sa zase 
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nastavuje trojicou súčiastok: potenciometrami P7, P8 a P9. Aby sa tento kmitočet 
nastavoval naraz pre dolnú aj hornú priepusť, sú všetky potenciometre určené na 
nastavovanie umiestnené na jednej oske a ich hodnota sa mení jedným otočným 
gombíkom na prednej strane krabice zariadenia. Simulácia je na Obr.3.8.  

Keďže pre subwoofer je jeden kanál a pre satelity 2, tak pre filtrom je 
umiestnený ešte jeden OZ zapojený ako sčítací zosilňovač. Signál ľavého kanála je 
privádzaný cez odpor R3 a signál pravého cez R4. Odpor R5 má hodnotu polovičnú 
preto, lebo sčítaný signál by mal dvojnásobnú hodnotu a takýmto spôsobom zostane na 
rovnakej úrovni, ako privádzané signály ( 3.3 ).  

  

( ) ( ) vstvstvyst UUUU
R

R
U −=







−=+







−= 2

10

5
21

3

5     ( 3.3 )             

 

 

 

Obr. 3.7: Filter 3. rádu dolná priepusť: zapojenie 
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Obr. 3.8: Filter 3. rádu dolná priepusť: amplitúdová prenosová frekvenčná charakteristika 

  

 

3.2.4 Časť obvodu pre invertovanie fázy subwoofera 
 

 Táto časť je určená na zmenu fázy z 0° na 180°. Princípom toho je zmena 
z invertujúceho  zapojenia OZ na neinvertujúci  a naopak pomocou dvojitého prepínača. 
Hodnoty odporov R6, R7  a R8 nastavujú obvod tak, aby bol prenos rovnaký pre obidva 
stavy ( 3.4 ) ( 3.5 ). Odpor R9 je zvýšený oproti iným kanálom z 10kΩ  (pri nastavovaní 
zisku) na 20kΩ, aby znížil prenos 2Uvst cez invertor na Uvst (Obr.3.9). Pre istotu 
správnej činnosti bola ešte prevedená simulácia (Obr.3.10) a (Obr.3.11). 

 

Neinvertujúce zapojenie: 

vstvstvstvyst U
k

k
U

R

R
UU 2

1

1
11

1

2 =






 +=







+=      ( 3.4 )   

Invertujúce zapojenie: 

vstvstvstvyst U
k

k
U

R

R
UU 2

5,0

1

1

2 −=






−=







−=      ( 3.5 )            
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Obr. 3.9: Invertor fázy 

 

 

 

 

Obr. 3.10:    Fázová prenosová frekvenčná charakteristika pri φ = 0° 
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Obr. 3.11:  Fázová prenosová frekvenčná charakteristika pri φ = -180° 

 

 

 

 

3.2.5 Časť filtrov druhého deliaceho kmitočtu pre satelity 
 

Táto časť je pre vetvy pravého aj ľavého kanála totožná. Delí sa tu kmitočet 
vyšší ako 20 až 200Hz na 2 pásma. Jedno pásmo je určené pre výsoké tóny a druhé pre 
stredné a hlboké tóny satelitov (Obr.3.12). Deliaci kmitočet je tu nastavený pevne na 
hodnote f02. Strmosti hornej aj dolnej priepusti sú rovnaké 18dB/okt. Filter je rovnaký 
ako v predchádzajúcich prípadoch, teda Butterworthovho typu 3. rádu. V jednom 
pripade horná priepusť a v druhom dolná (Obr.3.12). 

Deliaci kmitočet je síce vypočítaný na 1918 Hz ( 3.6 ), ale kôli nie ideálnym 
hodnotám odporov a kondenzátorov vo filtroch 2.rádu, kde by mali byť raz 
dvojnásobkom a raz polovicou R v hornej priepusti, resp. C v dolnej priepusti, je deliaci 
kmitočet 1861 Hz s poklesom -3,74dB (Obr.3.15). Dôvod použitia takýchto hodnôt 
odporov a kondenzátorov je nemožnosť zohnať ideálne súčiastky. Čiastočným riešením 
problému bola sériovo-paralelná kombinácia súčiastok. 

 

Výpočet druhého deliaceho kmitočtu: 

1918
10.3,8.10000.2

1

2

1
902 === −ππRC

f Hz                ( 3.6 ) 
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a) 

 

b) 

Obr. 3.12: Filtre druhého deliaceho kmitočtu: a) horná priepusť,  b) dolná priepusť 

 

 

 

 

Obr. 3.13: Filter druhého deliaceho kmitočtu dolná priepusť: Amplitúdová prenosová 
frekvenčná charakteristika 
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Obr. 3.14: Filter druhého deliaceho kmitočtu horná priepusť: Amplitúdová prenosová 
frekvenčná charakteristika 

 

 

 

Obr. 3.15: Detail deliaceho kmitočtu hornej a dolnej priepusti satelitov 

 

 

3.2.6 Časť obvodu pre nastavenie zisku 

 

 Obvod pre nastavenie zisku má každý výstupný kanál vlastný, a zapojenie je pre 
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všetky totožné. Zisk (anglicky gain) je nastaviteľný pomocou lineárých potenciometrov. 
Ako príklad je uvedený obvod vo vetve pre vysoké tóny satelitov (Obr. 3.16). Obvod je 
OZ v invertujúcom zapojení. Maximálne zosilnenie je pri nastavení potencometra P10 na 
hodnotu 100kΩ ( 3.8 ) a max. zoslabenie je pri honote P10 = 0Ω ( 3.7 ). Priebeh 
amplitúdovej charakteristiky, keď P10 = 0Ω je na Obr.3.18, vtedy je zisk -20,1 dB , 
ďalej je P10 = 9Ω, to je zisk rovný 0dB (Obr.3.17). Na poslednom obrázku (Obr 3.19) je 
priebeh amplitúdovej charakterisiky, keď má P10 max. hodnotu 100Ω a zisk +20dB.  

 

Maximálne zoslabenie: 

     [ ] =






 +==
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U

U
dBAu P

vyst

vst                                                             ( 3.7 ) 
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Maximálne zosilnenie: 
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Obr. 3.16: Obvod pre nastavenie zisku +/- 20 dB 
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Obr. 3.17: Amplitúdová prenosová frekvenčná charkteristika dolnej priepusti so ziskom 0 dB 

 

 

 

Obr. 3.18: Amplitúdová prenosová frekvenčná charkteristika dolnej priepusti so ziskom -20 dB 
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Obr. 3.19: Amplitúdová prenosová frekvenčná charkteristika dolnej priepusti so ziskom +20 dB 

 

3.2.7 Časť obvodu napájania  OZ 
 

 Operačné zosilňovače sú napájané z externého zdroja jednosmerným napätím o 
veľkosti +15V, -15V . Tento obvod je však potrebný na stabizáciu a vyhladenie 
privádzaného napätia. IC13 a  IC14 sú stabilizátory napätia. Použité keramické 
kondenzátory majú malý vnútorný odpor a slúžia na pohlcovanie rušenia. Kondenzátory  
C42 až C45 sú blokovacie. Ďalšie kondenzátory 100nH  sú rozmiestnené po obvode pri 
OZ (C46, C47, C48, C49, C33, C34). Toto zapojenie nie je úplne ideálne, čo sa týka 
napájania OZ, kedy by mali byť 100nH kodenzátory vždy 2 pri každom OZ. 
Dohromady teda  12x2. Elektrolytiké kondenzátory C30, C31, C36 a C39 slúžia na 
vyhladenie napätia. 

 

 

 

Obr. 3.20: Stabilizčný obvod napájacieho napätia OZ 
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3.2.8 Kompletná schéma obvodu 
 

 Kompletná schéma zapojenia je v  Prílohe A, je zložená z dielčích častí 
z predchádzajúcich  podkapitol .  

 

3.3 Vlastnosti zapojenia 

 

 Vlastnosti zapojenia boli zistené pomocou simulácie. Na Obr.3.21 je zobrazená 
amplitúdová prenosová frekvenčná charakteristika pre pre kanál subwoofera a ľavého 
kanála satelitov v celom počuteľnom kmitočtovom pásme. Pravý kanál je totožný 
s ľavým. Je to názorná ukážka priepustností jednotlivých filtrov a potvrdenie správnosti 
zapojenia. Na Obr.3.22 je zase fázová prenosová frekvenčná charakteristika. 

 

 

 

Obr. 3.21: Amplitúdová prenosová frekvenčná charakteristika 
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Obr. 3.22: Fázová prenosová frekvenčná charakteristika 
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4 ZÁVER 
 

 Navrhnutá výhybka je aktívna. Je 3. rádu so strmosťou 18 dB/okt. Použitá 
aproximácia je Butterworthova. Jej pokles na prvom deliacom kmitočte je ideálny -3dB. 
Filtre dolnej a hornej priepusti s týmto nastaveným deliacim kmitočetom rozdeľujú 
signál medzi subwoofer a satelity.  Kmitočet sa dá nastaviť v rozsahu frekvencií od 
20Hz do 200Hz. Zmena je riešená pomocou potenciometrov. Na prvý pohľad sa to 
možno nejaví ako šťastné riešenie, pretože treba naraz nastavovať 9 potenciometrov. 
Túto záležitosť som vyriešil spojením 4 stereo potenciometrov a jedného mono na jednu 
osku. Existujú ešte iné riešenia nastavovania deliaceho kmitočtu, ale ja som volil 
kompromis medzi nimi, čo sa týkalo jednoduchosti a plynulosti zmeny. Riešenie 
s potenciometrami sa javilo najlepšie. Iný sposob nastavenia je pomocou prepínača. Tu 
ale nastávajú hneď 3 nevýhody. Obmedzený počet nastavení, problém zohnať 
viacnásobný prepínač, keďže sa musí nastavovať viac súčiastok naraz a posledný 
preblém je veľké množstvo súčiastok. Napríklad v mojom zapojení sa mení naraz 9 
hodnôt súčiastok. Keby bol prepínač 10 polohový, potrebovali by sme 90 súčiastok. 
Ďalší spôsob nastavenia je pomocou napätia riadených zosilňovačov. Tu bol ale 
problém z dostupnosťou materiálov ohľadom tejto problematiky. 

 Výhybka má aj nastavenie zisku na každom výstupe. Čiže je možné pomocou 
potenciometrov zvyšovať alebo znižovať úroveň signálu daného výstupu. Rozsah 
zmeny je od -20 dB do úrovne +20 dB. Vo vetve subwoofera je zisk závislý od počtu 
pripojených kanálov, keďže má na svojom vstupe sčítací člen. Princípom  činnosti 
tohoto regulátora je operačný zosilňovač v invertujúcom zapojení. Zisk sa reguluje 
potenciometrom vo vetve spätnej väzby.   

 Vo vetve subwoofera sa ešte nachádza invertor fázy. Toto je riešené pomocou 
dvojitého prepínača, ktorý mení zapojenie operačného zosilňovača z invertujúceho 
zapojenia na neinvertujúce a naopak. Tým sa mení zmanamienko výstupného signálu, 
čiže sa posúva fáza o 180°. Obvod je doplnený o niekoľko odporov pre nastavenie, aby 
výstupný signál v oboch zapojeniach OZ mal rovnakú výstupnú úroveň.  

 K základnému zadaniu som ešte pridal ďalšie delenie kmitočtu vo vetvách 
satelitov. 

Tu je na rozdiel od predchádzajúcich  filtrov s prvým deliacim kmitotom, kmitočet 
nemenný. Je nastavený na približne 1860 Hz (reálne 1970Hz). Je to z dôvodu, 
prípadného využitia výhybky v praxi, kde je dobré rozdelenie kmitočtového pásma na 
viac častí. Prevedenie je podobné ako v predošlom prípade. Filtre hornej a dolnej 
priepusti Butterworthovho typu 3. rádu. Výhybka sa teda stala 3 cestná kaskádne 
zapojená. 

Ďalším bodom práce bolo zhotovenie funkčného prototypu a overenie jeho 
reálnych vlastností . Premeral som jednotlivé funkcie zariadenia ako nastavenie prvého 
doliaceho kmitočtu.  Nastavenie má menšie nedostatky (problém zo súbehom dráh 
potenciometrov a odlišné tolerancie jednotlivých súčiastok), pri zmene veľkosti 
odporov potenciometrov sa deliaci kmitočet síce mení, ale prehlbuje sa na ňom pokles. 

Vynímajúc toto, výhybka funguje vcelku spoľahlivo. Nastavenie zisku aj 
invertor fáze fungujú bez problémov. Vlastnosti sú demonštrované v Prílohe E: 
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Protokol o meraní. Porovnania parametrov teoretických a reálnych sú v tabuľkách  
Tab.E.5 a Tab.E.6. 

Na simulácie bol použitý program PSpice a na návrh DPS program EAGLE 
4.16. 
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A SCHÉMA ZAPOJENIA 
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B NÁVRH DOSKY PLOŠNÉHO SPOJA 
  
 Doska plošného spoja (DPS) je dvojvrstvová z dôvodu  minimalizácie rozmerov 

a zložitosti zapojenia (Obr.B.1), (Obr. B.2). Jej rozmery sú 138mm x  117mm. Na 
Obr.B.3 je rozloženie súčiastok. Tie sú pripájkované iba z vrchnej strany DPS. 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.1: DPS: strana súčiastok  M 1:1,  138 x 117mm 
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Obr.B.2: DPS: strana spojov  M 1:1, 138 x 117mm 
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Obr.B.3:  DPS: rozloženie súčiastok M 1:1, 138 x 117mm 
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C KONŠTRUKČNÉ PODKLADY 
 

Na Obr.C.1 je zadný panel plastovej krabičky. Ako možno vidieť, obsahuje 
jeden dvojitý kolískový vypínač. Dvojitý je použitý z dôvodu  prerušenia prívodu 
napájacieho napätia OZ +15V a -15V. Ďalej sa tu nachádzajú 3 prístrojové svorky 
napájania pre prívod jednosmerného napätia o úrovniach +15V, -15V a 0V a BNC 
zásuvky pre pripojenie vstupných a výstupných signálov. Z popisu na obrázku vyplýva, 
že v hornom rade zľava  doprava sú zásuvky zoradené následovne: 1. je určená pre 
vstup signálu ľavého audio kanálu, 2. je pre výstup signálu satelitu ľavého kanálu 
prenášajúceho kmitočty do 1970Hz , 3. je pre výstup signálu satelitu ľavého  kanálu 
prenášajúceho frekvencie od druhého deliaceho kmitočtu vyššie a 4. je výstup pre 
subwoofer. V spodnom rade sú zásuvky radené následovne: 1. je pre vstup signálu 
pravého audio kanálu, 2. pre výstup signálu signálu satelitu pravého kanálu 
prenášajúceho kmitočty do 1970Hz, 3. pre výstup signálu signálu satelitu pravého 
kanálu prenášajúceho kmitočty od f02 vyššie. 

 

 

 

 

 

Obr.C.4:  Zadný panel zariadenia M 1:1,5 

 

 Na ďalšom obrázku (Obr.C.2) je pohľad zpredu. Na prednom paneli sa 
nachádzajú otočné gombíky na ovládanie zisku pre jednotlivé výstupy. Majú priemer 
19,5mm. Taktiež sa tu nachádza gombík na nastavenie deliaceho kmitočtu 
Preladitelnosť je v rozsahu 20Hz až 200Hz. Ďalej sa tu nachádza dvojitý dvojpolohový 
přepínač, ktorý slúži na prepínanie fázy signálu pre kanál subwoofera a kontrolka 
pripojenia zariadenia k napájaciemu napätiu 

. 
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Obr.C.5:  Predný panel zariadenia M 1:1,5 
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D ZOZNAM POUŽITÝCH SÚ ČIASTOK PRE 
KOMPLETNÉ ZOSTAVENIE 

 

DPS: 

 Rezistory: 

  R1, R2, R11, R18, R24, R31, R37……………......100kΩ ( metal., 0,1%) 

  R3, R4, R16, R19, R20, R21, R22, 

  R29, R32, R33, R34, R35…………………….......10kΩ   ( metal., 0,1%) 

  R5…………………………………………………5kΩ     ( metal., 0,1%) 

  R6, R8, R10, R17, R23, R30, R36…………..........1kΩ     ( metal., 0,1%) 

  R7…………………………………………………0,5kΩ  ( metal., 0,1%) 

  R9…………………………………………………20kΩ   ( metal., 0,1%) 

  R12, R26………………………………………….5,6kΩ  ( metal., 0,1%) 

  R13, R25………………………………………….2,7kΩ  ( metal., 0,1%) 

  R14, R27………………………………………….4,7kΩ  ( metal., 0,1%) 

  R15, R28………………………………………….16kΩ   ( metal., 0,1%) 

  

Kondenzátory: 

  C1, C2, C24, C25, C26, C27……………….…....470nF   (fol., MKT) 

  C4, C5, C6, C7, C8, C31, C38, C41.……….........15nF     (fol., MKT) 

  C9...........................................................................68nF     (fol., MKT) 

  C10,C11……………………………………….....33nF     (fol., MKT) 

  C15, C21………………………………...….........6,8nF    (fol., MKT) 

  C12, C13, C14, C18 C19, C35…………….….....10nF     (fol., MKT) 

  C16, C22.........…………………………...…........1nF       (fol., MKT) 

  C17, C23………………………………………... 4,7nF    (fol., MKT) 

  C37, C40………………………………………....1,5nF    (fol., MKT) 

  C30, C31, C36, C39………………………….......100µF/50V  (elekt.) 

  C33, C34,C42, C43, C44, C45, 

C46, C47,C48, C49, ..............................................100 nF      (keram.) 

  C35…….........................................……….….......100nF  (fol., MKT) 

  

Potenciometre: 
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 P1, P4, P7, P8, P9………………………………..50kΩ   (log.) 

 P2, P5…………………………………………….25kΩ   (log.) 

 P3, P6…………………………………………….100kΩ (log.) 

 P10, P11, P12, P13, P14…………………………100kΩ  (lin.) 

 

Stabilizátory: 

 IC13.......................................................................79L15 

 IC14.......................................................................78L15 

 

Prepínač: 

 S1....................... P-B140B (mini prepínač 125V/0.5A 3pól 2polohy) 

 

Operačné zosilňovače: 

 IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7, 

 IC8, IC9, IC10, IC12……………………………NE5532 

    

 

Ostatné súčiastky zariadenia: 

  

(7x) Konektor BNC, 50R, zásuvka na panel letovacia….....BNC-Z 50 

 

(1x) Plastová prístrojová krabička (70x197x188)mm..…....U-KP12 

 

(6x) Prístrojový gombík: priem.19,5 mm, výška 12,7mm....P-S8860 

 

(1x) Zásuvka pre banánik čierna vonkajšia..........................SBZ BLACK 

 

(1x) Zásuvka pre banánik červená vonkajšia.......................SBZ RED 

 

(1x) Zásuvka pre banánik modrá vonkajšia.........................SBZ BLUE 

 

(4x) Dištančný stĺpik............................................................DA5M3x08 

 

(8x) Skrutka: polguľatá hlava M3x6mm..............................SKM3X6 



Nf. výhybka pre subwoofer a dvasatelity                                                                                Matúš Hikaník                                                                                                             

 34 

 

(8x) Podložka plochá pozinkovaná.....................................SKM3UK 

 

(1x) Vypínač: kolískový on/off dvojitý...............................P-H8553VB-G 

        

 Káble: Tienená dvojlinka pre signály, netienená dvojlinka pre napájanie 

 

(1x) Signalizačná dióda zelená LED.....................................5MM GREEN  

 

(1x) Rezistor..........................................................................RR 33k 
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E PROTOKOL O MERANÍ 
 

Nf. aktívna výhybka pre subwoofer a dva 
satelity   

 

Laboratorní úloha 
 

 

Cieľom úlohy je zoznámiť sa s vlastnosťami  a technickými parametrami 
prípravku „Nf. aktívna výhybka pre subwoofer a 2 satelity “.  Zariadenie obsahuje 
regulátor na nastavenie deliaceho kmitočtu, prepínač na zmenu fázy subwoofra 
ako aj regulátory pre nastavenie zisku v jednotlivých kanáloch. Meranie je 
zamerané na získanie základných predstáv o meraní prípravku v kmito čtovej 
oblasti ako aj regulácii zisku. 

 

 

ÚVOD 

   Výhybka je zaradenie na spracovanie zvuku. Rozdeľuje  kmitočtové pásmo pre 
reprodukciu na pásma. Takéto rozdelenie je potrebné  pre optimálne vyuzitie  
reproduktorov. Sú 2 druhy výhybiek: aktívne a pasívne. Aktívne výhybky majú výhodu 
oproti pasívnym v tom, že majú nastaviteľné parametre (pasívne sú navrhnuté len pre 
konkrétny druh reproduktorov).  

     Meraná výhybka je trojpásmová. Jedno pásmo je určené pre hlbokotónový 
reproduktor (subwoofer), druhé pásmo pre nízke a stredné tóny satelitov a tretie pre 
vysoké tóny satelitov. 

     Prvý deliaci kmitočet je nastanviteľný od 20 do 200Hz. Nastavuje sa na 
prednom paneli zariadenia otočným gombíkom s označením „fc“. Druhý deliaci 
kmitočet medzi stredmi a výškami satelitov je nemenný a jeho hodnota je 1970 Hz. 

     Výhybka má ďalej možnosť  nastavenia zisku jednotlivých výstupnýh kanálov 
v rozsahu od -20 dB do +20 dB pomocou potenciometrov taktiež na prednom paneli 
otočnými gombíkmi s označeniami: „gain SUB“ pre subwoofer, „gain LL“ pre hĺby a 
stredy ľavého satelitu, „gain LH“ pre výšky ľavého satelitu, „gain RL“ pre hĺbky a 
stredy pravého satelitu a „gain RH“ pre výšky pravého satelitu. 

     Spomínaná zmena fázy kanálu subwoofera o 180° sa prevádza zmenou 
zapojenia operačného zosilňovača z invertujúceho na neinvertujúce pomocou prepínača 
s označením „phase“. 
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Obr.E.1:  Schéma zapojenia prípravku 
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ZADANIE, POZNÁMKY K MERANIU A VYPRACOVANIE PROTOKOL U 

 

1. Meranie modulovej prenosovej kmitočtovej charakteristiky pri zapojení pravého 
vstupného kanála „in R“. Postupne meraná najskôr modulová kmitočtvá charakteristika 
výstupu pre subwoofer „out SUB“, potom pre stredné pásmo satelitov (výstup „RL“) a 
nakoniec hornépásmo satelitov (výstup „RH“). Nastavenie deliaceho kmitočtu f01 = 
60Hz. Napätie nastavené na generátori Uvst = 500mVRMS. Zisky vo všetkých vetvách sú 
na úrovni 0dB. 

      
vst

vyst
u U

U
A log20=                                                                                         (E.1)                                                                                                                     

 

f [Hz] Uvst [V] Usub  [V]  Au [dB] URL [V] Au [dB] URH [V] Au [dB] 
10 0,5 0,548 1,349 0,002 -47,959     
15 0,5 0,56 0,984 0,005 -40     
20 0,5 0,55 0,828 0,04 -21,938     
30 0,5 0,509 0,155 0,06 -18,416     
50 0,5 0,472 -1,371 0,267 -5,161     
70 0,5 0,292 -4,672 0,523 0,391     

100 0,5 0,133 -11,502 0,519 0,324     
150 0,5 0,046 -20,724 0,501 0,017     
200 0,5 0,022 -27,131 0,499 -0,017 0,001 -53,979 
300 0,5 0,007 -37,077 0,497 -0,052 0,002 -47,959 
500 0,5 0,003 -44,437 0,507 0,121 0,01 -33,15 
700 0,5     0,509 0,155 0,026 -25,68 

1000 0,5    0,497 -0,052 0,074 -16,595 
1500 0,5    0,429 -1,33 0,214 -7,371 
1970 0,5    0,307 -4,237 0,349 -3,123 
2000 0,5    0,299 -4,466 0,355 -2,975 
2500 0,5    0,185 -8,636 0,432 -1,27 
3000 0,5    0,115 -12,765 0,456 -0,8 
5000 0,5    0,027 -25,352 0,498 -0,035 
7000 0,5    0,001 -53,979 0,505 0,086 

10000 0,5        0,508 0,0138 
15000 0,5       0,51 0,172 

20000 0,5         0,511 0,189 
 

Tab. E.1:  Namerané a vypočítané hodnoty modulových  kmitočtových charakteristík 
jednotlivých priepustí 
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2. Grafické spracovanie modulovej prenosovej frekvenčnej charakteristiky. 
Závislosti prenosu meraných kanálov na frekvencii Au = f(f). 

  

 

Pravý kanál satelitov Au=f(f)

-60

-50

-40

-30

-20
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sub R
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RH

 

Obr.E.2: Grafické znázornenie modulových kmitočtových charakteristík jednotlivých priepustí 

 

 

 

Určenie strmosti filtrov jednotlivých priepustí: 

Dolná priepusť SSUB = 18 dB/okt                  

Pásmová priepuť SRL= 18 dB/okt  

Horná priepusť SRH= 18 dB/okt.  
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3. Meranie modulovej prenosovej kmitočtovej charakteristiky  pre rôzne nastavenia 
prvého deliaceho kmitočtu f01, resp. overenie správnej funkcie nastavovanie deliaceho 
kmitočtu. Uvst zostáva nastavené na 500mVRMS. 

 

 

 

 

  f01= 50Hz f01= 100Hz f01= 200Hz 

f [Hz] Uvst  [V]  ULL [V]  Au [dB]  ULL [V]  Au [dB]  ULL [V]  Au [dB]  

10 0,5 0,0035 -43,1 0,0005 -60 0,0002 -67,96 

15 0,5 0,0123 -32,18 0,0017 -49,37 0,0003 -64,46 

20 0,5 0,03 -24,44 0,004 -41,93 0,0006 -58,42 

30 0,5 0,102 -13,8 0,014 -31,06 0,0025 -46,02 

50 0,5 0,335 -2,97 0,0638 -17,88 0,0096 -34,33 

70 0,5 0,442 -1,07 0,166 -9,58 0,026 -25,68 

100 0,5 0,478 -0,39 0,35 -3,1 0,076 -16,36 

150 0,5 0,493 -0,12 0,466 -0,61 0,225 -6,937 

200 0,5 0,498 -0,034 0,487 -0,23 0,357 -2,5 

300 0,5 0,501 0,02 0,497 -0,37 0,45 -0,92 

500 0,5 0,502 0,04 0,5 0 0,482 -0,318 

700 0,5 0,499 -0,017 0,498 -0,34 0,488 -0,021 

1000 0,5 0,485 -0,26 0,485 -0,26 0,48 -0,355 
 

Tab. E.2:  Namerané a vypočítané hodnoty modulových kmitočtových charakteristík pre 
RL pri rôznych nastaveniach f01  
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4. Grafické spracovanie modulovej kmitočtovej  charakteristiky. Závislosť prenosu 
na frekvencii Au = f(f) pre kanál RL pri rôznych nastaveniach deliaceho kmitočtu. 

  

 

Pravý kanál satelitov  Au=f(f)
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Obr.E.3: Grafické znázornenie modulových kmitočtových charakteristík pre RL pri rôznych 
nastaveniach f01  

 

 

 

5. Meranie fázovej kmitočtovej charakteristiky. Princíp merania spočíva 
v nasledovnom spôsobe: na osciloskope sa pomocou kurzorov pre meranie času zistí 
časový rozdiel medzi signálom vstupným a výstupným: ∆t. Z tejto hodnoty sa podľa 
vzorca (E.2) dá zistiť posuv fázy. 

 

 

°∗∆= 360
1

/
f

tϕ                                                                                                 (E.2) 

 

Zo zisteného posuvu sa určí jeho závislosť na kmitočte (Obr. E.4)  
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 sub RL RH 

f [Hz] ∆t [ms] φ [°] ∆t [ms] φ [°] ∆t [ms] φ [°] 

10 3,6 0     

15 4,8 -19,4     

20 4,8 -34,6 12,4 89,2   

30 4,4 -51,8 7,87 85   

50 4,8 -79,2 4,4 79,2   

70 5 -120,96 2,46 62   

100 2,8 -140 1,69 61   

150 2,04 -151 0,87 47   

200 1,36 -146,9 0,51 37   

300 1,36 -146,9 0,065 -7   

500   0,117 -21 0,44 79,2 

700   0,202 -51 0,25 63 

1000   0,244 -88 0,12 43,3 

1500   0,23 -122,4 0,02 10,8 

1970   0,183 -130 0,064 -45,3 

2000   0,213 -153 0,068 -48,9 

2500   0,2 -180 0,098 -88,6 

3000     0,088 -95 

5000     0,077 -140 

7000     0,057 -143 

10000     0,043 -154 

15000     0,031 -166 

20000     0,025 -180 
 

Tab.E.3:  Meranie a výpočet fázového posuvu 
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Závislos ť fázy na kmito čte
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Obr.E.4: Grafické znázornenie fázového posuvu 

 

6.Meranie nastavenia zisku. Prevádza sa za podmienok: Uvst=500mVRMS. Meraný 
kanál je RH. Kmitočet generátora sa nastaví na 10kHz. Ide o overenie správneho 
ociachovania stupnice regulátora. 

 

 

Zisk nast  Uvýst  Zisk  mer 
[dB] [V] [dB] 
-20 0,052 -19,66 
-10 0,15 -10,46 
0 0,448 -0,95 
5 0,9 5,11 

10 1,62 10,2 
15 2,8 14,96 
20 5 20 

 

Tab.E.4:  Nastavené a vypočítané hodnoty zisku 
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7.Overenie funkčnosti prepínača fázy v kanáli subwoofera. Pri súčasnom zobrazení 
niektorého z 2 vstupných  signálov  a výstupného signnálu subwoofera sa dá pozorovať 
zmena pri prepnutí prepínača „phase“ na prednom paneli zariadenia. Priebehy v oboch 
polohách sú zaznamenané na Obr.E.5 a Obr.E.6. 

 

 

 

Obr.E.5:  Nastavenie prepínača na 0° 

 

 

 
 

Obr.E.6:  Nastavevnie prepínača na 180° 
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Napájacie napätie Uz ± 15V 

Typ filtra 
Buterworthova 
aproxim. 

Prvý deliaci kmitočet f01(nastaviteľný) 20Hz až 200Hz 

Pokles na deliacom kmitočte f01 pri nastavených 50Hz -3dB 

Druhý deliaci kmitočet f02 (pevný) 1860Hz 

Pokles na na deliacom kmitočte  f02 -4dB 

Strmosť filtra 18dB/okt 

Nastavenie zisku pre subwoofer pri zapojení jedného 
kanála -27dB až + 15dB 

Nastavenie zisku pre subwoofer pri zapojení oboch 
kanálov -20dB až + 30dB 

Nastavenie zisku pre satelity -20dB až + 20dB 

Kmitočtová charakteristika subwoofera (-2dB) 6,5 Hz až f01 

Kmitočtová charakteristika pre dolné a stredné pásmo 
satelitov (-2dB) f01 až f02 

Kmitočtová charakteristika pre horné pásmo satelitov (-
2dB) f02 až 2,2 MHz 

 

Tab. E.5:  Parametre zariadenia zistené simuláciou 
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Napájacie napätie Uz ± 12V až ± 18V 

Napájaví prúd Iz pri Uz=± 15V 110mA max 

Typ filtra 
Buterworthova 
aproxim. 

Prvý deliaci kmitočet f01(nastaviteľný) 20Hz až 200Hz 

Pokles na deliacom kmitočte f01 pri nastavených 50Hz -3dB 

Druhý deliaci kmitočet f02 (pevný) 1970Hz 

Pokles na na deliacom kmitočte  f02 -3dB 

Strmosť filtra 18dB/okt 

Nastavenie zisku pre subwoofer pri zapojení jedného 
kanála -20dB až + 15dB 

Nastavenie zisku pre subwoofer pri zapojení oboch 
kanálov -20dB až +30dB 

Nastavenie zisku pre satelity -20dB až + 20dB 

Kmitočtová charakteristika subwoofera (-2dB) 8Hz až f01 

Kmitočtová charakteristika pre dolné a stredné pásmo 
satelitov (-2dB) f01 až f02 

Kmitočtová charakteristika pre horné pásmo satelitov        
(-2dB) f02 až 100 kHz 

 

Tab. E.6: Parametre zariadenia namerané 

 

 

 

POUŽITÉ MERACIE PRÍSTROJE 

 

GEN nízkofrekvenčný funkčný generátor Agilent 33220A 

OSC Agilent DSO3102A 100 MHz 

NZ napájací zdroj MCP M10-DP-305E (napájanie prípravku ±15V) 

NMV nízkofrekvenčný milivoltmeter Grundig MV100 

meraný prípravok „Nf.  aktívna výhybka pre subwoofer a dva satelity“ 

prepojovacie vodiče 4 x BNC-BNC 

2 x rozbočovací „T člen“ BNC 
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 F FOTOGRAFIE PRÍSTROJA 
 

 

 

 

Obr.F.1:  Hotové zariadenie:Pohľad zpredu 

 

 

 

 

Obr.F.2: Hotové zariadenie: Pohľad zozadu 
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Obr.F.3: Hotové zariadenie: Pohľad zhora 

 

 

 

 


