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ABSTRAKT
Táto práca sa zaoberá vytvorením podkladov pre laboratórne úlohy návrhu reproduktoro-
vej sústavy. V teoretickej časti sú vysvetlené TS parametre a vzorce pre ich výpočet, rôzne
typy ozvučníc a výhybky. Práca sa zaoberá výberom vhodného vysoko-tónového repro-
duktoru k zadanému nízko-tónovému reproduktoru. Boli uskutočnené simulácie uzavretej
a bass-reflex ozvučnice, v programe LspCAD. Rovnako v tomto programe boli vytvorené
simulácie výhybky reproduktorovej sústavy. Bola vyrobená reproduktorová skriňa, vý-
hybka a následné zmerané parametre výslednej repro-sústavy. Posledným krokom bola
modifikácia návodov k laboratórnym úlohám.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
TS parametre, vyhýbka, LspCAD, simulácia ozvučnice, simulácia výhybky, reproduktor,
reproduktorová sústava

ABSTRACT
This work deals with creating the bases for the laboratory tasks of designing the speaker
system. The theoretical part explains the TS parameters and the equations for their
calculation, the different types of sounding and switches. The work deals with selecting
a suitable high-tone speaker to the specified low-tone speaker. Closed and bass reflex
simulations were performed in the LspCAD. Similarly, simulation of the loudspeaker
network was created in this program too. A loudspeaker box, crossover and subsequent
measured parameters of the resulting repro system were produced. The last step was to
modify the lab instructions.

KEYWORDS
TS parameters, crossover, LspCAD, simulation of speaker box, simulation of crossover,
speaker, speaker system
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ÚVOD
Cieľom tejto bakalárskej práce je preštudovanie metodiky merania TS parametrov
reproduktoru v programe LspCAD. Simulácia uzavretej a bass-reflex ozvučnice a vý-
hybky pre dvojpásmovú reproduktorovú sústavu. Prvým krokom je výber vhodného
vysoko-tónového reproduktoru k reproduktoru od firmy DEXON BRB 6"/50/01,8,
ktorý reprodukuje nízke frekvencie. Po prevedení simulácií bude nasledovať návrh a
výroba reproduktorovej skrine podľa simulovaných a vypočítaných hodnôt. Po úspeš-
nom osadení reproduktorov a spájkovaní výhybky bude potreba zmerať výsledné
charakteristiky repro-boxu, prípadne vyladiť frekvenčnú výhybku. Posledným kro-
kom bude modifikácia návodov k štyrom laboratórnym úlohám ktoré sa zaoberajú
návrhom reproduktorovej sústavy v predmete Elektroakustika.
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1 REPRODUKTOR
Reproduktor alebo aj elektro-mechanický menič je zariadenie, ktoré premieňa elek-
trickú energiu na akustickú. Za ideálny reproduktor považujeme menič, ktorý spĺňa
nasledujúce kritéria. Prvým kritériom je frekvenčne nezávislá a vyrovnaná SPL cha-
rakteristika. Ďalším bodom je jeho nesmerovosť teda má charakteristiku bodového
žiariča, ktorá je kruhová. Impedančná charakteristika je konštantná a frekvenčne ne-
závislá, nemá žiadne skreslenie a výchylka jeho membrány je neobmedzená. Účinnosť
a citlivosť je na maximálnej úrovni. Ak hovoríme o ideálnej repro-sústave predpo-
kladáme co najvyrovnanejšiu charakteristiku, maximálny možný dynamický rozsah
a najmenšie skreslenie. [2]

1.1 Frekvenčné delenie reproduktorov
Pri stavbe repro-sústavy je najdôležitejším krokom výber reproduktorov. Podľa
schopnosti meniča vyžiariť určité frekvenčné pásmo delíme reproduktory:

1.1.1 Široko-pásmové

Takzvané FULL-RANGE reproduktory, sú meniče, ktoré dokážu pokryť takmer celé
audio pásmo od basov až po soprány. Využitie týchto reproduktorov je veľmi ši-
roké napr.: automobilový priemysel, štúdiové monitory, stropné ozvučenie prevádzok
a podnikov. Podľa konštrukcie je možné rozlišovať tri typy a to: bez pridaných častí,
s difúzorom, koaxiálni alebo triaxiálny. [2]

1.1.2 Hlboko-tónové

Reproduktory taktiež nazývane „WOOFER“ patria medzi najširšiu skupinu repro-
duktorov. Ich funkciou je produkcie nízkych frekvencii, majú najväčšie rozmery v po-
rovnaní so stredovými a výškovými reproduktormi. Pri výbere basového reproduk-
toru je vhodné venovať pozornosť veľkosti maximálneho akustického tlaku, veľkosti
maximálnej výchylky, ktorá by mala narastať s najnižšou reprodukovateľnou frek-
venciou. Nízka citlivosť pri basovom reproduktore nemusí automaticky znamenať
jeho horší prenos, pretože s posúvaním frekvenčného rozsahu smerom nadol klesá
citlivosť. Táto skutočnosť súvisí s TS-parametrami, ktoré sú vysvetlené v ďalšej
kapitole. [2]
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1.1.3 Stredo-tónové

Meniče nazývané „MID-RANGE“ sú schopné produkovať frekvenčné pásmo od cca
500 až 4000 Hz. Časť reproduktorov je schopná produkovať aj vyššie frekvencie čoho
následkom je väčšia smerovosť na týchto frekvenciách, preto je nutné nájsť kom-
promis medzi veľkosťou membrány a smerovosťou na vysokých frekvenciách. Výber
stredo-tónového reproduktoru by mal byť pri výrobe reprosústavy najdôležitejší,
keďže v tejto oblasti je ľudské ucho najcitlivejšie. Rovnako je tento reproduktor naj-
viac namáhaným článkom v repro-sústave, tento reproduktor určuje zrozumiteľnosť
reči preto musí byť jeho frekvenčná charakteristika čo najrovnejšia aby neskresľovala
rečové formanty. [2]

1.1.4 Vysoko-tónové

Tento druh reproduktoru je taktiež nazývaný „TWEETER“, najpoužívanejším ty-
pom je menič s kužeľovou membránou. Jeho frekvenčná oblasť je vymedzená spra-
vidla nad 3 kHz. Pri výbere narážame na niekoľko problémov. Charakteristická cit-
livosť tohoto reproduktoru býva väčšia oproti ostatným reproduktorom v reproduk-
torovej sústave a preto je nutné túto skutočnosť kompenzovať útlmovým odporovým
deličom. Pri návrhu výhybky je potrebné správne zvoliť deliacu frekvenciu, ak by
bola táto frekvencia príliš nízka je vysoká pravdepodobnosť zničenia reproduktora.
Tieto reproduktory sa výrazne podieľajú na tvorbe farby zvuku kde jednotlivé pásma
určujú jasnosť(4 kHz), ostrosť(8 kHz) a hodvábnosť(16 kHz). [2]

1.2 Parametre reproduktorov a sústav
Prvým parametrom je veľkosť, tento parameter je dôležitý napr. pri osádzaní repro-
duktoru do dverí automobilu kde pri jeho hĺbke hrozí mechanické odtrhnutie mag-
netu sťahovacím mechanizmom okna. Rovnako pri stavbe reproduktorovej sústavy
vyberáme veľkosť basového reproduktoru, ktorá je najčastejšie udávaná v palcoch,
staviame teda reproduktorové sústavy s „12“ reproduktorom. Ďalším nie menej
podstatným prvkom je frekvenčná charakteristiky ktorá nám udáva aké frekvenčné
pásmo je daný reproduktor alebo sústava schopná reprodukovať. Najčastejšie je zo-
brazená graficky kde na osi x sú frekvencie v logaritmickej miere a os y je hodnota
SPL v decibeloch. Najčastejšie je meraná v akustickej ose reproduktoru alebo re-
produktorovej sústavy. Posledným parametrom je smerová charakteristika, keďže
reproduktor nedokáže vyžarovať do všetkých strán rovnako. Smerová charakteris-
tika teda udáva závislosť citlivosti na danej frekvencií s uhlom ktorý zviera s hlavnou
osou. Na jej vyjadrenie sa používa polárny graf, najčastejšie pre viacero frekvencií,
pretože vyžarovanie na rôznych frekvenciách je zásadne odlišné. [2]
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2 TS PARAMETRE
Skratka TS vznikla spojením mien dvoch matematikov a to Albert Neville Thiele a
Richard H. Small. Je to súbor elektro-mechanických parametrov ktoré definujú sprá-
vanie reproduktoru sa (elektro-mechanického meniča) na nízkych frekvenciách a to
najmä v okolí rezonančného kmitočtu. Tieto parametre sa používajú pri simulovaní
správania sa reproduktoru v rôznych typoch reproduktorových skríň. [1]

Sú to tieto parametre:
1. Jednosmerný odpor cievky 𝑅v je udávaný v Ohmoch [Ω], je základným

prvok impedancie. Túto hodnotu vieme získať jednoduchým meraním napr.
multimetrom na svorkách reproduktoru.

2. Indukčnosť cievky 𝐿e udávaná v Henry [H] jedná sa o hodnotu indukčnosti
vinutia cievky elektro-mechanického meniča. Vypočítame ju podľa vzorca [2]:

𝐿v =

√︁
𝑍2

0 − 𝑅2
0

2 · 𝜋 · 𝑓0
(2.1)

𝑍0 je hodnota impedancie reproduktoru na kmitočte blízkemu 1 kHz [1]
3. Rezonančná frekvencia 𝑓r jej jednotkou je hertz [Hz]. Je to hodnota kmi-

točtu pri ktorom reproduktor nadobúda vo voľnom priestore svojho impedanč-
ného maxima. Hodnota prúdu pretekajúceho cez cievku reproduktora je teda
najmenšia. Z toho nám vyplýva že vnútorná hodnota energie kmitavého sys-
tému je najmenšia. [2]

Obr. 2.1: Impedanční a modulová charakteristika nízko-tonového reproduktoru [3]

Na obrázku. 2.1 je pozorovať priebeh impedančnej a fázovej charakteristiky
reproduktora použitého v tejto semestrálnej práci (Dexon BRB 6"/50/01,8).
Z tejto charakteristiky je možné vyčítať rezonančnú frekvenciu na približne
80 Hz. Impedančná charakteristika pod rezonančnou frekvenciou prudko klesá
čo má za následok že vyžarovanie na týchto frekvenciách je veľmi neefektívne.
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Rezonančnú frekvenciu je možné zistiť z katalógového listu výrobcu, odčítať ju
z impedančnej a modulovej charakteristiky, alebo vypočítať podľa vzorca [4]:

𝑓r = 1
2 ·

√
𝑐ms · 𝑀ms

(2.2)

kde 𝑚ms je hmotnosť celého kmitavého systému vrátane stĺpca vzduchu a 𝑐ms

je poddajnosť zavesenia membrány oba parametre aj jednotky sú vysvetlené
nižšie.

4. Mechanický činiteľ akosti 𝑄ms je bezrozmerný parameter, ktorý hovorí
o mechanických stratách v pohyblivých častiach rezonančného obvodu. Pred-
stavuje straty spôsobené tlmením membrány. Pohybuje sa v rozmedzí 0,4 až
25 , vypočíta sa pomocou rovnice[2]:

𝑄ms = 𝑓r ·
√

𝑅0

𝑓2 − 𝑓1
(2.3)

𝑓1 a 𝑓2 sú frekvencie na ktorých impedančná charakteristika dosiahne hodnoty
𝑅1 ktorú vypočítame podľa vzorca: 𝑅1 = 𝑅e

√
𝑅0 [Ω] , kde hodnota 𝑅0 =

𝑍max
𝑅v

[Ω].

Obr. 2.2: Modulová a impedančná charakteristika pre výpočet TS parametrov [1]

5. Elektrický činiteľ akosti 𝑄es je bez rozmerný parameter ktorý nám vy-
povedá o elektrických stratách. Vyjadruje straty pri pohybe cievky v mag-
netickom poli. Pri pohybe vzniká prúd ktorý pôsobí proti pohybu cievky vo
výsledku sa tieto prúdy odčítajú a vzniká tlmenie. Pohybuje s v rozmedzí 0,08
až 0,6, vypočíta sa pomocou rovnice[2]:

𝑄es = 𝑄𝑚𝑠

𝑅0 − 1 (2.4)
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6. Celkový činiteľ akosti 𝑄ts zhŕňa elektrický a mechanický činiteľ akosti.
Podľa jeho hodnoty je možné určiť pre aký typ ozvučnice je reproduktor
vhodný. Čím je jeho hodnota menšia tým je systém tlmenejší z toho plynie
že takýto reproduktor nieje vhodný pre zavretú ozvučnicu. Naopak teda vyš-
šie hodnoty celkového činiteľa akosti nám vypovedajú o tom že je reproduktor
vhodný pre uzavretú alebo „bassreflex“ ozvučnicu. Je definovaný rovnicou[2]:

𝑄ts = 𝑄ms · 𝑄es

𝑄ms + 𝑄es
(2.5)

7. Mechanický odpor kmitavého systému 𝑅ms [kg·s−1 / N·s·m−1]. tento
parameter vyjadruje straty vznikajúce kmitaním vplyvom zavesenia alebo ma-
teriálom. [2]

𝑅ms = 2 · 𝜋 · 𝑓r · 𝑚ms

𝑄ms
(2.6)

8. Hmotnosť kmitavého systému 𝑚𝑚𝑑 nám udáva aká ťažká je kmitavá cievka
vrátane jej nosiča v gramoch [g].

9. Hmotnosť kmitavého systému vrátane stĺpca vzduchu 𝑚𝑚𝑠 je vyjad-
rená v gramoch a hovorí nám ako ťažký je celý kmitavý systém vrátane spolu
kmitajúceho stĺpca vzduchu.[2, 4]

𝑚ms = 1
𝑐ms · 4 · 𝜋2 · 𝑓 2

r
(2.7)

10. Mechanická poddajnosť 𝑐𝑚𝑠 [𝜇m·N] – udáva aký poddajný je záves mem-
brány. Tento parameter udáva že čim tuhší je záves tým menší objem reproduk-
tor potrebuje pre svoju činnosť, poddajnejší záves znamená nižšiu rezonančnú
frekvenciu a menšie Q parametre. Tento parameter zavisí v prvom rade na
strediacej membráne. [5]

𝑐ms = 𝑉as

1, 4 · 105 · 𝑆2
d

(2.8)

11. Ekvivalentný objem 𝑉as je to veľkosť objemu vzduchu v litroch [l] ktorý
má rovnakú poddajnosť ako zavesenie membrány (c𝑚𝑠). Tento parameter ale
neuvádza objem doporučenej ozvučnice, ale platí že čím väčší je ekvivalentní
objem tím väčšiu ozvučnicu budeme potrebovať.[1, 2]

𝑉as = 𝑉b ·

⎛⎝(︃𝑓
′
r

𝑓r

)︃2

− 1
⎞⎠ (2.9)

12. Plocha membrány 𝑆d [cm2] tento parameter nám hovorí aká veľká je plocha
membrány . Do tohto parametru sa započítava aj určitá časť závesu v závislosti
na type meniča. Jeho hodnotu môžeme vypočítať podľa vzorca[1]:

𝑆d = 𝜋 · 𝑟2
d (2.10)
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13. Gyračná konštanta 𝐵𝑙 [N·A−1] nám vypovedá aká veľká magnetická induk-
cia preteká cez dĺžku drôtu cievky v pracovnej medzere[2].

𝐵𝑙 =
√︃

2 · 𝜋 · 𝑓r
𝑚ms · 𝑅0

𝑄es
(2.11)

14. Účinnosť 𝜂0 [%] taktiež referenčná efektívnosť nám pomer celkového vyžiare-
ného akustického výkonu ku štandardnému príkonu. Účinnosti 1 % zodpovedá
charakteristická citlivosť 92 dB. Najvyššie citlivosti dosahujú reproduktory pre
ozvučovanie veľkých plôch a to až nad 105 dB.[1, 2]

𝜂0 = 9, 78 · 10−7 · 𝑉𝑎𝑠 · 𝑓 3
𝑟

𝑄𝑒𝑠

(2.12)

15. Maximálna lineárna výchylka 𝑋max [mm] – maximálna výchylka repro-
duktoru pri jej prekročení hrozí zničenie reproduktoru. Pri dosiahnutí hodnoty
𝑋max sa vsak reproduktor nepoškodí, začína prichádzať ku skresleniu. Zničenie
reproduktora nastáva pri dosiahnutí 𝑋lim alebo 𝑋mech kedy cievka narazí na
dno magnetického systému alebo sa netrafí do medzery, niektoré reproduktory
ale majú ochranu voči takémuto druhu poškodenia. [web]

16. Charakteristická citlivosť 𝐿s priemerná hodnota veľkosti efektívnej hod-
noty akustického tlaku vo voľnom poli. Jeho meranie prebieha v akustickej ose
a vo vzdialenosti 1 m. Najčastejšie sa vyjadruje v [db][1, 2]

𝐿𝑠 = 112, 2 + 10 · log 𝜂0 (2.13)

17. Akustická poddajnosť systému 𝑐a [m5/N] Patrí medzi odvodené parametre
jedná sa o prepočet ekvivalentného objemu skrz parametre prostredia do kto-
rého vyžaruje.[2]

𝑐a = 𝑉as

𝑐2
0 · 𝜌

(2.14)

kde 𝑐0= 340 m/s je rýchlosť šírenia vzruchu pri izbovej teplote, a 𝜌=1,21 kg/m3

je hustota vzduchu tak isto pri izbovej teplote.
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3 OZVUČNICE REPRODUKTORU
Reproduktorová ozvučnica alebo taktiež nazývaná reproduktorová bedňa má vplyv
na frekvenčnú charakteristiku najmä na nízkych frekvenciách teda v oblasti basov.
Hlavnou úlohou reproduktorovej ozvučnice je oddelenie prednej a zadnej zvukovej
vlny vyžiarenej z reproduktoru, čím zabraňuje akustickému skratu, kedy sa predná
a zadná vlna v určitých frekvenciách stretnú a vyrušia sa. Slúži teda ako bariéra
medzi prednou a zadnou stranou reproduktoru. Všetky výpočty podliehajúce ná-
vrhu ozvučnice sa upierajú najmä na basový reproduktor ktorému slúži ako pod-
porný prostriedok. Reproduktorová bedňa podporuje vyžarovanie reproduktora na
nízkych frekvenciách ale zároveň chráni basový reproduktor. Umiestnenie reproduk-
tora do ozvučnice spôsobí že pod určitej frekvencií dôjde k zmenšeniu maximálnej
výchylky membrány reproduktora. Z toho nám teda vyplýva že reproduktor vydrží
mechanicky viac. [2]

3.1 Otvorená ozvučnica
Tento druh ozvučnice bol obľúbený u výrobcov elektrónkových televíznych a rádi-
ových prijímačov. Dnes je táto ozvučnica používaná najmä v gitarových kombách,
kde je zadná časť reproduktorového boxu otvorená teda bráni akustickému skratu
len čiastočne. Odolnosť voči akustickému skratu je daná veľkosťou hĺbky ozvučnice,
zväčšovaním hĺbky posúvame medznú frekvenciu smerom dole, zväčšujeme činiteľ
akosti a vo frekvenčnej charakteristike vzniká prevýšenie. Hodnota medzného frek-
vencie je daná vzťahom

𝑓o = 55
ℎ ·
√︁

1 + 𝑎
2·ℎ

, (3.1)

kde h je hĺbka ozvučnice a šírka a. [2]

3.2 Uzavretá ozvučnica
Sa dá považovať za hermeticky utesnený box určitého objemu. Je kompromisom
kompromisom nekonečnej rovinnej dosky. V tomto pŕipade je energia zadnej zvu-
kovej vlny premenená v teplo, čím ale znižujeme účinnosti reproduktoru. Podľa
akusticko-mechanickej analógie je reproduktor reprezentovaný pružinou o poddaj-
nosti c, na tejto pružine je zavesené závažie o hmotnosti m, objem ozvučnice 𝑉b je
ďalšia pružina. Spojením týchto dvoch pružín vzniká nová pružina ktorá má včaššiu
tuhosť. Zvýšením tuhosti sa nám musí teda zväčšiť teda aj rezonančná frekvencia 𝑓

′
s .
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Na obrázku 3.1 je tmavou čiarou reprezentovaný priebeh impedančnej charakteris-
tiky voľne položeného reproduktora a bledšou reproduktora vloženého do uzavretej
ozvučnice. [1]

Obr. 3.1: Posun rezonančnej frekvencie reproduktoru v uzavretej ozvučnici

Podobne ako rezonančna frekvencia sa mení parameter Q𝑡𝑠 sa tento parameter
zvýši a to ako nám popisuje táto rovnica [1]:

𝑄tc

𝑄ts
=
√︃

𝑉as

𝑉b
+ 1 (3.2)

Z tejto rovnice vyplýva dôležitá skutočnosť že parameter 𝑄ts vždy narastie na
väčší činiteľ celé reproduktorovej sústavy 𝑄tc. Umiestnením reproduktoru do uzav-
retej ozvučnice môže dôjsť aj k zníženiu charakteristickej citlivosti. V katalógoch
výrobcovia udávajú charakteristickú citlivosť pre reproduktor akoby vyžaroval do
polo priestoru. Jedinou možnosťou vytvoriť polo priestor je ale nekonečná rovinná
doska. V reálnom prostredí ale reproduktor vyžaruje pred seba ale aj za seba takže
nemáme polo priestor ale priestor. Následkom môže byt zníženie charakteristickej
citlivosti až o 6 dB. V praxi ale tento jav nenastáva, pretože sa za reproduktorovou
sústavou nachádzajú rôzne prekážky napríklad steny [2].
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3.3 Bass-reflex ozvučnica
Princípom bass-reflex ozvučnice je využitie energie ktorá sa premení v uzavretej
ozvučnici na teplo vo svoj prospech, teda aspoň do určitej miery. Najviac z tejto
energie využije na nízkych frekvenciách. [6] Bass-reflex ozvučnicu je možné ľahko
identifikovať podľa otvoru ktorý je najčastejšie kruhový. Ide o Helmholtzov rezoná-
tor kde v jeho stene je umiestnený reproduktor. Pri frekvenciách nad rezonančnou
frekvenciou sa otáča fáza kmitajúceho vzduchu v nátrubku vzhľadom na zadnú stenu
reproduktoru takmer o 180∘ takže signál vyžiarený otvorom je vo fáze so signálom
vyžiareným prednou doskou takže sa tieto dva signály sčítajú. Často sa volí rovnaká
rezonančná frekvencia ako je rezonančný kmitočet reproduktoru. Tým dosiahneme
malé nelineárne skreslenie reproduktoru, pretože najväčšia časť akustickej energie je
vyžiarená plochou otvoru ozvučnice.

EBP (Efficiency Banwidth Product) bol zavedený pre určenie či je daný repro-
duktor vhodný pre bass-reflex ozvučnicu, vypočíta sa podľa vzorca [2]:

𝐸𝐵𝑃 = 𝑓r

𝑄es
[Hz], (3.3)

Tento parameter má informatívnu hodnotu pokiaľ je hodnota EBP<50, tak je
reproduktor vhodný pre uzavretú reproduktorovú sústavu. Stanovenie objemu bass-
reflex ozvučnice sa používa niekoľko aproximácií. Aproximácia „maximaly flat“ je
používaná najčastejšie pre svoju jednoduchosť. Pri tejto aproximácií sa snažíme
dosiahnuť čo najvyrovnanejšiu kmitočtovú charakteristiku reproduktoru v ozvuč-
nici [2].

𝑉b = 15, 33 · 𝑉as · 𝑄2,86
ts [Hz], (3.4)
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4 REPRODUKTOROVÉ VÝHYBKY
Keďže teoreticky ani prakticky neexituje reproduktor, ktorý dokáže pokryť celé audio
pásmo (20 - 20 kHz) je potrebné skombinovať viacero reproduktorov do reproduk-
torovej sústavy. Pre reprodukciu nízkych frekvencii sa používa reproduktor s väčším
priemerom aby výchylka 𝑋max nebola príliš veľká, čím zároveň dosiahneme aby re-
produktor nemal príliš úzku smerovú charakteristiku. Opačný prípad nastáva pri re-
produkcií vyšších frekvencií kde sa používa reproduktor s malou plochou membrány,
u ktorého je výchylka membrány podstatne menšia ako u basového reproduktoru.

Primárnou úlohou reproduktorovej výhybky je teda rozdelenie spektra signálu
tak, aby každý reproduktor reprodukoval tú časť spektra, ktorú je schopný repro-
dukovať s minimálnym skreslením. Nie menej podstatnou úlohou výhybky je aj
ochrana reproduktoru a to najmä výškového do ktorého neprepustí nízke frekvencie
ktoré nieje schopný reprodukovať a tým zabráni výkonovému preťažovaniu.

Obr. 4.1: Schematické zapojenie výhybiek

Na obrázku 4.1 je možné vidieť hlavné delenie výhybiek a tým sú výkonové
(pasívne), ktoré sa skladajú z pasívnych súčiastok a nevýkonové najčastejšie aktívne
v ktorých sú zapojené aktívne aj pasívne súčiastky. Pri návrhu výhybky sa snažíme
dosiahnuť čo najvyrovnanejšiu frekvenčnú charakteristiku. Pri návrhu kmitočtového
filtra platí že čim väčší rád filtru použijeme tým väčšie sú fázové rozdiely a to najmä
na medzných frekvenciách. Na týchto medzných frekvenciách môže dôjsť taktiež k
poklesu impedancie pod menovitú hodnotu. Preto musíme pri návrhu dbať na tieto
všetky skutočnosti a voliť kompromisy medzi nimi.[1, 2]
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5 MERANIE IMPEDANČNEJ
CHARAKTERISTIKY

V tejto kapitole sú zdokumentované postupy a výsledky meraní nevyhnutných pre
výpočet TS parametrov.

Meranie impedančnej charakteristiky prebiehalo v rámci postupu laboratórnej
úlohy z predmetu elektroakustika. Impedanciu meriame pomocou metódy merania
napätia a prúdu pretekajúceho reproduktorom. Hodnota prúdu je meraná ako na-
pätie na známom normálovom odpore. Meranie bude zaznamenávať analyzátor NTi
Audio RT-2B, používa dva vstupy ktoré sú pripojené na PC ktorý zaznamenáva
všetky dáta. Na vstup č.1 je privedené napätie snímane na reproduktore a vstup č.2
zaznamenáva hodnoty napätia na normálovom odpore.

Obr. 5.1: Schéma princíp merania impedancie reproduktoru.

Pre výpočet všetkých parametrov ktoré sú uvedené v teórií v kapitole 2 je nutné
zmerať impedančné charakteristiky pre reproduktor umiestnený mimo ozvučnicu a
v uzavretej ozvučnici.

Obr. 5.2: Zmeraná impedančná charakteristika nízko-tonového reproduktoru
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Na obrázku 5.1 je možné vidieť impedančnú charakteristiku reproduktoru BRB
6"/50/01,8. Z tejto impedančnej charakteristiky budeme odpočítavať hodnoty ktoré
budeme potrebovať na výpočet TS parametrov.

Obr. 5.3: Zmeraná impedančná charakteristika reproduktoru v uzavretej ozvučnice

Obrázok 5.3 zobrazuje impedančnú charakteristiku reproduktora po vložení do
uzavretej ozvučnice s čistým objemom 𝑉b=12 l. Umiestnením reproduktora to tejto
ozvučnice sa rezonanční kmitočet 𝑓r zvýšil o niekoľko hertzov na hodnotu 𝑓

′
r ktorú

použijeme na výpočet ekvivalentného objemu ozvučnice.

24



6 VÝPOČET TS PARAMETROV
V tejto kapitole sa budeme venovať výpočtu TS parametrov z údajov nameraných
v kapitole 3

1. Hodnota jednosmerného odporu je 𝑅v=5,8 Ω, túto hodnotu sme zmerali mul-
timetrom ako je uvedené v kapitole 2. Hodnotu 𝑍max=32,9 Ω sme odčítali z
impedančnej charakteristiky. 𝑅1 = 5, 8 ·

√
5, 67 = 13, 81 Ω hodnotu 𝑅0 sme

vypočítali podľa rovnice 𝑅0 = 32, 9/5, 8 = 5, 76 Ω, z týchto hodnôt je možné
odčítať parametre 𝑓1=53 Hz a 𝑓2=124 Hz. A rezonanční kmitočet 𝑓𝑟=84 Hz.

2. Z vyššie vypočítaných hodnôt je možné dopočítať mechanický činiteľ akosti:

𝑄ms = 84 ·
√

5, 76
124 − 53 = 2, 82 (6.1)

3. Z mechanické ho činiteľa akosti je možné vypočítať elektrický činiteľ akosti:

𝑄es = 2, 82
5, 76 − 1 = 0, 6 (6.2)

4. Celkový činiteľ akosti:

𝑄ts = 2, 82 · 0, 6
2, 82 + 0, 6 = 0, 5 (6.3)

5. Vypočítame ekvivalentní objem:

𝑉as = 12 ·
(︃(︂106

84

)︂2
− 1

)︃
= 7, 11 l (6.4)

6. Z katalógového listu zistíme plochu membrány 𝑆d = 143 cm2.
7. Mechanickú poddajnosť určime spätne z ekvivalentného objemu:

𝑐ms = 7, 11 · 10−3

1, 4 · 105 · (143 · 10−4) = 0, 248 mm/N (6.5)

8. Hmotnosť kmitavého systému vrátane spolu-kmitavého stĺpca vzduchu

𝑚ms = 1
2, 48 · 10−4 · 4 · 𝜋2 · 842 = 14, 75 g (6.6)

9. Odpor kmitavého systému spolu s spolu-kmitavého stĺpca vzduchu

𝑟ms = 2 · 𝜋 · 84 · 0, 01379
2, 82 = 2, 71 Ns/m (6.7)

10. Gyračná konštanta

𝐵𝑙 =
√︃

2 · 𝜋 · 84 · 0, 01475 · 5, 8
0, 6 = 8, 59 N/A (6.8)
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11. Akustická poddajnosť systému

𝑐a = 12
3402 · 1, 21 = 5, 48 · 10−8 m5 /N (6.9)

12. Účinnosť reproduktoru

𝜂0 = 9, 78 · 10−7 · 0, 00711 · 843

0, 6 = 0, 69 % (6.10)

13. Charakteristická citlivosť

𝐿s = 112, 2 + 10 · log 7, 37 · 10−3 = 90, 87 1W, 1m (6.11)

Tab. 6.1: Porovnanie hodnôt TS parametrov

parameter vypočitaná
hodnota

hodnota z
katalogového listu

Jednotka

𝑄ms 2,82 2,77 -
𝑄es 0,6 0,55 -
𝑄ts 0,5 0,46 -
𝑉as 7,11 7,23 l
𝑐ms 0,248 0,251 mm/N
𝑚ms 14,75 15,74 g
𝑟ms 2,71 2,66 Ns/m
𝐵𝑙 8,59 9,26 N/A
𝑐a 5,48·10−8 5,8·10−8 m5/N
𝜂0 0,69 0,65 %
𝐿s 90,87 91 dB

V tabuľke 6.1 je možné pozorovať porovnanie vypočítaných a katalógových hod-
nôt nízko-tónového reproduktoru Dexon BRB 6"/50/01,8, rozdiely sú len minimálne.
Presnosť tejto metódy udáva teória[2] 5%.
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7 SIMULÁCIA OZVUČNICE
V tejto kapitole sú zdokumentované postupy a výsledky simulácií ozvučníc v prog-
rame LspCAD,ktorý sa používa v predmete Elektroakustika. Pre simuláciu v tomto
programe sú potrebné TS parametre ktoré uvádza výrobca v katalógovom liste alebo
ich vieme vypočítať z ipedančnej charakteristiky viď. kapitola 6.

7.1 Simulácia uzavretej ozvučnice
Pre simuláciu uzavretej ozvučnice budeme potrebovať vypočítať objem doporučenej
uzavretej ozvučnice 𝑉b, túto hodnotu udáva výrobca v katalógovom liste alebo ju je
potrebné vypočítať podľa vzorca:

𝑉b = 𝑉b(︁
𝑄tc
𝑄ts

)︁2
− 1

(7.1)

Parameter 𝑄ts celkový činiteľ akosti udáva výrobca v katalógu, parameter 𝑄tc je
celkový činiteľ akosti reproduktoru umiestneného v reproduktorovom boxe. V tejto
práci je pre výpočet použitá hodnota 𝑄tc=0,707, ktorá zodpovedá aproximácii podľa
Butterwortha. Potom objem uzavretej ozvučnice:

𝑉b = 0, 00723(︁
0,707
0,46

)︁2
− 1

= 5, 307 l. (7.2)

Obr. 7.1: Schéma zapojenia uzavretej ozvučnice v LspCADe

V programe LspCad je potrebné vytvoriť schému uzavretej ozvučnice obr. 7.1,
prvok uzavretá ozvučnica predstavuje reproduktor s načítanými hodnotami TS pa-
rametrov. V ľavej časti sa nachádzajú konektory na pripojenie ku generátoru signálu.
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Pravá časť a prvok radiation predstavuje priestor do ktorého reproduktor vyžaruje.
Prvky box load a box nám reprezentujú uzavretý priestor reproduktorovej skriňe.
Do prvku box potom zadáme hodnotu 𝑉b a na karte simulate si môžeme pozrieť
výsledky simulácie ozvučnice ktoré su zobrazená na obr. 7.2 a obr. 7.3

Obr. 7.2: Impedančná charakteristika uzavretej ozvučnice

Obr. 7.3: Frekvenčná a modulová charakteristika uzavretej ozvučnice

Simuláciami sme si potvrdili teoretické predpoklady umiestnenia reproduktoru
do ozvučnice, jeho rezonanční kmitočet sa mierne zvýšil.
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7.2 Simulácia bass-reflex ozvučnice
Pre simuláciu bass-reflex ozvučnice je potrebné vypočítať jej objem 𝑉br. V tejto
simulácií je použitá aproximácia vyrovnanej modulovej kmitočtovej charakteristiky
tzv.: „maximally flat“ a môžeme určiť 𝑉br nasledovne:

𝑉br = 15,33 · 0, 00723 · 0,462,86 = 12,02 l, (7.3)

pre ďalšie výpočty je potreba výpočtu frekvencie bass-reflex nátrubku 𝑓br

𝑓br = 0,42 · 𝑓s

𝑄0,9
ts

= 0,42 · 80,1
0,460,9 = 67,67 Hz, (7.4)

z vypočítaného objemu je potom možné vypočítať dĺžku nátrubku:

𝑙 = 2361 · 𝑑2

𝑓 2
𝑏 · 𝑉br

− 0,732 · 𝑑 = 2361 · (40 · 10−3)2

67, 672 · 0, 012 − 0,732 · (40 · 10−3) = 3,95 cm. (7.5)

Následne musíme vytvoriť schému bass-reflex ozvučnice túto schému vytvoríme
malými úpravami uzavretej ozvučnice obr. 7.1, pridaním prvku „port“ ktorý repre-
zentuje bass-reflex nátrubok a prvok „radiaton“ ktorý nám predstavuje prostredie
do ktorého nátrubok vyžaruje. A tieto prvky je potrebné nadstaviť referencie polo-
žiek radiation v menu „ref“ na „port“ a položky „port“ na „ref“ to „box“, tieto
referencie je potrebné vykonávať v režime simulácie. Schému bass-reflex ozvučnice
si je možné prehliadnuť na obrázku 7.4 Po vykonaní týchto krokov je možné pokra-
čovať zadaním vypočítaných hodnôt do prvku „box“ zadáme vypočítanú hodnotu
objemu bass-reflex ozvučnice 𝑉br. Vo vyššie uvedených výpočtoch sme zvolili prie-
mer nátrubku 40 mm túto hodnotu do programu zadávame v nadstaveniach položky
„port“, pri zadávaní tejto hodnoty si dať treba pozor pretože v programe LspCAD
sa zadáva polomer nátrubku. Po zadaní týchto hodnôt v okne „graph“ si môžeme
prehliadnuť simuláciu tohoto nátrubku.

Obr. 7.4: Schéma bass-reflex ozvučnice v LspCAD
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Na obrázkoch 7.5 a 7.6 je možné vidieť výsledky simulácie bass-reflex ozvuč-
nice. Na frekvencií približne 60 Hz je možné vidieť malé prevýšenie, ktoré je možné
kompenzovať úpravou dĺžky nátrubku. Na impedančnej charakteristike je možné
pozorovať vznik novej rezonančnej frekvencie ktorá zodpovedá hodnote rezonancie
nátrubku. Touto simuláciu sme si potvrdili teoretické predpoklady vloženia repro-
duktora do ozvučnice.

Obr. 7.5: Frekvenčná a modulová charakteristika bass-reflex ozvučnice

Obr. 7.6: Impedančná charakteristika bass-reflex ozvučnice
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7.3 Simulácia reálneho bass-reflex nátrubku
Simuláciu reálneho uskutočníme rovnakým postupom ako je uvedený v predošlej
kapitole 7.2. Vybral som nátrubok s priemerom 55 mm a dĺžkou 185 mm ktorého
dĺžku by bolo potrebné podľa simulácie skrátiť na dĺžku 100 mm. Výsledné simulácie
je možno pozorovať na obrázkoch 7.7 a 7.8.

Obr. 7.7: Frekvenčná a modulová charakteristika bass-reflex ozvučnice

Obr. 7.8: Impedančná charakteristika bass-reflex ozvučnice
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8 SIMULÁCIA A VÝPOČET VÝHYBKY
V tejto kapitole je zdokumentovaný priebeh simulácie výhybky. Rovnako ako si-
mulácie reproduktorovej skrine budú tieto simulácie výhybky prebiehať v programe
LspCAD. pre tieto simulácie bolo potrebné zmerať frekvenčné charakteristiky použi-
tých reproduktorov a následne tieto dáta upraviť do formátu aby ich vedel simulačný
program spracovať. Meranie prebiehalo v bez-odrazovej komore vo vzdialenosti 1 m
v akustickej ose reproduktoru, za pomoci meracieho mikrofónu ktorý bol pripojený
k meraciemu systému Pulse. Tento systém komunikuje s počítačom pomocou siete.
Merací systém Pulse obsahuje aj generátor ktorý sa pripojil k meraciemu zosilňovaču
ku ktorému bol pripojený práve meraný reproduktor.

8.1 Výpočet súčiastok výhybky
Podľa teórie uvedenej v kapitole 4 je pri návrhu výhybky nevyhnutné urobiť nie-
koľko kompromisov. Po preštudovaní TS parametrov a frekvenčných charakteristík
vybratých reproduktorov som sa rozhodol pre dolnú priepust druhého rádu a hornú
priepust taktiež druhého rádu. Deliaca frekvencia odporúčaná výrobcom výškového
reproduktoru bola určená na viac ako 1700 Hz. Pre účely simulácie som zvolil kmi-
točet 2000 Hz. Priepuste druhého rádu sa vyznačujú poklesom -12 dB/okt a v tejto
práci je použitá Butterworthova aproximácia, pre ktorú platia vzťahy:

𝐿pr = 𝑍

𝜋 · 𝑓d ·
√

2
= 8

𝜋 · 2000 ·
√

2
= 0,9 mH, (8.1)

𝐶pr =
√

2
4 · 𝜋 · 𝑓d · 𝑍

=
√

2
4 · 𝜋 · 2000 · 8 = 7, 034 𝜇F, (8.2)

kde 𝑍 je hodnota impedancie reproduktoru, pre dolnú priepust je to hodnota nízko
tónového reproduktoru a pre hornú priepust vysoko tónového reproduktoru, 𝑓d je
deliaca frekvencia výhybky.

8.2 Simulácia výhybky
Prvým krokom je vytvorenie schémy obr. 8.1, toto zapojenie zodpovedá priepusty
druhých rádov a Butterworth aproximácií. Prepnutím do režimu simulácie zadáme
vypočítané hodnoty z predošlej kapitoly 8.1, a na karte „graph“ si môžeme zobraziť
frekvenčnú a modulovú charakteristiku simulovaných výhybiek obr. 8.2, pre tento
výsledok bolo potrebné obrátiť polaritu jedného z reproduktorov keďže priepust mení
fázu a tým sa nám vo výslednej charakteristike v oblasti deliacej frekvencie signály
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odpočítali. Ďalej je možné pozorovať nechcený útlm v okolí deliacej frekvencie, tento
útlm je potrebné kompenzovať úpravou hodnôt súčiastok.

Obr. 8.1: Schéma zapojenia vyhýbky v programe LspCAD

Po experimentálnom ladení výhybky sme dospeli k hodnotám súčiastok 𝐿pr =
0,150 mH a 𝐶pr = 39 𝜇H, túto frekvenčnú a modulovú charakteristiku je možné
pozorovať na obrázku 8.3. Po tomto vyladení importujeme namerané frekvenčné
charakteristiky oboch reproduktorov. Import dát prebieha v režime „simulácie“ po
kliknutí na daný reproduktor a na karte „driver parameters“ kde je možné načí-
tať textový súbor. Po tomto importe sa zobrazia reálne prenosové charakteristiky
reproduktorov, je potreba si všímať najmä oblasť deliacej frekvencie. V našom prí-
pade bolo potrebné meniť hodnoty súčiastok len mierne, v programe LspCAD je
možné zapnúť možnosť skokov zmien v radách (E3,E6,E12) túto možnosť som vy-
užil. Hodnoty súčiastok pre dolnú priepust sú: 𝐶pr = 22 𝜇F, 𝐿pr = 0,220 mH, pre
hornú priepust 𝐶pr = 22 𝜇F, 𝐿pr = 0,390 mH. Takto vykompenzovanú simulovanú
frekvenčnú charakteristiku je možné vidieť na obrázku 8.4. Takto simulovaná vý-
hybka ale neobsahuje ešte importované namerané impedančné charakteristiky ktoré
ovplyvnia frekvenčnú charakteristiku a je potreba nového experimentálneho ladenia
výhybky. Týmto laddením sme dospeli k hodnotám pre dolnú priepust: 𝐶pr = 15 𝜇F,
𝐿pr = 2,7 mH, pre hornú priepust 𝐶pr = 3,3 𝜇F, 𝐿pr = 1,5 mH. Túto výslednú frek-
venčnú charakteristiku je možné pozorovať na obrázku 8.5.
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Obr. 8.2: Frekvenčná a modulová charakteristika z vypočítaných hodnôt

Obr. 8.3: Frekvenčná a modulová charakteristika po vyladení
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Obr. 8.4: Frekvenčná a modulová charakteristika s reálnymi hodnotami súčiastok

Obr. 8.5: Výsledná frekvenčná a modulová charakteristika s reálnymi hodnotami
súčiastok a importovanými hodnotami impedancií a frekvenčnej charakteristiky
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9 NÁVRH A KONŠTRUKCIA
REPRODUKTOROVEJ SKRINE

Táto kapitola hovorí o tom ako sa postupovalo pri návrhu reproduktorovej skrine,
voľbe jej pomerov rozmerov a výberu druhu vhodnej ozvučnice. Najdôležitejším prv-
kom pri pri navrhovaní ozvučnice je jej objem ktorý je vypočítaný v kapitole 7.2.
Ako typ ozvučnice bol zvolený bass-reflex, ktorého výhody sú spomenuté vo vyššie
uvedenej kapitole. Pred vytvorením samostatného výkresu bolo potrebné určiť roz-
mery prednej dosky, od ktorej sa odvíjali ďalšie rozmery. Výška dosky bola určená
spočítaním priemerov oboch reproduktorov plus rezervy circa 4 cm aby neboli sa-
mostatné reproduktory príliš na kraji a nezasahovali do konštrukcie ozvučnice. Šírka
prednej dosky bola určená priemerom basového reproduktoru ktory je 150 mm plus
pridaním rezervy cca 50 mm z každej strany keďže je potrebné odpočítať aj hrúbku
materiálu z ktorého bude ozvučnica vyrobená a to rovno dva krát. Dôležitým para-
metrom pri určovaní rozmerov je že ozvučnica nesmie mať pomery strán deliteľné
celým číslom, keďže sú steny sa seba pravouhlé a chceme predísť aby vo vnútri
vznikalo stojaté vlnenie. Tomuto vlneniu nieje samozrejme možné úplne zabrániť
ale vhodnými pomermi vytvoríme vlnenie ktoré, sa teoreticky nikdy nestretne pre-
tože má rôzne vlnové dĺžky. Rozmery prednej dosky sú teda určené 375x250mm.
Posledným rozmerom, ktorý teda potrebujeme je hĺbka ozvučnice ktorú získame
jednoduchým výpočtom.

ℎ = 𝑉

𝑣.š = 0.012
339.10−3 · 214.10−3 = 165.10−3 m (9.1)

Vo vzorci sú dosadené hodnoty výšky 339 mm a śirky 214 mm pretože bolo potrebné
odpočítať hrúbku materiálu ktorá je 18 mm z kaźdej strany. Výsledná vnútorná
dĺžka hĺbky ozvučnice je teda 165 mm, táto hĺbka bola dostatočná pre osadenie
bass-reflex nátrubku, ktorý je umiestnení oproti vysoko-tónovému reproduktoru.
Výsledné rozmery dosiek z ktorých bola reproduktorová skriňa skonštruovaná je
možné pozorovať na výkrese A.1. Ozvučnice bola spojovaná takzvaným systémom
na-tupo. Tento systém som zvolil pretože je najjednotnejší, nieje potreba žiadnych
uhľových rezov pri príprave dosiek alebo prípadných spojovacích drážok. Pri tomto
systéme spájania je potrebné dbať ale na presné uhly dosiek aby jednotlivé steny
lícovali. Pre spevnenie celej konštrukcie sú na každom spoji pridané kolíky o priemere
8 mm. Na styčných plochách dosiek je nanesené lepidlo na drevo. Kolíky zabezpečia
dostatočnú pevnosť aj po rokoch, kedy by lepidlo mohlo straniť svoj účinok. Pred
úplným uzatvorením bedne sa do bedne nalepil ešte akusticky pohltivý materiál.
Tento má za účel pohltiť čast akustickej energie a zamedziť tak vzniku frekvenčných
maxím (módov) vo vnútri ozvučnice.
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10 NÁVRH KONŠTRUKCIE VYHÝBKY
V tejto kapitole je zdokumentovaný postup akým bola navrhnutá doska plošných
spojov pre reproduktorovú výhybku.

Samostatný návrh prebiehal v programe Eagle podľa schémy na obrázku 8.1, pri
návrhu bolo potrebné vymyslieť dosku na ktorej bude možné meniť kondenzátory
a tým meniť strmosť výhybky pre laboratórne účely. Tento problém sme vyriešili
použitím svorkovnice, do ktorej je možné kondenzátor zašraubovať a túto svorkov-
nice je následné možné zasunúť ako konektor do dosky plošných spojov. Ďalej doska
obsahuje šróbovacie svorky pre vstup do výhybka a výstup oboch reproduktorov.
Konečný návrh dosky plošných spojov je možné vidieť na obrázku 10.1

Obr. 10.1: Návrh dosky plošných spojov

Spodná časť dosky obsahuje zásuvné konektory pre výmenu ľahkú a rýchlu vý-
menu kondenzátorov. V hornej časti dosky sú umiestnené šróbovacie konektory
v strede je vstupný signál a po stranách výstupné signály pre vysoko-tónový re-
produktor a nízko-tónový reproduktor. Na zadnej stene ozvučnice je namontovaný
4-pinový „Speacon“ konektor, basový reproduktor je pripojený na piny 1+ a 1-
konektora, vysoko-tónový na 2+ a 2-. Reprodktorovú skriňu je teda možné použiť
aj s iným zosilňovačom, ktorý má aktívnu výhybku v zapojení Bi-amp, prípadne
s inú pasívnu výhybku. Čo je výhoda pre laboratórne cvičenia kde si žiaci môžu
porovnať rozdiely aktívnej a pasívnej výhybky narozdiel od reproduktorových sú-
stava kde býva výhybka zabudovaná až za vstupným konektorom vo vnútri ozvučnice
ozvučnice. Naša skonštruovaná výhybka obsahuje vzduchové cievky od firmy Dexon,
ktoré sú navinuté na plastovom púzdre majú nízku permeabilitu a sú vyhotovené
s 5-percentnou toleranciou. Kondenzátory sú typu MKT s rovnakou 5-percentnou
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toleranciou a nízkym stratovým činiteľom (𝛿 = 0, 01). Pri zapájaní výhybky k repro-
duktoru pomocou šróbovacieho konektora je potrebné dbať aby sa otočila polarita
výstupného signálu jedného z reproduktorov. Pri nedodržaní zapojenia podla tejto
podmienky bude daná reproduktorová sústava v oblasti deliaceho kmitočtu vykazo-
vať útlm čiže polarita vlny vyžiarenej z basového reproduktoru bude opačná ako z
výškového. Tento útlm sme zaznamenali aj pri prvom meraní frekvenčnej charakte-
ristiky reproduktorovej sústavy.
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11 MERANIA CHARAKTERISTÍK
Táto kapitola sa zaoberá postupmi a spôsobmi, akým boli zmerané charakteristiky
ozvučnice, výhybky a ich výsledkami.

11.1 Meranie reproduktorov
Po osadení reproduktorov do reproduktorového boxu sme zmerali frekvenčné charak-
teristiky oboch reproduktorov. Meranie priebiehalo v bez-odrazovej komore s mera-
cím mikrofónom umiestnením vo vzdialenosti 1 m. Pozícia meracieho mikrofónu bola
pre každé meranie osobitá a to preto, aby bol umiestnení v akustickej ose reproduk-
toru. Charakteristiky je možné pozorovať na grafe 11.1, keďźe majú reproduktory
rovnakú citlivosť aj impedanciu sú ich charakteristiky v ich frekvenčnom pásme po-
merne vyrovnané. Frekvenčnú oblasť pod 100 Hz nieje možné brať v úvahu pretože
je to pod hranicou frekvenčného minima bez-odrazovej komory.

Obr. 11.1: Frekvenčné charakteristiky reproduktorov

11.2 Meranie výhybky
Meranie výhybky v prvom rade prebehlo na reálnej záťaži, pretože sme potrebo-
vali overiť funkčnosť dosky plošných spojov a prakticky overiť teoreticky vypočítané
i simulované deliace frekvencie. Meranie zastrešoval merací systém on NTi Audio,
ktorý obsahuje generátor a dva vstupné meracie kanály. Generátor bol pripojený na
merací zosilňovač s pevným zosilnením 6 dB, výstup zosilňovača sa pripojil k vstupu
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výhybky. Výstupy výhybky Hiout a Loout boli pripojené k reálnej záťaži 8 Ohm, para-
lelne k týmto zátažiam boli pripojené vysoko-impedančné vstupy meracieho systému.
Merací systém meral napätia na oboch výstupoch výhybky a fázové posuny. Graf na
obrázku 11.2 znázorňuje prenosové charakteristiky výhybky na reálnej záťaži. Ako
možno vidieť horná priepusť mierne zosilňuje signál toto zosilnenie môže ale spôso-
bovať nepresnosť reostatov. Hodnoty na týchto zariadeniach boli nastavované ručne
s použitím digitálneho multimetra ale pri jemnom pohybe vykazovali veľký rozdiel v
hodnote odporu. Pri použití kondenzátora 3,3 𝜇F je možné pozorovať mierny prekmit
v oblasti deliacej frekvencie, preto tento kondenzátor nieje vhodný na dosiahnutie čo
najvyrovnanejšej frekvenčnej charakteristiky. Vhodnejšie sú kondenzátory o väčšej
kapacite s kombináciou naspájkovanej cievky indukčnosti 1,5 mH. Tieto súčiastky
vykazujú menšie zvlnenia pri oblasti deliacej frekvencie a menší prepad vo frekvenč-
nej charakteristike. Graf 11.3 zobrazuje fázové posuny na dolnej priepusti a horných
priepustí s rôznymi hodnotami kondenzátorov.

Obr. 11.2: Prenosové charakteristiky výhybky na reálnej zátaži s rôznymi hodnotami
kondenzátorov

Obr. 11.3: Fázové charakteristiky výhybky na pasívnej zátaži
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11.3 Meranie frekvenčnej charakteristiky
Rovnako ako pri meraní výhybky na pasívnej záťaži bol použitý merací systém od
NTi Audio, generátor sa opäť pripojil k zosilňovaču ale zmena nastala na výstupe vý-
hybky kde sa pripojila reproduktorová skriňa ktorá bol umiestnená v bez-odrazovej
komore. K meraciemu kanálu systému NTi bol pripojený merací mikrofón ktorý
bol umiestnení vo vzdialenosti 1 m od reproduktoru v akustickej osi výškového re-
produktora. Merania prebehli aj v akustickej osi reproduktora ale zmena pozície
nemala významný vplyv na frekvenčnú charakteristiku. Na zobrazenej frekvenčnej
charakteristike 11.4je možné pozorovať rozdiely pri výmene rôznych kondenzátorov,
pri pôvodne navrhnutom kondenzátore 3,3 𝜇F je viditeľný pokles o 15 dB. Preto
bolo potrebné výhybku ďalej ladiť keďže reálne namerané frekvenčné charakteris-
tiky sa nezhodovali so simuláciou. Preto sme sa rozhodli objednať kondenzátory
vašich hodnôt po ktorých zapojení bol dosiahnutý omnoho menší prepad v oblasti
deliacej frekvencie. Hodnoty použitých kondenzátorov sú 4,7 𝜇F a 6,8 𝜇F. Po zapo-
jení týchto kondenzátorov sa prepad frekvenčnej charakteristiky v oblasti deliacej
frekvencie napravil o hodnotu 10 dB. Pokles v oblasti frekvenčnej charakteristiky je
stále badateľný čo môže byť spôsobené nepresnosťou použitých súčiastok alebo impe-
dančnou charakteristikou reproduktorov v kombinácií s fázovými charakteristikami
výhybky. Takýto prepad by v reálnej situácii bolo možné napraviť ekvalizérom pri-
daním zosilnenia v oblasti prepadu. Takáto ekvalizácia by mohla viesť ale k fázovým
problémom, ktoré by mohli ľudskému uchu znieť neprirodzene.

Obr. 11.4: Namerané frekvenčné charakteristiky s rôznymi kondenzátormi
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11.4 Smerové charakteristiky reproduktorovej skrine
Meranie smerových charakteristík prebiehalo v bez-odrazovej komore za pomoci me-
racieho systému Pulse, ktorý používa hardware LAN-XI a software LabShop. Har-
dware obsahuje výstupy generátora a mikrofónny vstup tento prevodník je potom
pomocou lan siete prepojený z počítačom v laboratóriu a namerané výsledky z bez-
odrazovej komory odosiela do meracieho softwéru. Merací mikrofón bol umiestnení
v akustickej osi repro-sústavy vo vzdialenosti 1m. Smerová charakteristika bola me-
raná po 1 stupni. Polárny graf na obrázku 11.5 zobrazuje namerané charakteristiky
vyrobenej repro-sústavy. Z tých údajov vieme určiť vyžarovací uhol, ktorý je na
frekvencií 4 a 8 kHz = 100 stupňov, 16 kHz = 20 stupňov. Tieto hodnoty sme určili na
základe návodu z laboratórnych cvičení predmetu elektroakustika.

Obr. 11.5: Smerová charakteristika ozvučnice
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11.5 Meranie skreslenia
Meranie skreslenia prebehlo v bez-odrazovej komore s rovnakým zapojením ako v
kapitole 11.3. Graf 11.6 zobrazuje skreslenie celého reťazca teda zahŕňa skreslenie
zosilňovača, výhybky aj meracieho mikrofónu. Pri meraní skreslení samostatných
zariadení sme dospeli k záveru že ich samostatné skreslenie výrazne nevplýva na vý-
sledné skreslenie celého meracieho reťazca. Najväčšie skreslenie produkuje výhybka
a repro-box samostatný. Skreslenie sa pohybuje v relatívne malej miere v celkom
frekvenčnom pásme, pásmo pod 100 Hz nieje možné brať v úvahu pretože tieto frek-
vencie sú pod frekvenčným minimom bez-odrazovej komory.

Obr. 11.6: Skreslenie repro-boxu

43



12 ZÁVER
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie podkladov pre rozšírenie a úpravu la-
boratórnych úloh zaoberajúcich sa simuláciou a návrhom reproduktorovej sústavy v
predmete Elektroakustika. Po preštudovaní možností merania a následného výpočtu
TS parametrov sme zvolili metódu merania reproduktoru umiestnením do uzavretej
ozvučnice, pri ktorom hrozí menšie riziko poškodenia reproduktoru ako napríklad
pri metóde pridania hmotnosti. Zmeraním a následným výpočtom TS parametrov
som dospel k výsledku len minimálnych rozdielov medzi vypočítanými hodnotami
a hodnotami udávaných výrobcom v katalógovom liste. Pri výbere vysoko-tónového
reproduktora som dbal najmä na rovnaké citlivosti a impedanciu s reproduktorom
BRB 6"/50/01,8, ktorý je súčasťou zadania tejto práce. Vysoko-tónový reproduktor
sa nám nepodarilo vybrať z rovnakej modelovej rady ako je basový reproduktor,
no snažili sme sa zachovať rovnakého výrobcu čo sa nám podarilo a vybrali sme
reproduktor HIFI IRT 10/80/01,8. Tento reproduktor má rovnakú citlivosť aj im-
pedanciu. Ďalším krokom boli simulácie ozvučnice, tieto simulácie boli vykonávané
v programe LspCAD, ktorý je používaný v predmete Elektroakustika. Tieto simu-
lácie prebiehali zadaním katalógových údajov do simulačného programu. Výpočtom
sme určili objem uzatvorenej ozvučnice 𝑉b = 5,307 l, simuláciou sa potvrdili teore-
tické predpoklady a rezonančný kmitočet sa zvýšil o niekoľko hertzov. Keďže tento
reproduktor je vhodnejší do ozvučnice typu bass-reflex pokračovali sme výpočtom
objemu bass-reflex ozvučnice 𝑉br = 12,02 l. Touto simuláciou sme si potvrdili teore-
tické predpoklady vloženia reproduktoru do bass-refelex ozvučnice - pridanie novej
rezonancie a podpora reprodukcie nižších frekvencií. Následne bola vykonaná simu-
lácia výhybky. Zvolili sme deliacu frekvenciu a teoretickým výpočtom sme určili
hodnoty prvkov výhybiek a zadali ich do simulačného programu LspCAD. Takto
simulovaná výhybka mala ale príliš veľký pokles v oblasti deliaceho kmitočtu. Preto
sme museli experimentálne ladiť výhybku zmenami hodnôt prvkov výhybky, tým
sme dosiahli vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku. Následne sme importovali na-
merané dáta a znova sme museli experimentálne meniť hodnoty súčiastok výhybky,
aby sme dosiahli čo najvyrovnanejšiu frekvenčnú charakteristiku a to najmä v ob-
lasti deliacej frekvencie. Po prevedení všetkých simulácií a výpočtov sme pristúpili
k návrhu reproduktorovej skrine, ktorej objem je rovný približne 12 l a je typu bass-
reflex. Počas skladania bedne z jednotlivých súčiastok sa bedňa vytlmila akusticky
pohltivým materiálom z dôvodu obmedzenia stojatého vlnenia ktoré je eliminované
aj pomermi strán ozvučnice. Po zmontovaní repro-boxu a pripevnení všetkých kom-
ponentov sa zmerali charakteristiky samostatných reproduktorov v boxe. Následne
bola výhybka osadená súčiastkami a konektormi pre rýchly výmenu kondenzátorov
počas vyučovania. Pôvodne navrhnutý kondenzátor, o kapacite 3,3 𝜇F spôsoboval
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príliš veľký prepad preto sa muselo pokračovať v ladení výhybky a objednať nové
kondenzátory s vyššími hodnotami. Po pripojení tých kondenzátorov sa výrazne
zmenšil prepad v oblasti frekvenčnej charakteristiky. Ďalej bola zmeraná smerová
charakteristika a miera skreslenia THD. Posledným krokom bola úprava návodov
laboratórnych úloh, ktoré sú k dispozícií v prílohe tejto práce.
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A SKRATIEK
TS Thiele-Small
𝑟v jednosmerný odpor cievky
𝐿e jndukčnosť cievky
𝑓r rezonančná frekvencia
𝑄ms mechanický činiteľ akosti
𝑅0 pomocná hodnota odporu
𝑓1, 𝑓2 pomocné frekvencie
𝑅1 hodnota odporu na 𝑓1,2

𝑄es elektrický činiteľ akosti
𝑄ts celkový činiteľ akosti
𝑅ms mechanický odpor kmitavého systému
𝑚ms hmotnosť kmitavého systému
𝑚md hmotnosť kmitavého systému vrátane stĺpca vzdzchu
𝑐ms mechanická poddajnosť
𝑉as ekvivalentný objem
𝑆d plocha membrány
𝐵𝑙 gyračná konštanta
𝜂0 účinnosť reproduktoru
𝑋max maximálna lienárna výchylka
𝑋lim,mech hodnota výchylky poškodenia reproduktora
𝑐a akustická poddajnosť systému
𝑐0 rýchlosť šírenia zvuku pri izbovej teplote
𝜌 hustota vzduchu
𝑓o hodnota medznej frekvencie otvorenej ozvučnice
𝑉b Objem uzavretej ozvučnice
𝑉br Objem bass-reflex ozvučnice
𝐸𝐵𝑃 efficiency banwidth product
𝐶pr Kondenzátor priepuste
𝐿pr Cievka priepuste
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A VÝROBNÝ VÝKRES

Obr. A.1: Výrobný výkres z programu ProgeCad
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B NÁVODY LABORATÓRNYCH ÚLOH
Nasledujúce stránky obsahujú návody k laboratórnym úlohám zaoberajúcim sa ná-
vrhom reproduktorovej sústavy.
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ELEKTROAKUSTIKA 

 

Laboratorní úloha č. 6 

Měření impedanční charakteristiky 

reproduktorů 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s měřením kmitočtové závislosti impedance 

reproduktoru, s vlivem typu reproduktorové skříně a výpočtem parametrů reproduktoru 

z tohoto průběhu. 

Teoretický úvod 

Kmitočtová impedanční charakteristika přímovyzařujícího středotónového nebo 

zejména hlubokotónového reproduktoru se vyznačuje charakteristickým průběhem. Na 

obr. 1 je uvedena závislost modulu impedance širokopásmového reproduktoru na 

kmitočtu ve volném poli. V tomto grafu snadno nalezneme tři základní body této 

charakteristiky: 

1) Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re – viz bod 1 na obr. 1, který zjistíme pomocí zdroje 

stejnosměrného napětí (např. multimetru). 

2) Rezonanční kmitočet fR – viz bod 2 na obr. 1. V oblasti kmitočtů od cca 60 Hz do 

200 Hz (podle druhu reproduktoru) zjistíme relativně ostrý nárůst a poté pokles 

modulu impedance, který je způsobený mechanickou rezonancí akumulačních 

mechanických prvků (včetně transformovaných akustických prvků). Tento kmitočet je 

nutné znát zejména při návrhu reproduktorových skříní. 

3) Jmenovitá impedance Zj – viz bod 3 na obr. 1. Za rezonančním kmitočtem následuje 

pokles až k poměrně plochému lokálnímu minimu, potom vektor impedance pomalu 

monotónně roste. Jmenovitá impedance je vždy větší než stejnosměrný odpor a je 

důležitým údajem nejen pro zjištění citlivosti reproduktoru a návrh pasivních výhybek, 

ale i pro plánování výstupních parametrů koncových zesilovačů určených k buzení 

těchto reproduktorů. 

 

 

Obr. 1: Závislost modulu impedance širokopásmového reproduktoru na kmitočtu. 

Na obr. 2 je uvedena vektorová čára (tzv. hodograf) impedance přímovyzařujícího 

elektrodynamického cívkového reproduktoru změřená ve vakuu (hodnoty kmitočtů jsou 



 

  

pouze orientační, závisí na konstrukci reproduktoru). Pokud bude reproduktor pracovat 

do akustické zátěže, bude se průběh vektorové čáry k průběhu na obr. 2 pouze vzdáleně 

blížit. Imaginární složka impedance bude nulová při rezonančním kmitočtu fR a kmitočtu 

jmenovité impedance fj (lokální minimum za rezonančním kmitočtem). Díky tomu lze 

z fázové charakteristiky odečíst tyto dva kmitočty přesněji než z modulové 

charakteristiky.  

 

Obr. 2: Vektorová čára impedance elektrodynamického reproduktoru ve vakuu. 

Výpočet TS parametrů 

TS je zkratkou jmen dvou matematiků, po kterých jsou tyto parametry 

pojmenovány – Albert Neville Thiele a Richard H. Small. Jedná se o sadu 

elektromechanických parametrů, které definují nízkofrekvenční chování měniče v oblasti 

kolem rezonančního kmitočtu reproduktoru. Užitím těchto parametrů lze simulovat 

nízkofrekvenční chování reproduktoru v ozvučnicích. 

 

Obr. 3: Výpočet TS parametrů z modulové impedanční charakteristiky. 

Výpočet základních TS parametrů je jednoduchý. Elektrickým měřením je zjištěna 

impedanční charakteristika a v ní typické body (viz obr. 3): 

1) maximální impedanci za rezonance Zmax, 

2) stejnosměrný odpor Rv, 
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3) impedanci na kmitočtu f1 a f2, které odpovídají poklesu elektrické impedance na 

hodnotu 

0v1 RRR  , (1) 

kde R0 = Zmax/Rv. Z těchto hodnot dopočítáme parametry QEs, QMs a Qs. 

Parametr QMs je mechanický činitel jakosti (mechanické tlumení), vypovídá o 

mechanických ztrátách pohyblivých částí kmitacího systému (vnitřního a vnějšího 

závěsu) a zejména působení materiálu nosiče cívky v magnetické mezeře a stlačovaného 

vzduchu pod vrchlíkem. Je to bezrozměrný parametr, a čím je vyšší, tím lépe, pohybuje 

se v hodnotách od 0,4 až 25. Vypočítáme ho pomocí rovnice 

12

0

rMs
ff

R
fQ


 , (2) 

kde fr je rezonanční kmitočet.  

Parametr QEs je elektrický činitel jakosti (elektrické tlumení). Pohybuje-li se cívka 

v magnetickém poli, generuje vlastní proud, který působí proti jejímu pohybu, tak se 

snižuje celkový proud tekoucí cívkou a tím i výchylka kolem rezonančního kmitočtu. 

Čím je tento vlastní proud vyšší, tím je parametr QEs nižší – pohyb cívky je tlumenější. 

Pohybuje se v hodnotách od 0,08 až 0,6. Vypočítáme ho pomocí rovnice 

10

Ms
Es




R

Q
Q . (3) 

Parametr Qs je celkový činitel jakosti, zahrnuje v sobě oba předchozí parametry. 

Vypočítáme ho pomocí rovnice 

EsMs
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s

QQ
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 . (4) 

Z průběhu závislosti modulu impedance na kmitočtu lze také určit indukčnost kmitací 

cívky 
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 , (5) 

kde Z0 je impedance reproduktoru na kmitočtu f0, který je blízký kmitočtu 1 kHz. 

𝑐𝑚𝑠 =
𝑉𝑎𝑠

1,4·105·𝑆𝑑
2 , (6) 

Mechanická poddajnost udává, jaký poddajný je závěs membrány, parametr 

𝑆𝑑 můžeme změřit nebo odečíst z katalogového listu.  

𝑚𝑚𝑠 =
1

2,48·10−4·4·𝜋·𝑓𝑟
2 , (7) 

Hmotnost kmitavého systému včetně sloupce vzduchu nám udává hmotnost v gramech 

celého kmitavého systému se spolu kmitajícím vzduchem  

𝑟𝑚𝑠 = 2 · 𝜋 · 𝑓𝑟
𝑚𝑚𝑠

𝑄𝑚𝑠
 , (8) 

Mechanický odpor kmitavého systému vyjadřuje straty vznikající vplyvem zavěšení 

nebo materiálem. 

𝐵𝑙 = √2 · 𝜋 · 𝑓𝑟 ·
𝑚𝑚𝑠·𝑅0

𝑄𝑒𝑠
, (9) 



 

  

Silový faktor udáví velkost magnetické indukce, která protéká skrz délku drátu cévky 

v pracovní mezeře. 

𝑐𝑎 =
𝑉𝑎𝑠

𝑐0
2·𝜌

 , (10) 

Akustická poddajnost systému je parametr odvozen z ekvivalentního objemu a prostředí 

do kterého reproduktor vyzařuje. 𝑐0 = 340 m/s je rýchlosť šíření vzruchu pri jizbové 

teplote, a 𝜌=1,21 kg/m3 je hustota vzduchu. 

Ƞ0 = 9,78 · 10−7 · 𝑉𝑎𝑠
𝑓𝑟

3

𝑄𝑒𝑠
 , (11) 

Účinnost udává poměr celkového vyzářeného akustického výkonu ke standardnímu 

příkonu. 

Vliv ozvučnice na charakteristiky reproduktoru 

Umístěním reproduktoru do ozvučnice dojde ke změně akustické zátěže, do které 

reproduktor pracuje, která se v akusticko-mechanické analogii projeví jako změna tuhosti 

kmitajícího systému, tj. v elektro-mechanické analogii jako změna kapacity. Výsledná 

tuhost závisí zejména na objemu a typu ozvučnice. Změnou tuhosti dojde ke změně 

rezonančního kmitočtu, činitele kvality a charakteristické citlivosti reproduktoru. 

Otevřená nebo polouzavřená ozvučnice má zadní část skříně částečně nebo zcela 

otevřenou a díky tomu není schopna zcela zamezit akustickému zkratu, tj. interferenci 

přední a zadní zvukové vlny reproduktoru v místě poslechu P, viz obr. 4. Pokud 

vzdálenost l odpovídá polovině vlnové délky harmonického zvukového vlnění, dojde 

v bodě P k jejímu vzájemnému vyrušení. Zvětšováním hloubky ozvučnice se dolní mezní 

kmitočet posunuje směrem dolů a současně se zvětšuje činitel jakosti reproduktoru. 

V případě uzavřené ozvučnice je energie zadní zvukové vlny reproduktoru 

přeměněna v teplo, čímž se eliminuje akustický zkrat, ale současně se snižuje účinnost 

reproduktoru. Objem ozvučnice představuje pro reproduktor přidanou akustickou zátěž, 

která se v akusticko-mechanické analogii chová jako poddajnost (tj. kapacita v elektro-

akustické analogii), která snižuje poddajnost reproduktoru. Reproduktor v ozvučnici bude 

mít proto vyšší rezonanční kmitočet fc pro který platí 

1
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as

r

c 
V

V

f

f
, (12) 

kde fr je rezonanční kmitočet reproduktoru, Vas je ekvivalentní objem reproduktoru a Vc 

je objem ozvučnice. Z této rovnice vyplývá, že čím menší objem ozvučnice bude, tím 

výše se rezonanční kmitočet posune. Podobně jako rezonanční kmitočet se zvýší i celkový 

činitel jakosti obvodu reproduktoru. Díky tomu dojde ke zvýšení amplitudy 

reprodukovaných zvukových signálů v okolí dolního mezního kmitočtu soustavy a ke 

zvýšení strmosti impedanční charakteristiky v okolí rezonančního kmitočtu. 



 

  

 

Obr. 4: Otevřená (polouzavřená) ozvučnice. 

Bassreflexová ozvučnice má na některé ze stěn bassreflexový nátrubek, popř. pouze 

otvor, jež bývá obvykle kruhového nebo obdélníkového průřezu. Jedná se v podstatě o 

Helmholzův rezonátor, tj. sériové spojení poddajnosti (kapacita), hmotnosti (indukčnost) 

a třecího odporu (rezistivita), který společně s poddajností ozvučnice představuje 

přidanou akustickou zátěž reproduktoru. Stejně jako u uzavřené ozvučnice dojde ke 

zvýšení rezonančního kmitočtu a jakosti reproduktoru, navíc bude v impedanční 

charakteristice reproduktoru patrný další rezonanční kmitočet – rezonanční kmitočet 

nátrubku (viz obr. 5) 
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 , (13) 

kde Vb je objem ozvučnice a S a l je průřez resp. délka nátrubku.  

 

Obr. 5: Impedance reproduktoru v uzavřené a bassreflexové ozvučnici. 

Nad rezonančním kmitočtem nátrubku se natáčí fáze vzduchu kmitajícího 

v nátrubku vzhledem k zadní stěně membrány reproduktoru téměř o 180°, takže signál 

vyzařovaný otvorem nátrubku je ve fázi se signálem vyzářeným přední stranou 

reproduktoru a podporuje jej. Při rezonančním kmitočtu rezonátoru je fáze kmitání 
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vzduchu v nátrubku posunuta o /2 proti fázi kmitání membrány a převážná část 

akustické energie je vyzářena plochou otvoru. Častým způsobem volby rozměrů nátrubku 

je nastavení rezonančního kmitočtu na minimum amplitudové kmitočtové charakteristiky 

reproduktoru, což podpoří reprodukci na nízkých kmitočtech. Nevhodná volba 

rezonančního kmitočtu a činitele jakosti rezonančního obvodu nátrubku ale může 

způsobit lokální převýšení modulové charakteristiky reproduktoru v ozvučnici v okolí 

rezonančního kmitočtu. 

Zadání 

1) Změřte závislost modulu a fáze impedance reproduktoru BRB 6"/50/01,8 umístěného 

v polouzavřené ozvučnici na kmitočtu. Zjistěte hodnotu stejnosměrného odporu, 

rezonanční kmitočet, hodnotu impedance na tomto kmitočtu a jmenovitou impedanci 

reproduktoru.  

2) Změřte závislost modulu a fáze impedance reproduktoru BRB 6"/50/01,8 na kmitočtu 

při umístění v uzavřené ozvučnici a dvou typech a bassreflexové ozvučnice. U každé 

ozvučnice najděte rezonanční kmitočet, hodnotu modulu impedance na tomto 

kmitočtu a jmenovitou impedanci.  

3) Změřte závislost modulu a fáze impedance samotného reproduktoru BRB 6"/50/01,8 

na kmitočtu. Z průběhu charakteristiky určete TS parametry a porovnejte je 

s hodnotami udávanými výrobcem. Zkuste zdůvodnit rozdíly. Zdůvodněte změny 

impedanční charakteristiky reproduktoru při jeho umístění do různých ozvučnic. 

4) Změřte závislost hladiny akustického tlaku reproduktoru BRB 6"/50/01,8 na kmitočtu 

v polouzavřené, uzavřené a obou bassreflexových ozvučnicích, porovnejte je mezi 

sebou a rozdíly zdůvodněte. 

Postup 

K měření impedance použijeme metodu měření napětí a proudu protékajícího 

reproduktorem, kdy hodnota proudu je měřena jako napětí na známém normálovém 

odporu s nízkou hodnotou zapojeném do série s měřeným reproduktorem. K měření bude 

použito elektroakustického analyzátoru s generátorem NTi Audio RT-2B, na jehož vstup 

č.1 je přivedeno napětí snímané na reproduktoru a na vstup č.2 napětí snímané na 

normálové impedanci 0,1 W. 

     

Obr. 6: Princip měření impedance reproduktoru. 

ad 1) Měření modulu impedance reproduktoru v polouzavřené ozvučnici 

Do prvního vstupního kanálu měřicího sytému (CH1) zapojte kabel označený 

VOLTAGE a do druhého kanálu (CH2) kabel označený CURRENT. Spusťte aplikaci 

RTEVAL (zástupce na ploše). Pomocí menu File / Load Application otevřete soubor 

„Impedance.app“ z adresáře „c:\Program Files (x86)\rteval\Files“. Pokud se během 

inicializace aplikace objeví dialogové okno s dotazem „Load Multitone Parameters“, 

klikněte na v něm na tlačítko „Reload signals from file“. 
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Obr. 7: Zapojení laboratorní úlohy. 

Po inicializaci aplikace se objeví několik oken:  

1) V oranžovém okně se záhlavím „Impedance [Ohm] MT Calculation“ se bude 

zobrazovat změřená modulová impedanční charakteristika. 

2) V šedém okně se záhlavím „SweepPhase [rad]“ se bude zobrazovat změřená fázová 

impedanční charakteristika. 

3) V oranžovém okně se záhlavím „Power [W] MT Calculation“ se bude zobrazovat 

příkon reproduktoru. 

 

Obr. 8: Okno aplikace RTEVAL. 

V prvních dvou oknech (modul a fáze impedance) pomocí menu File / Data logging 

/ Log Meas Data ... otevřete okno pro nastavení zápisu změřených hodnot do souboru. 

Nastavte parametr „Log next“ na hodnotu 1 a kliknutím na tlačítko „Select File“ zadejte 
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cestu a jméno textového souboru (s příponou .txt), který chcete vytvořit a ukládat do něj 

změřená data. Soubor vytvořte na disku d:. Poté klikněte na tlačítko OK. Toto nastavení 

budete muset provést před každým měřením! 

Budete měřit impedanční charakteristiku reproduktoru BRB 6"/50/01,8 umístěného 

v otevřené ozvučnici, tj. odstraňte z reproduktorové ozvučnice zadní stěnu. Propojte 

kabel svorkovnici ozvučnice s kabelem výstupu měřicího systému. Po stlačení klávesy 

F5 v programu RT Eval se provede měření, v okně se zobrazí impedanční charakteristika 

a změřená data se uloží do vámi zvoleného souboru. 

Na stránkách předmětu BELA na e-learningu je k dispozici šablona pro Excel, která 

vám umožní naimportovat změřená data a zobrazit impedanční charakteristiky 

reproduktoru. Do listu „polouzavřená“ naimportujte pomocí tlačítek „Import modulu 

impedance“ a „Import fáze impedance“ vaše soubory s naměřenými daty. Po úspěšném 

importu budou údaje z logů automaticky převedeny na čísla a vyplněny do tabulky a bude 

automaticky zobrazen graf modulové impedanční charakteristiky a hodograf impedance. 

Stejnosměrný odpor reproduktoru změřte pomocí multimetru Agilent a zadejte jej do pole 

„Stejnosměrný odpor:“. Z naměřených hodnot zjistěte rezonanční kmitočet, hodnotu 

modulu impedance na tomto kmitočtu, jmenovitou impedanci reproduktoru a zadejte je 

do vypracování. 

ad 2) Měření modulu impedance reproduktoru v uzavřené a bassreflexové ozvučnici 

Na reproduktorovou skříň namontujte plnou zadní stěnu, čímž vytvoříte uzavřenou 

ozvučnici. Stejným postupem jako v bodě 1) pomocí programu RT Eval změřte a uložte 

do logu impedanční charakteristiku (modul i fázi), importujte ji do listu „uzavřená“ 

vašeho vypracování v Excelu. Ze změřených dat zjistěte rezonanční kmitočet, hodnotu 

modulu impedance na tomto kmitočtu a jmenovitou impedanci. 

Poté odkryjte bassreflexový nátrubek 1, čímž vytvoříte bassreflexovou ozvučnici. 

Změřte a uložte impedanční charakteristiku (modul i fázi) a naimportujte ji do listu 

„bassreflex 1“ vašeho vypracování v Excelu. Bassreflexový nátrubek 1 opět zakryjte, 

odkryjte nátrubek 2 a opět změřte a uložte impedanční charakteristiku (modul i fázi) a 

naimportujte ji do listu „bassreflex 2“ vašeho vypracování v Excelu. Ze změřených dat 

zjistěte všechny rezonanční kmitočty, hodnotu modulu impedance na těchto kmitočtech 

a jmenovitou impedanci. Změřené charakteristiky budou společně zobrazeny na listu 

„porovnání“. Do listu „zdůvodnění“ uveďte, čím jsou způsobeny rozdíly průběhu 

impedanční charakteristiky reproduktoru v různých ozvučnicích. 

ad 3) Výpočet TS parametrů hlubokotónového reproduktoru 

Kabel z výstupu měřicího systému připojte na kabel volně ležícího reproduktoru 

BRB 6"/50/01,8. Stejným postupem jako v bodě 1) pomocí programu RT Eval změřte a 

uložte do logu impedanční charakteristiku, naimportujte ji do listu „reproduktor“ vašeho 

vypracování v Excelu. Ze změřených dat zjistěte rezonanční kmitočet a hodnotu modulu 

impedance na tomto kmitočtu. Stejnosměrný odpor reproduktoru bude shodný jako u 

reproduktoru v ozvučnici, není potřeba ho znovu měřit. 

Vyzkoušejte si, jaký vliv má na impedanční charakteristiku reproduktoru jeho 

mechanické a zatížení: zkuste ho například položit na stůl, postavit ho těsně před 

překážku, opatrně na membráně přidržet prst apod. Tato měření neukládejte do logu a 

pozorujte výsledky jen v programu RT Eval. 

Nyní programu RT Eval změřte detailněji kmitočtovou charakteristiku v okolí 

rezonančního kmitočtu. To uděláte tak, že v panelu „Sweep Setup“ nastavíte parametr „f 

start“ na 40 Hz a parametr „f stop“ na 200 Hz. Charakteristiku změřte, uložte do logu a 

importujte do listu „detail“ vašeho vypracování v Excelu. Z  průběhu tohoto detailu 



 

  

modulové impedanční charakteristiky upřesněte rezonanční kmitočet a pomocí rovnic (1) 

až (5) určete kmitočty f1 a f2 a z nich mechanický, elektrický a celkový činitel jakosti 

reproduktoru a indukčnost kmitací cívky. Pro určení Z0 a f0 z rovnice (11) musíte použít 

tabulku hodnot modulu impedance změřeného v celém akustickém pásmu kmitočtů. 

Pomocí rovnice (12) určete z rezonančního kmitočtu uzavřené ozvučnice a jejího objemu 

Vc = 12 l ekvivalentní objem reproduktoru. Pomocí rovnic (6) až (10) určete další TS 

parametry. Pro výpočty použijte list „TS parametry“. Zkuste zdůvodnit rozdíly 

vypočtených hodnot od hodnot TS parametrů uvedených v katalogovém listu výrobce 

(v příloze).  

ad 4) Měření hladiny akustického tlaku reproduktoru v různých ozvučnicích 

Do prvního kanálu měřicího sytému (CH1) zapojte kabel mikrofonu a propojte 

svorkovnici reproduktorové ozvučnice s kabelem výstupu měřicího systému.  V aplikaci 

RT-Eval pomocí menu File / Load Application otevřete soubor „Magnitude.app“ z 

adresáře „c:\Program Files (x86)\rteval\Files“. Pokud se během inicializace aplikace 

objeví dialogové okno s dotazem „Load Multitone Parameters“, klikněte na v něm na 

tlačítko „Reload signals from file“.  

Po inicializaci aplikace se objeví jediné okno s modulovou kmitočtovou 

charakteristikou reproduktoru. V něm pomocí menu File / Data logging / Log Meas Data 

... otevřete okno pro nastavení zápisu změřených hodnot do souboru. Nastavte parametr 

„Log next“ na hodnotu 1 a kliknutím na tlačítko „Select File“ zadejte cestu a jméno 

textového souboru (s příponou .txt), který chcete vytvořit a ukládat do něj změřená data. 

Soubor vytvořte na disku d:. Poté klikněte na tlačítko OK. Toto nastavení budete muset 

provést před každým měřením! 

Budete měřit závislost hladiny akustického tlaku reproduktoru na kmitočtu při 

umístění v otevřené, uzavřené a obou bassreflexových ozvučnicích.  Po stlačení klávesy 

F5 v programu RT-Eval se provede měření, v okně se zobrazí charakteristika a změřená 

data se uloží do vámi zvoleného souboru. Ten naimportujte do vašeho vypracování 

v Excelu do listu s charakteristikou odpovídající ozvučnice pomocí tlačítka „Import 

hladiny ak. tlaku“. Po úspěšném importu se závislost akustického tlaku na kmitočtu objeví 

v grafu impedančních charakteristik. Změřené charakteristiky budou společně zobrazeny 

na listu „porovnání“. Porovnejte je mezi sebou (zaměřte se na oblast dolního mezního 

kmitočtu reprodukce) a rozdíly uveďte do vašeho vypracování do listu „zdůvodnění“. 

Určete, která z měřených ozvučnic je podle vás pro reproduktor BRB 6"/50/01,8 

nejvhodnější. 

Pozn.: Na změřenou závislost hladiny akustického tlaku na kmitočtu bude samozřejmě 

mít vliv hluk pozadí a odrazy. Obojí je částečně kompenzováno měřicím systémem, a 

navíc nás bude kmitočtová charakteristika zajímat pouze v oblasti jejího dolního mezního 

kmitočtu. 

Vypracování 

Výstupem vašeho měření bude pět impedanční charakteristik (modul a hodograf): 

pro reproduktor v polouzavřené, uzavřené a dvou bassreflexových ozvučnicích, pro 

samotný reproduktor a detail v okolí rezonančního kmitočtu. U každé charakteristiky 

budou uvedeny hodnoty rezonančních kmitočtů, modulu impedance na těchto 

kmitočtech. Poznačte si také hodnotu stejnosměrného odporu a jmenovitou impedanci 

reproduktoru.  

Dalšími výstupy bude výpočet TS parametrů reproduktoru (včetně výpočtu 

pomocných hodnot) a porovnání s hodnotami udávanými výrobcem a změřené závislosti 

hladiny akustického tlaku pro všechny čtyři ozvučnice. Dále bude vaše vypracování 
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Laboratorní úloha č. 7 

Návrh reproduktorové ozvučnice 
 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s návrhem ozvučnice reproduktorové soustavy pomocí 

simulačního programu. 

Teoretický úvod 

Pomocí současných technologií konstrukce elektroakustických měničů není možné 

zkonstruovat reproduktor, který by byl měl vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku a 

lineární přenos v celém pásmu akustických kmitočtů. Pro věrnou reprodukci zvukových 

signálů je proto nutné používat dvou i více reproduktorů odlišných konstrukcí spojených 

do tzv. reproduktorové soustavy. 

Reproduktorová skříň (ozvučnici reproduktoru) má vliv na jeho kmitočtovou 

charakteristiku. Jejím hlavním účelem je zamezení jevu označovanému jako tzv. 

akustický zkrat. Má i ochranou funkci pro basový reproduktor. Vestavěním reproduktoru 

do ozvučnice dojde ke změně vyzařovací impedance, což se projeví k zmenšení 

maximální výchylky pod jistým kmitočtem, takže v této oblasti reproduktor mechanicky 

vydrží větší výkon. 

Ozvučnice uzavřená 

V případě uzavřené ozvučnice je energie zadní zvukové vlny přeměněna v teplo, 

čímž se snižuje účinnost reproduktoru. V akusticko-mechanické analogii reproduktor 

reprezentuje pružina o poddajnosti c se zavěšeným závažím o hmotnosti m a samotný 

objem ozvučnice Vb se chová jako další pružina. Kombinací vzniká nová pružina o větší 

tuhosti, opět se zavěšeným závažím hmotnosti m. Vestavěním reproduktoru do uzavřené 

ozvučnice dojde ke zvýšení amplitudy reprodukovaných zvukových signálů v okolí 

dolního mezního kmitočtu soustavy a ke zvýšení strmosti impedanční charakteristiky 

v okolí rezonančního kmitočtu. Tyto aspekty jsou důležité pro návrh reproduktorové 

soustavy. 

Výrobce reproduktoru často udává doporučený objem ozvučnice nebo je možné jej 

spočítat podle požadovaného průběhu aproximace modulové kmitočtové charakteristiky  
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kde Vas je ekvivalentní objem reproduktoru a Qts je celkový činitel jakosti reproduktoru. 

Tyto parametry udává výrobce. Qtc je celkový činitel jakosti reproduktoru v ozvučnici a 

volí se s ohledem na požadovanou aproximaci modulové kmitočtové charakteristiky. 

Často používaná aproximace je typu Butterworth, kde Qtc = 0,707. 

Ozvučnice typu bassreflex 

Bassreflexová ozvučnice má na některé ze stěn bassreflexový nátrubek, popř. pouze 

otvor, jež bývá obvykle kruhového nebo obdélníkového průřezu. Jedná se v podstatě o 

Helmholzův rezonátor, v jehož stěně je umístěn reproduktor. Nad rezonančním 



 
kmitočtem Helmholzova rezonátoru se natáčí fáze vzduchu kmitajícího v nátrubku 

vzhledem k zadní stěně membrány reproduktoru téměř o 180°, takže signál vyzařovaný 

otvorem je ve fázi se signálem vyzářeným přední stranou reproduktoru a podporuje jej. 

Z hlediska elektroakustické analogie bychom soustavu ozvučnice a bassreflexového 

nátrubku mohli chápat jako dva rezonanční obvody RLC. Princip bassreflexové 

ozvučnice spočívá v tom, že oba rezonanční obvody (reproduktorová soustava a nátrubek) 

se naladí na společný rezonanční kmitočet 

Pro stanovení, zda je daný reproduktor vhodný pro montáž do ozvučnice typu 

bassreflex, byl zaveden tzv. činitel EBP (Efficiency Bandwidth Product) definovaný jako 

es
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EBP     [Hz], (2) 

kde fs a Qes jsou rezonanční kmitočet a elektrický činitel jakosti reproduktoru, které opět 

udává výrobce. Jedná se o informativní hodnotu, pokud je EBP < 50, pak se reproduktor 

hodí spíše do uzavřených reproduktorových soustav. 

Pro návrh bassreflexové ozvučnice, tj. stanovení objemu a parametrů nátrubku, se 

používá několik aproximací. Pro svoji jednoduchost je často používána aproximace typu 

„maximally flat“, při které se snažíme dosáhnout maximálně vyrovnané modulové 

kmitočtové charakteristiky reproduktoru v ozvučnici. Objem ozvučnice pro aproximaci 

„maximally flat“ je dán  

86,2

tsasb 33,15 QVV     [l], (3) 

kde Vas je ekvivalentní objem reproduktoru a Qts je celkový činitel jakosti reproduktoru. 

Tyto parametry udává výrobce. Ladění bassreflexového nátrubku je dáno jeho průměrem 

a délkou. Z praktických důvodů se volí průměr a podle něj se dopočítá délka podle vztahu 
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kde d je průměr nátrubku, Vb je objem ozvučnice v m3 a fb je rezonanční kmitočet 

reproduktoru v bassreflexové ozvučnici 

9,0

ts

s
b

42,0

Q

f
f     [Hz]. (5) 

Zadání 

1) Navrhněte uzavřenou ozvučnici pro středobasový reproduktor. Pro ozvučnici sestavte 

náhradní schéma v prostředí LspCADu a zobrazte simulace kmitočtových a 

impedančních charakteristik. 

2) Navrhněte ozvučnici typu bassreflex pro stejný středobasový reproduktor. Pro 

ozvučnici sestavte schéma v prostředí LspCADu a zobrazte simulace kmitočtových a 

impedančních charakteristik.  

3) Rozhodněte, která ozvučnice je pro zvolený reproduktor vhodnější. Pozorujte rozdíly 

charakteristik obou ozvučnic a dále chování charakteristik při změnách konkrétních 

parametrů ozvučnic. 

Postup 

Pomocí ikony na ploše spusťte program LspCAD 6. Otevřou se dvě okna. Hlavní 

okno (Main), kde lze pomocí menu nastavovat vlastnosti projektu a zobrazení, zakládat, 



 
otevírat a ukládat projekty nebo spouštět optimalizační nástroje. Větší okno (Schema) 

slouží k tvorbě schémat. Dvojice záložek Edit a Simulate slouží k přepínání mezi 

editačním a simulačním módem. V editačním módu je možné vytvořit schéma a v 

simulačním nastavit parametry jednotlivým součástkám, které budou ovlivňovat výstupní 

grafy. Okno pro zobrazení grafů se objeví automaticky po přechodu do simulačního 

módu. V případě jeho překrytí jiným oknem ho lze znovu vyvolat tlačítkem Graph (pouze 

v režimu simulace). Stejným způsobem lze vyvolat hlavní okno LspCADu tlačítkem 

Main form. Jednotlivé součástky, které je možno použít ve schématu, jsou rozděleny do 

kategorií: Passive, A/D, Box/cabinet, Other. Proklikejte si jednotlivé skupiny a 

prohlédněte si jaké součástky je možno vložit. 

 

Obr. 1:  Zobrazení záložek a tlačítek v okně pro tvorbu schémat v LspCADu. 

Příklad tvorby schématu je na obr. 2. Pro vložení konkrétního prvku je potřeba 

kliknout na tlačítko s jeho schematickou značkou umístěné v horní liště. Kliknutím do 

prostoru pro tvorbu schématu ji vložíte na požadované místo. Kroužek s červeným 

křížkem na konci vodiče, který vychází ze součástky, znamená, že vodič není připojen. 

  

Obr. 2:  Prvky jednoduché výhybky typu dolní propust se strmostí 6dB/okt. 

Součástky je nutné správně propojit (obr. 3). Fialové kroužky u součástek ukazují 

pozici jejich popisu (přetažením lze měnit). Se součástkami je možné hýbat uchopením 

za čtverec (většinou uprostřed součástky) a otáčet je kliknutím pravým tlačítkem a volbou 

Rotate. Pomocí kontextového menu vyvolaného kliknutím pravým tlačítkem probíhají 

také další standardní akce, jako mazání prvku, kopírování nebo vkládání. LspCAD 

nepodporuje standardní klávesové zkratky Ctrl+C, Ctrl+V. Všechny operace je nutno 

provádět pomocí zmíněného menu. 



 

  

Obr. 3:  Pospojování prvků výhybky. 

Po dokončení schématu je možné přepnout se do módu simulace (záložka 

Simulate). Ihned po přepnutí se objeví graf simulace kmitočtové charakteristiky. 

Nastavení hodnot parametrů součástek (např. indukčnosti cívky) probíhá tak, že na 

součástku kliknete levým tlačítkem myši (pouze v módu simulace). Při zadávání hodnot 

používejte desetinnou tečku. Po kliknutí na součástku pravým tlačítkem myši se objeví 

více možností nastavení (např. teplotní závislost indukce cívky nebo její parazitní odpor). 

Po kliknutí na reproduktor (prvek Driver unit) se objeví okno s možností úprav vlastností 

reproduktoru, kde lze změnit název. Dolní část tohoto okna je rozdělena do dvou záložek. 

V záložce Generals lze měnit například polaritu reproduktoru (políčko invert) a v záložce 

Driver parameters jeho relativní polohu vůči zadanému bodu (hodnoty dX, dY a dZ viz 

obr. 4). Podobným způsobem se nastavují hodnoty všech prvků. V následujících úkolech 

budete používat prvky ze záložek Passive a Box/cabinet. 

  

Obr. 4:  Souřadný systém s reproduktorem v programu LspCAD. 

V okně Graphs je nejdůležitější graf SPL mag (obr. 5), který simuluje výše 

zmíněnou kmitočtovou charakteristiku reproduktoru měřenou v přední polorovině před 

reproduktorem. Plnými čarami jsou zde vykresleny modulové kmitočtové 

charakteristiky, čárkovaně pak fázové kmitočtové charakteristiky. Další záložky 

umožňují zobrazení samotných fázových charakteristik (SPL phase), kmitočtových 

závislostí impedance (impedance), skupinového zpoždění (group delay) a dalších. 

Posunutí legendy grafu na jiné místo se provede kliknutím na pozici, kam chcete legendu 



 
přesunout. Kliknutím do malého čtverečku u popisků křivek v legendě lze upravovat 

barvu a tloušťku jednotlivých čar.  

 

Obr. 5:  Okno Graphs určené pro zobrazení simulovaných charakteristik. 

Hodnoty z grafů lze vyčítat pomocí pozice křížového kurzoru – hodnoty souřadnic 

jeho aktuální pozice se zobrazují v levém dolním rohu okna Graphs. V případě, že 

chceme vyčítat relativní rozdíly mezi více charakteristikami v grafu, je výhodné použít 

zobrazení relativních souřadnic. To provedete tak, že na místo v grafu některé z 

charakteristik, které považujete za referenční, umístíte kurzor a následně kliknete pravým 

tlačítkem myši. Když se poté pohybujete kurzorem v oblasti grafu, hodnoty souřadnic 

ukazují relativní rozdíl od zvoleného referenčního místa v rámci osy Y. Zpět do 

absolutního módu zobrazení souřadnic se dostanete opětovným kliknutím pravého 

tlačítka myši.  

pozice 

kurzoru 



 

 

Obr. 6:  Okno Settings: výběru křivek pro zobrazení v simulačním okně Graph. 

Pokud je potřeba v rámci projektu simulovat více schémat (např. reproduktorové 

výhybky, různé typy ozvučnic a reálná data změřených reproduktorů), je možné snadno 

volit, které grafy se mají zobrazit a které se mají sečíst a vytvořit výslednou křivku. K 

tomu slouží v hlavním okně LspCADu (Main form) v menu Settings záložky příslušných 

typů charakteristik (např. SPL/Xfer nebo Impedance), viz obr. 6.  

Zde (v záložce SPL/Xfer) se v panelu Show volí, které ze simulovaných křivek se 

mají zobrazit. V panelu Combine for total SPL se volí, které křivky se mají sečíst pro 

vytvoření výsledné charakteristiky. V editačním poli Range se mění rozsah zobrazované 

oblasti grafu (osy Y). Zde nastavte hodnotu 60dB. Dále v záložce Impedance nastavte 

rozsah na 100 Ω (editační pole MaxZ). 

ad 1) Návrh a simulace uzavřené ozvučnice 

Prohlédněte si parametry reproduktoru BRB 6"/50/01,8 značky Dexon, uvedené v 

příloze. Na stránkách předmětu na e-learningu je k dispozici šablona Excelu pro 

vypracování úlohy, kde jsou tyto parametry také uvedeny. Reproduktor BRB 6"/50/01,8 je 

určen pro reprodukci nízkých a středních kmitočtů. Kritériem pro návrh ozvučnice je její 

typ a objem. Velikost objemu záleží na typu ozvučnice. Podle vzorce (1) určete objem 

uzavřené ozvučnice pro reproduktor Dexon BRB 6"/50/01,8 a zapište do vašeho 

vypracování na list „výsledky“ 

V hlavním okně programu (Main form) vyberte z menu File položku New a vytvořte 

nový projekt. V okně pro tvorbu schémat se přepněte na záložku Box/cabinet. Nejprve 

vložte prvek „Loudspeaker unit“. Tato součástka má šest konektorů. K levému hornímu 

konektoru přiveďte signál ze zdroje a levý spodní konektor uzemněte. Konektory v pravé 

části představují přední a zadní část membrány. Volný prostor, do kterého membrána 

vyzařuje svou přední částí, představuje součástka „Radiation“ v záložce Box/Cabinet, 

kterou připojte na horní dvojici svorek. Na spodní dvojici svorek připojte součástky „box“ 

volba křivek pro sečtení do 

výsledné charakteristiky rozsah 

zobrazení 

osy Y 



 
a „box load“ (také v záložce Box/Cabinet), které představují uzavřený prostor za 

membránou. Správné zapojení ukazuje obr. 7.  

Nyní je hotové schéma uzavřené ozvučnice s jedním reproduktorem. Další 

nastavení simulace budou probíhat v simulačním módu. Napětí zdroje nastavte na 

hodnotu 2,83V. Poté klikněte na součástku „Loudspeaker unit“. Nastavte název prvku 

například „Uzavřená ozvučnice“ a přepněte se na kartu Parameters. Zde musíte 

naimportovat všechny TS parametry reproduktoru BRB 6"/50/01,8 podle specifikací 

v příloze. To proveďte v okně Loudspeaker unit pomocí menu File/Open, ve kterém 

otevřete soubor „C:\Program Files 

(x86)\IJData\LspCAD\loudspeakers\BRB_6_50_018.unt“. Tím parametry simulace 

odpovídají reálným vlastnostem reproduktoru. 

  

Obr. 7:  Schéma uzavřené ozvučnice v programu LspCAD. 

Nyní klikněte na součástku „Radiation“ a z nabídky Ref to vyberte položku s 

názvem prvku (např „Uzavřená ozvučnice“), který jste si zvolili. Při složitějších 

projektech se hodí funkce show reference, kterou když zaškrtnete, zobrazí se spojení se 

součástkou, na kterou odkazujete. Pomocí políčka invert můžeme opět měnit polaritu. 

Další nastavení proveďte pro prvek „box load“. Z menu Ref to opět vyberte 

simulovanou reproduktorovou jednotku. Objem ozvučnice lze měnit ve vlastnostech 

prvku „box“. Zde nastavte objem boxu, který jste vypočetli pro uzavřenou ozvučnici. 

Prohlédněte si grafy simulovaných charakteristik. Kmitočtovou a impedanční 

charakteristiku zkopírujte do schránky (v okně grafu klikněte na menu Copy) a vložte do 

vašeho vypracování v Excelu. 

ad 2) Návrh a simulace bassreflexové ozvučnice 

Podle vzorce (3) určete objem bassreflexové ozvučnice pro reproduktor BRB 

6"/50/01,8  a zapište si jej do vypracování. Ozvučnici typu bassreflex vytvoříte malou 

úpravou současné uzavřené ozvučnice. Je třeba přidat prvek „Port“, který představuje 

bassreflexový nátrubek a také další prvek „Radiation“, který představuje prostor do 

kterého bassreflexový nátrubek vyzařuje. Schéma bassreflexové ozvučnice vytvořte 

podle obr. 8 do prostoru pod schéma ozvučnice uzavřené. Je nutné, aby se jména v obou 

schématech neshodovala. Proto po vytvoření druhého schématu zkontrolujte, zda má 

každý prvek své specifické jméno (stačí, když se liší číslem). Nový prvek „Loudspeaker 

unit“ si opět vhodně pojmenujte (např. „Ozvučnice Bassreflex“). V režimu simulace 

nastavte pro nový prvek „Radiation“ v menu Ref to položku Port a u portu nastavte v 

menu Ref to položku Box. 



 

  

Obr. 8:  Schéma ozvučnice typu bassreflex v programu LspCAD. 

Vypočtenou hodnotu objemu bassreflexové ozvučnice zadejte v nastavení 

příslušného prvku „Box“. Nyní je třeba naladit bassreflexový nátrubek. To provedete v 

nastavení parametrů prvku „Port“. Průměr nátrubku použijte 40 mm. Pozor, v nastavení 

parametrů prvku „Port“ se zadává poloměr! Podle tohoto průměru spočítejte pomocí 

vzorce (4) a (5) délku nátrubku, zapište si ji do vypracování a zadejte ji do parametrů 

prvku „Port“. V okně Graph si zobrazte příslušné simulace pouze pro bassreflexovou 

ozvučnici – vypnutím charakteristik uzavřené ozvučnice v menu Settings z hlavního okna 

programu. 

Změnou rezonančního kmitočtu v parametrech nátrubku se pokuste dosáhnout 

maximálně vyrovnané modulové kmitočtové charakteristiky (stačí označit pole pro 

nastavení kmitočtu prvku Port a šipkami měnit hodnoty a sledovat změny v grafu). 

Odpovídající délku nátrubku spočítá program sám. Výsledné hodnoty parametrů nátrubku 

si poznačte. Prohlédněte si výsledné simulace a grafy kmitočtové a impedanční 

charakteristiky si zkopírujte do schránky (v okně grafu klikněte na menu Copy) a vložte 

do vašeho vypracování v Excelu.  

ad 3) Porovnání charakteristik ozvučnic 

Při návrhu dvoupásmové reproduktorové soustavy je třeba zvolit ozvučnici, do 

které se reproduktory následně vsadí. Vlastnosti této ozvučnice se řídí obzvláště 

parametry použitého hlubokotónového reproduktoru – v tomto případě právě parametry 

BRB 6"/50/01,8. Podle vzorce (2) vypočtěte parametr EBP reproduktoru BRB 6"/50/01,8 a 

poznačte si jej do vypracování. Rozhodněte, zda bude výhodnější použít uzavřenou 

ozvučnici nebo ozvučnici typu bassreflex. 

Pro snadnější přístup k nastavení nejdůležitějších parametrů ozvučnic je možné 

v editačním módu označit všechny prvky vpravo od „Loudspeaker unit“ a z kontextového 

menu (objeví se po kliknutí pravým tlačítkem myši) vybrat položku Group. Tím se 

parametry skupiny seskupí – nyní v simulačním módu po kliknutí pravým tlačítkem do 

oblasti skupiny (ne však na konkrétní součástku) máte k dispozici nejdůležitější 

parametry ozvučnice (objem, délka a poloměr nátrubku) pohromadě. Nyní měňte tyto 

parametry (u obou ozvučnic) a sledujte, jaké změny působí v grafech kmitočtových a 

impedančních charakteristik. Pokuste se u obou ozvučnic dosáhnout kompromisu mezi 

šířkou pásma reprodukce (pro pokles o 3 dB) a vyrovnanou přenosovou charakteristikou. 

Pro srovnání křivek bassreflexové ozvučnice s ozvučnicí uzavřenou využijte 

současného zobrazení opět pomocí okna Settings. Grafy kmitočtové a impedanční 

charakteristiky si zkopírujte do schránky (v okně grafu klikněte na menu Copy) a vložte 

do vašeho vypracování v Excelu. 

 

Vypracování 

Vaše vypracování bude obsahovat vypočtený parametr EBP reproduktoru Dexon  

BRB 6"/50/01,8 a rozhodnutí do jakého typu ozvučnice je vhodný, vypočtený objem 



 
uzavřené ozvučnice a ozvučnice typu bassreflex pro reproduktor BRB 6"/50/01,8, 

modulovou kmitočtovou a impedanční charakteristiku uzavřené ozvučnice, vypočtené a 

nastavené parametry bassreflexového nátrubku a modulovou kmitočtovou a impedanční 

charakteristiku ozvučnice typu bassreflex. 

 

 

 



 

 

Obr. 7:  Parametre reproduktoru BRB 6"/50/01,8, 

 

 

 
 

Modulová kmitočtová charakteristika a impedanční charakteristika reproduktoru 

Monacor BRB 6"/50/01,8,. 



ELEKTROAKUSTIKA 

   

Laboratorní úloha č. 8 

Návrh výhybky reproduktorové soustavy 
 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s návrhem výhybky dvoupásmové reproduktorové 

soustavy pomocí simulačního programu. 

Teoretický úvod 

Pomocí současných technologií konstrukce elektroakustických měničů není možné 

zkonstruovat reproduktor, který by byl měl vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku a 

lineární přenos v celém pásmu akustických kmitočtů. Pro věrnou reprodukci zvukových 

signálů je proto nutné používat dvou i více reproduktorů odlišných konstrukcí spojených 

do tzv. reproduktorové soustavy. 

Reproduktorová skříň (ozvučnici reproduktoru) má vliv na jeho kmitočtovou 

charakteristiku. Jejím hlavním účelem je zamezení jevu označovanému jako tzv. akustický 

zkrat. Má i ochranou funkci pro basový reproduktor. Vestavěním reproduktoru do 

ozvučnice dojde ke změně vyzařovací impedance, což se projeví k zmenšení maximální 

výchylky pod jistým kmitočtem, takže v této oblasti reproduktor mechanicky vydrží větší 

výkon. 

Reproduktorová výhybka 

Hlavní účel reproduktorové výhybky je tedy rozdělení spektra signálu tak, aby každý 

z reproduktorů reprodukoval tu část spektra, kterou je schopen reprodukovat s nejmenším 

zkreslením. Hlavní klasifikace výhybek je na výkonové (pasivní, z pasivních součástek) a 

nevýkonové (nejčastěji aktivní, z aktivních a pasivních součástek), podle toho jakou 

konstrukci používají a kde se zařazují – před nebo za výkonový zesilovač. 

U dvoupásmové reproduktorové soustavy používá kmitočtová výhybka pro basový 

reproduktor filtr typu dolní propust a pro vysokotónový reproduktor filtr typu horní 

propust. Používají se filtry s různými aproximacemi průběhu kmitočtové charakteristiky a 

strmostmi 6 až 18 db/okt. Jednoduchým, často používaným typem je propust druhého řádu 

(strmost 12 dB/okt) s Butterworthovou aproximací. Zapojení dolní a horní propusti je 

uvedeno na obr. 1. Pro indukčnost L cívky a kapacitu C kondenzátoru platí 

2π df

Z
L  , 

Zf
C

dπ4

2
 , (1) 

kde fd je dělicí kmitočet výhybky a Z je impedance reproduktoru – v případě návrhu filtru 

typu dolní propust je to impedance hlubokotónového reproduktoru a v případě návrhu 

horní propusti impedance vysokotónového reproduktoru. 

 

Obr. 1: Zapojení filtru typu dolní propust (vlevo) a horní propust (vpravo) 2. řádu 

s Butterworthovou aproximací. 
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Vyrovnání citlivosti reproduktorů 

Mezi basovým a středotónovým reproduktorem nejsou velké rozdíly citlivostí, mezi 

výškovým a ostatními ale bývá rozdíl citlivosti značný. Výškový reproduktor s vysokou 

citlivostí by bez korekce citlivosti reprodukoval signály vůči ostatním reproduktorům příliš 

hlasitě. Proto za větev výhybky korigovaného reproduktoru zařazujeme odporový dělič, 

který má za úkol citlivost snížit.  

 

Obr. 2: Zapojení odporového děliče. 

Útlum článku A [dB] se volí pomocí rozdílu modulových kmitočtových 

charakteristik obou reproduktorů v místě dělicího kmitočtu. Zapojením výhybky a 

odporového děliče ale zvýšíme činitel jakosti a reproduktor bude vykazovat větší zvlnění 

modulové kmitočtové charakteristiky. Velikosti odporů děliče vypočítáme podle rovnice 
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kde Re je stejnosměrný odpor reproduktoru. 

Zadání 

1) Navrhněte pasivní reproduktorovou výhybku druhého řádu pro oddělení kmitočtových 

pásem reproduktorů. S ohledem na parametry reproduktorů zvolte vhodný dělicí 

kmitočet.  

2) V prostředí LspCADu vytvořte schéma příslušných filtrů a zobrazte jejich kmitočtové 

charakteristiky. Pokuste se optimalizovat hodnoty pasivních součástek tak, aby 

výsledná charakteristika měla vyrovnaný průběh v celém kmitočtovém spektru. 

3) Schémata z předchozího bodu doplňte o reálné hodnoty naměřených kmitočtových 

charakteristik obou reproduktorů. Ze simulovaných grafů a parametrů reproduktorů 

rozhodněte o snížení citlivosti výškového reproduktoru, schéma doplňte o příslušné 

pasivní prvky. Hodnoty prvků výsledného schématu optimalizujte pomocí 

automatizovaného návrhu LspCADu. 

Postup 

Pomocí ikony na ploše spusťte program LspCAD 6. Otevřou se dvě okna. Hlavní 

okno (Main), kde lze pomocí menu nastavovat vlastnosti projektu a zobrazení, zakládat, 

otevírat a ukládat projekty nebo spouštět optimalizační nástroje. Větší okno (Schema) 

slouží k tvorbě schémat. Dvojice záložek Edit a Simulate slouží k přepínání mezi editačním 

a simulačním módem. V editačním módu je možné vytvořit schéma a v simulačním nastavit 

parametry jednotlivým součástkám, které budou ovlivňovat výstupní grafy. Okno pro 

zobrazení grafů se objeví automaticky po přechodu do simulačního módu. V případě jeho 

překrytí jiným oknem ho lze znovu vyvolat tlačítkem Graph (pouze v režimu simulace). 

Stejným způsobem lze vyvolat hlavní okno LspCADu tlačítkem Main form. Jednotlivé 

součástky, které je možno použít ve schématu, jsou rozděleny do kategorií: Passive, A/D, 
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Box/cabinet, Other. Proklikejte si jednotlivé skupiny a prohlédněte si jaké součástky je 

možno vložit. 

 

Obr. 3:  Zobrazení záložek a tlačítek v okně pro tvorbu schémat v LspCADu. 

Příklad tvorby schématu je na obr. 4. Pro vložení konkrétního prvku je potřeba 

kliknout na tlačítko s jeho schematickou značkou umístěné v horní liště. Kliknutím do 

prostoru pro tvorbu schématu ji vložíte na požadované místo. Kroužek s červeným křížkem 

na konci vodiče, který vychází ze součástky, znamená, že vodič není připojen. 

  

Obr. 4:  Prvky jednoduché výhybky typu dolní propust se strmostí 6dB/oct. 

Součástky je nutné správně propojit (obr. 5). Fialové kroužky u součástek ukazují 

pozici jejich popisu (přetažením lze měnit). Se součástkami je možné hýbat uchopením za 

čtverec (většinou uprostřed součástky) a otáčet je kliknutím pravým tlačítkem a volbou 

Rotate. Pomocí kontextového menu vyvolaného kliknutím pravým tlačítkem probíhají také 

další standardní akce, jako mazání prvku, kopírování nebo vkládání. LspCAD nepodporuje 

standardní klávesové zkratky Ctrl+C, Ctrl+V. Všechny operace je nutno provádět pomocí 

zmíněného menu. 



 

  

  

Obr. 5:  Pospojování prvků výhybky 

Po dokončení schématu je možné přepnout se do módu simulace (záložka Simulate). 

Ihned po přepnutí se objeví graf simulace kmitočtové charakteristiky. Nastavení hodnot 

parametrů součástek (např. indukčnosti cívky) probíhá tak, že na součástku kliknete levým 

tlačítkem myši (pouze v módu simulace). Při zadávání hodnot používejte desetinnou tečku. 

Po kliknutí na součástku pravým tlačítkem myši se objeví více možností nastavení (např. 

teplotní závislost indukce cívky nebo její parazitní odpor). Po kliknutí na reproduktor 

(prvek Driver unit) se objeví okno s možností úprav vlastností reproduktoru, kde lze změnit 

název. Dolní část tohoto okna je rozdělena do dvou záložek. V záložce Generals lze měnit 

například polaritu reproduktoru (políčko invert). Podobným způsobem se nastavují 

hodnoty všech prvků. V následujících úkolech budete používat prvky ze záložek Passive a 

Box/cabinet. 

V okně Graphs je nejdůležitější graf SPL mag (obr. 6), který simuluje výše zmíněnou 

kmitočtovou charakteristiku reproduktoru měřenou v přední polorovině před 

reproduktorem. Plnými čarami jsou zde vykresleny modulové kmitočtové charakteristiky, 

čárkovaně pak fázové kmitočtové charakteristiky. Další záložky umožňují zobrazení 

samotných fázových charakteristik (SPL phase), kmitočtových závislostí impedance 

(impedance), skupinového zpoždění (group delay) a dalších. Posunutí legendy grafu na jiné 

místo se provede kliknutím na pozici, kam chcete legendu přesunout. Kliknutím do malého 

čtverečku u popisků křivek v legendě lze upravovat barvu a tloušťku jednotlivých čar. 

Hodnoty z grafů lze vyčítat pomocí pozice křížového kurzoru – hodnoty souřadnic jeho 

aktuální pozice se zobrazují v levém dolním rohu okna Graphs. V případě, že chceme 

vyčítat relativní rozdíly mezi více charakteristikami v grafu, je výhodné použít zobrazení 

relativních souřadnic. To provedete tak, že na místo v grafu některé z charakteristik, které 

považujete za referenční, umístíte kurzor a následně kliknete pravým tlačítkem myši. Když 

se poté pohybujete kurzorem v oblasti grafu, hodnoty souřadnic ukazují relativní rozdíl od 

zvoleného referenčního místa v rámci osy Y. Zpět do absolutního módu zobrazení 

souřadnic se dostanete opětovným kliknutím pravého tlačítka myši.  



 

  

 

Obr. 6:  Okno Graphs určené pro zobrazení simulovaných charakteristik. 

Pokud je potřeba v rámci projektu simulovat více schémat (např. reproduktorové 

výhybky, různé typy ozvučnic a reálná data změřených reproduktorů), je možné snadno 

volit, které grafy se mají zobrazit a které se mají sečíst a vytvořit výslednou křivku. K tomu 

slouží v hlavním okně LspCADu (Main form) v menu Settings záložky příslušných typů 

charakteristik (např. SPL/Xfer nebo Impedance), viz obr. 7. 

Zde (v záložce SPL/Xfer) se v panelu Show volí, které ze simulovaných křivek se 

mají zobrazit. V panelu Combine for total SPL se volí, které křivky se mají sečíst pro 

vytvoření výsledné charakteristiky. V editačním poli Range se mění rozsah zobrazované 

oblasti grafu (osy Y). Zde nastavte hodnotu 60dB. Dále v záložce Impedance nastavte 

rozsah na 100 Ω (editační pole MaxZ). 

pozice 

kurzoru 



 

  

 

Obr. 7:  Okno Settings: výběru křivek pro zobrazení v simulačním okně Graph. 

Kdybyste chtěli například porovnávat funkce různých výhybek, můžete si v 

simulačním režimu pomocí tlačítek S1–S8 uložit dané schéma, vytvořit jiné, opět uložit 

pomocí tlačítek S1–S8 (samozřejmě na jinou pozici) a pak pomocí tlačítek R1–R8 zpětně 

vyvolat. 

ad 1) Návrh dvoupásmové reproduktorové výhybky 

V tomto bodě je vaším úkolem navrhnout reproduktorové výhybky pro středobasový 

a výškový reproduktor. Bude se jednat o kmitočtové filtry typu dolní a horní propusti 

druhého řádu se strmostí 12 dB/okt. Prohlédněte si parametry „recommended crossover 

frequency“ středobasového reproduktoru (BRB 6"/50/01,8) a výškového reproduktoru (IRT 

10/80/01,8) v příloze a zvolte vhodný dělicí kmitočet pro oba filtry. Pomocí vzorce (1) 

navrhněte hodnoty indukčnosti a kapacity pro filtry se zvoleným dělicím kmitočtem. Na 

stránkách předmětu na e-learningu je k dispozici šablona pro Excel, kde najdete parametry 

a charakteristiky použitých reproduktorů. Do listu „výsledky“ zadejte zvolený dělicí 

kmitočet a vypočtené hodnoty. 

ad 2) Simulace reproduktorové výhybky v aplikaci LspCAD 

Nyní přistupte k tvorbě schémat. Vytvořte schéma dvou filtrů druhého řádu – jeden 

pro středobasový a jeden pro výškový reproduktor (viz na obr. 1). Způsob vytváření 

schéma je uveden na začátku postupu. V simulačním módu doplňte vypočtené hodnoty 

součástek (zkontrolujte, zda zadáváte hodnoty ve správných jednotkách!) a nastavte napětí 

generátoru na 1 V. Pozorujte grafy kmitočtové charakteristiky (pomocí menu Settings si na 

záložce SPL/Xfer zobrazte pouze aktuální charakteristiky filtrů). Zamyslete se, jaký jev 

zobrazuje modulová kmitočtová charakteristika filtrů (zvláště na průsečíku křivek filtrů) a 

jak tento jev souvisí s křivkami fázových charakteristik filtrů – pokuste se tento problém 

napravit. Vaším cílem je, aby součtová křivka obou modulových charakteristik byla 

vyrovnaná v celém kmitočtovém spektru a nabývala hodnotu pokud možno 0 dB. 

volba křivek pro sečtení do 

výsledné charakteristiky rozsah 

zobrazení 

osy Y 



 

  

Vyzkoušejte změnit polaritu reproduktorů a pozorujte změny v grafu. Pokuste se 

optimalizovat hodnoty prvků filtrů. Snažte se dodržet původní dělicí kmitočet obou filtrů. 

Cílem je dojít k výsledku podobnému jako na obr. 8. 

  

Obr. 8: Kmitočtové charakteristiky optimalizovaných reproduktorových výhybek. 

 Do vašeho vypracování v Excelu si zaznamenejte vaše výsledné hodnoty prvků a 

výsledný graf simulovaných kmitočtových charakteristik (SPL mag) si zkopírujte do 

schránky (v okně grafu klikněte na menu Copy) a vložte do vašeho vypracování. 

ad 3) Simulace reálných reproduktorů a optimalizace výhybek 

Ve schématu výhybky z předešlého bodu klikněte v simulačním módu na prvek 

„Driver unit“ (symbol reproduktoru) pro středobasový reproduktor a zde v záložce Driver 

parameters, v části SPL data naimportujte reálná změřená SPL data reproduktoru SPH-

225C pomocí tlačítka Browse. Příslušný soubor naleznete v „c:\Program Files 

(x86)\IJData\lspCAD\loudspeakers\BRB_65001,8_frek.txt“. Stejným způsobem 

naimportujte i soubor „IRT_108001,8_frek.txt“ ze stejného adresáře do prvku „Driver 

unit“ určeného pro výškový reproduktor. Obě křivky se ihned zobrazí v simulačním okně 

Graph. Prohlédněte si kmitočtové charakteristiky, graf si zkopírujte do schránky (v okně 

grafu klikněte na menu Copy) a vložte do vašeho vypracování.  

Vypracování 

Vaše vypracování bude obsahovat vypočtené hodnoty pasivních prvků 

reproduktorových výhybek a hodnoty příslušných prvků po optimalizaci, kmitočtové 

charakteristiky vytvořených reproduktorových výhybek, kmitočtové charakteristiky 

výhybek s reálnými daty reproduktorů a kmitočtové charakteristiky s reálnými daty po 

optimalizaci děliče. 



 

  

 

Obr. 9:  Parametre reproduktoru BRB 6"/50/01,8, 

 

 

 
 

Modulová kmitočtová charakteristika a impedanční charakteristika reproduktoru 

Monacor SPH-225C. 



 

  

 

Obr. 10:  Parametre reproduktoru BRB 6"/50/01,8, 

 

 

 
 

Modulová kmitočtová charakteristika a impedanční charakteristika reproduktoru 

Monacor BRB 6"/50/01,8,. 
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Laboratorní úloha č. 9 

Měření charakteristik reproduktorových soustav 
 

Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámit se s měřením kmitočtových a směrových charakteristik 

reproduktorových soustav a s měřením jejich zkreslení. 

Parametry reproduktorových soustav 

U reproduktorových soustav lze použít obdobné parametry jako u reproduktorů. Ne 

všechny ale dávají smysl, protože je vždy nutné uvažovat širokopásmový vstupní signál, 

jehož reprodukce se rozdělí mezi reproduktory soustavy. Důležitý je jmenovitý příkon 

soustavy, někteří výrobci místo něj udávají krátkodobý nebo dlouhodobý špičkový 

příkon, a charakteristická citlivost nebo účinnost. Samozřejmě nás také zajímá zkreslení 

a kmitočtová charakteristika soustavy a s ní související rozsah reprodukce. 

Charakteristická citlivost  je průměrná velikost efektivní hodnoty akustického 

tlaku ve volném poli v kmitočtovém rozsahu reproduktoru či soustavy měřená v akustické 

ose ve vzdálenosti 1 m od referenčního bodu, při buzení růžovým šumem omezeným 

na kmitočtový rozsah reproduktoru se standardním příkonem 1 W. Vyjadřuje se 

v Pascalech nebo v hladině charakteristické citlivosti nad referenční hladinou 2.10–5 Pa, 

tj. jako 20log(/2.10–5). Tuto definici ale nelze použít u tzv. bi-amp reproduktorových 

soustav, tedy u soustav s nevýkonovou výhybkou a zesilovačem pro každý 

z reproduktorů. V tom případě je účinnost vztažena ke standardnímu budícímu napětí, 

které je stanovené výrobcem. Většinou je toto budicí napětí stanoveno jako maximální 

vstupní napětí, při kterém je celkové harmonické zkreslení reprodukovaných zvukových 

vln rovno definované hodnotě, např. 1 %. 

Účinnost reproduktoru je poměr celkového vyzářeného akustického výkonu 

reproduktoru ke standardnímu příkonu. Účinnost můžeme přepočítat na hladinu 

charakteristické citlivosti v dB pomocí vzorce  

 = 112+10logP  [dB], (1) 

kde P je účinnost reproduktoru. Účinnosti 0,01, tj. 1%, odpovídá hladina charakteristické 

citlivosti 92 dB, účinnosti 10% hladina 102 dB atd. Pro opačný převod podle rovnice (1) 

platí 

100.10 10

112

P







   [%]. (2) 

Kmitočtová charakteristika je definována jako závislost akustického tlaku 

v akustické ose reproduktorové soustavy a stálém vstupním napětí. Akustická osa 

reproduktoru je u osově symetrických reproduktorů shodná s jejich geometrickou osou, 

její stanovení je ale u reproduktorových soustav složitější a měl by ji udávat výrobce. 

Může být shodná s akustickou osou výškového reproduktoru nebo procházet 

geometrickým středem akustických os hlubokotónového a vysokotónového 

reproduktoru. Referenční bod reproduktorové soustavy je, obdobně jako u reproduktoru, 

v průsečíku akustické osy s rovinou ústí reproduktorů soustavy.  



 

  

Kmitočtová charakteristika akustického vysílače se určuje ve volném prostoru nebo 

v bezodrazové komoře, kdy se stanoví kmitočtový průběh akustického tlaku v ose i mimo 

osu vysílače. Základní uspořádání je uvedeno na obr. 1. 

 

Obr. 1: Měření kmitočtové charakteristiky reproduktoru. 

Výstupní signál generátoru je po zesílení přiveden na vstup měřeného objektu. Před 

jeho výstupem je ve vzdálenosti l umístěn měřící mikrofon orientovaný tak, aby jeho 

citlivost byla kmitočtově nezávislá při ozvučení v měřeném směru. Průběh výstupního 

napětí měřícího mikrofonu, který odpovídá hodnotě akustického tlaku v místě měřícího 

mikrofonu, zaznamenává analyzátor synchronizovaný s budicím generátorem. 

Uspořádání podle obr. 1 odpovídá situaci, kdy je akustický vysílač umístěný 

v bezodrazové komoře vyzařující do celého prostoru. Vzdálenost mezi akustickým 

vysílačem a měřícím mikrofonem má být alespoň trojnásobná, než je aktivní rozměr 

zářiče (průměr membrány).  

Efektivní kmitočtový rozsah reproduktorové soustavy je definován pro pokles 

modulové kmitočtové charakteristiky reproduktoru o 10 dB oproti průměrné hodnotě 

akustického tlaku v oktávových pásmech. Často se také udává kmitočtový rozsah pro 

pokles o 3 dB. 

Kmitočtové charakteristiky reproduktoru souvisí především s jeho účinností. 

Souvisí však také s jeho směrovou funkcí, která vyjadřuje, jak reproduktor vyzařuje 

energii ve směru svírajícím s jeho akustickou osou úhel . Směrová charakteristika je 

polární diagram akustického tlaku v konstantní vzdálenosti od reproduktoru v závislosti 

na úhlu  při stálém kmitočtu. Akustický tlak bývá ve směrových charakteristikách 

normován vzhledem k akustickému tlaku p0 v ose reproduktoru. Při zobrazení diagramů 

směrové charakteristiky pístu kmitajícího v nekonečně tuhé stěně pro různý poměr 

poměrů D k vlnové délce  je znát, že se vzrůstajícím kmitočtem roste směrový účinek a 

membrána vyzařuje energii více do směru osy, viz obr. 2. 

Vyzařovací úhel reproduktoru či soustavy je úhel mezi akustickou osou 

reproduktoru a směrem, ve kterém klesne hodnota hladiny akustického tlaku o 10 dB 

oproti hladině naměřené v akustické ose. 



 

  

 
Obr. 2: Směrové charakteristiky pístově kmitající kruhové membrány. 

Nelineární zkreslení přímovyzařujících reproduktorů je ovlivněno jednak 

nelinearitou poddajného uložení kmitacího systému, jednak proměnnou hodnotou Bl 

v závislosti na amplitudě výchylky membrány (při větších výchylkách se kmitací cívka 

ocitá částečně mimo magnetický obvod). K tomu může přistoupit i vliv deformace 

membrány při kmitání. Uvedené příčiny vedou ke vzniku harmonického zkreslení, 

intermodulačního zkreslení, zkreslení rozdílovou složkou, zákmitovému zkreslení atd. 

Celkové harmonické zkreslení THD (Total Harmonic distortion) je definováno 

jako poměr efektivní hodnoty výstupního akustického tlaku všech vyšších harmonických 

složek k průměrné hodnotě první harmonické složky uvažované v daném kmitočtovém 

pásmu: 
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kde p1 je akustický tlak první harmonické složky a pk akustické tlaky vyšších 

harmonických složek. Celkové harmonické zkreslení se udává také v dB 
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Měřicí systém Pulse 

Měřicí systém Pulse, který budete při měření používat, se skládá z hardware LAN-

XI obsahujícího mikrofonní vstupy a výstupy generátoru, který je pomocí Internetu 

připojen k počítači s ovládacím software LabShop. Nastavení měření je poměrně 

komplikované, proto je připraven projekt, ve kterém jsou již všechna nastavení 

provedena. Nejprve pomocí menu Start otevřete aplikaci LabShop (Všechny 

programy/PULSE/LabShop). Po jeho spuštění zobrazí dialog „New Project“ s posledně 

otevřenými soubory, ve kterém zvolte projekt  

„C:\BK_projects\ Loudspeaker_measurement.pls“  

a klikněte na tlačítko OK. Pokud projekt nebude v dialogu zobrazen, zavřete dialog 

tlačítkem Cancel a projekt otevřete pomocí menu File / Open .... 
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Samotný projekt aplikace LabShop může obsahovat několik různých měření, např. 

měření kmitočtové charakteristiky, měření směrové charakteristiky apod. Měření se 

v aplikaci LabShop označuje jako šablona (template) a při jejich změně je potřeba 

šablonu aktivovat funkcí Activate Template (menu Measurement nebo klávesa F2). Pokud 

při aktivování šablony ohlásí LabShop nějakou chybu, požádejte o pomoc vyučujícího. 

Jedno měření obvykle obsahuje několik úloh (task): nejprve je potřeba nastavit 

analyzátor, pak provést měření a pak zobrazit výsledky. Úlohy lze seskupit do seznamu 

úloh (task list) a pro každou úlohu lze uložit pracovní plochu (layout), tj. otevřená okna 

a jejich pozice. Úlohy jsou zobrazeny jako ikony v levé části okna, viz obr. 3. Nejvyšší 

úrovní jsou záložky (zcela vlevo s textem na výšku), na obr. 3 to jsou „Kmitočtová char.“ 

a „Zkreslení“. Je zvykem vytvořit pro každé měření (šablonu) vlastní záložku. Kliknutím 

na záložku se zobrazí seznamy úloh, kterých může být i několik. V každé skupině úloh 

jsou pak ikonou zastoupeny jednotlivé úlohy, na obr. 3 jsou to úlohy „Nastavení 

analyzátoru“, „Měření“ a „Zobrazení výsledků“. Je zvykem volit pořadí úloh ve skupině 

shora dolů tak, jak se má při samotném měření postupovat. Po kliknutí na ikonu úlohy se 

zobrazí její pracovní plocha, tj. okna potřebná pro nastavení měření, zobrazení výsledků 

apod.   

  

Obr. 3: Zobrazení ikon úloh v aplikaci Labshop. 

V aplikaci LabShop jsou k dispozici dva typy grafů. Ve vašem projektu je 

jednodušší typ grafu použit na zobrazení kmitočtových charakteristik a složitější typ na 

zobrazení polárního grafu směrových charakteristik. U kmitočtových charakteristik 

můžete na plochu grafu kliknout levým tlačítkem, tím na danou pozici umístíte kurzor a 

do pravé části okna se napíše jeho poloha. V obou typech grafů ale vystačíte s funkcemi 

pro automatické nastavení rozsahu zobrazení a pro export dat. 

Po klinutí na plochu grafu pravým tlačítkem se objeví kontextové menu, kde zvolte 

položku Properties. Objeví se dialogové okno, které se liší podle typu grafu, nicméně 

v obou případech v něm najdete záložku „X Axis“ a „Y Axis“, kde se nastavují parametry 

os. Mimo jiné zde najdete i tlačítko Autoscale pro automatické nastavení rozsahu 

zobrazení v dané ose. 

Export naměřených dat z jednoduššího typu grafu provedete kliknutím pravým 

tlačítkem na plochu grafu, zvolením položky „Copy Active Curve“ a pak vložením do 

Excelu funkcí Paste. U složitějšího typu grafu musíte otevřít jeho okno Properties, zvolit 

záložku „Options“, kliknout na tlačítko „Copy to clipboard“ a pak vložit do Excelu. 

Zadání 

1) Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku dvoupásmové aktivní 

reproduktorové soustavy v akustické ose vysokotónového a hlubokotónového 

reproduktoru. 

záložky 

skupiny úloh 

ikony úloh 



 

  

2) Určete efektivní kmitočtový rozsah reproduktorové soustavy, kmitočtový rozsah pro 

pokles o 3 dB a její charakteristickou citlivost a účinnost. 

3) Změřte celkové harmonické zkreslení při dvou různých zesíleních zesilovače aktivní 

reproduktorové soustavy. 

4) Změřte směrovou charakteristiku reproduktorové soustavy na kmitočtech od 125 kHz 

do 16 kHz v oktávových intervalech s krokem 5° a pro směrové charakteristiky na 

třech nejvyšších kmitočtech zjistěte vyzařovací úhel. Vysvětlete tvar směrových 

charakteristik. 

Postup 

Laboratorní pracoviště je zapojeno podle obr. 4. V bezodrazové komoře je umístěn 

hardware LAN-XI, ke kterému je připojen mikrofon a měřený reproduktor. LAN-XI je 

napájen z 12“ racku v komoře, ve kterém tedy musí být zapnuty zásuvky. Ovládání točny 

je umístěno v racku ve vedlejší místnosti SC5.48. Hardware LAN-XI je s vaším 

počítačem propojen pomocí intranetu a ovládání točny pomocí rozhraní USB. V komoře 

je také malý dálkový ovladač, kterým můžete točnu ovládat manuálně. 

 

Obr. 4: Zapojení měřicího pracoviště. 

Pokud jste tak ještě neučinili, přečtěte si kapitolu „Měřicí systém Pulse“ a otevřete 

projekt LabShopu „Loudspeaker_measurement“. Po otevření projektu zvolte na záložce 

„Kmitočtová char.“ úkol „Konfigurace“ a aktivujte šablonu měření (F2). Kalibraci 

mikrofonu provádět nebudete, systém pulse si načte citlivost mikrofonu z jeho vnitřní 

paměti pomocí technologie TEDS. 

ad 1) Měření modulové kmitočtové charakteristiky 

Umístěte dvoupásmovou aktivní reproduktorovou soustavu na točnu v bezodrazové 

komoře a za asistence vyučujícího připojte její vstup k měřicímu hardware LAN-XI. Poté 

umístěte mikrofon do akustické osy vysokotónového reproduktoru reproduktorové 

soustavy do vzdálenosti 1 m. K natočení točny můžete použít dálkový ovladač v komoře. 

Zkontrolujte, zda je reproduktorová soustava zapnutá a nastavte její citlivost na minimum 

(vypínač a ovládání citlivosti jsou nad konektory na zadní straně). Zavřete dveře do 

komory (alespoň vnitřní). Spuštěním zástupce „Komora“ na ploše otevřete stránku IP 

kamery v komoře, na které klikněte na odkaz Motion JPEG – Single Camera. 

V aplikaci LabShop přepněte v záložce „Kmitočtová char.“ na úkol „Nastavení 

analyzátoru“. Objeví se okno SSR Analyzer, v jehož záložce Setup zkontrolujte nastavení 

následujících parametrů: 

bezodrazová komora

ovládání 
točny

LAN-XI

LabShop

dálkový 
ovladač

USB

Ethernet



 

  

Sweep Type: Log ISO 

Sweep Up 

Start Freq: 50 Hz 

Stop Freq: 50k Hz 

Step Size: R80 (1/24 Oct) 

Poté přepněte na úkol „Měření odezvy“, aktivujte šablonu měření (F2) a klávesou F5 

měření spusťte. Po skončení měření si data z grafu modulové kmitočtové charakteristiky 

zkopírujte do schránky (viz popis aplikace LabShop v teoretickém úvodu). Na stránkách 

předmětu na e-learningu je připravená šablona pro vypracování. Do listu „Kmitočtová 

char.–import1“ od buňky A1 vložte data ze schránky a na listu „Kmitočtová  char.“ se 

charakteristika zobrazí. 

Nyní umístěte mikrofon do akustické osy hlubokotónového reproduktoru a měření 

zopakujte. Naměřená data zkopírujte a vložte do listu „Kmitočtová char.–import2“ od 

buňky A1. 

ad 2) Určení parametrů reproduktorové soustavy 

Pro určení efektivního kmitočtového rozsahu reproduktorové soustavy potřebujeme 

znát průměrnou hodnotu akustického tlaku v oktávových pásmech. Citlivost 

reproduktorové soustavy nechte nastavenou na minimum. Akustický tlak v oktávových 

pásmech a v celém spektru reprodukovaných signálů změříte v aplikaci LabShop pomocí 

úkolů na záložce „Pásmová analýza“. Nejprve zvolte úkol „Nastavení analyzátoru“ a 

v okně CPB Analyzer zkontrolujte nastavení těchto parametrů: 

Bandwidth: 1/1 Octave 

Lower Centre Frequency 16 Hz 

Upper Centre Frequency: 16 kHz 

Average Mode: Linear 

Linear Averaging Time: 10 s 

Poté šablonu měření aktivujte (F2), přepněte na úkol „Oktávová analýza“ a klávesou F5 

spusťte měření. Měření trvá 10 sekund.  

V levém grafu odečtete hodnoty akustických tlaků v jednotlivých oktávových 

pásmech se středním kmitočtem 125 Hz až 16 kHz, vypočtěte jejich průměr a z něj 

hladinu akustického tlaku. Výsledky si zapište do vypracování v Excelu do listu 

„výsledky“. Z grafu modulové kmitočtové charakteristiky a ze znalosti vypočtené 

průměrné hladiny akustického tlaku vypočtěte efektivní kmitočtový rozsah 

reproduktorové soustavy a její kmitočtový rozsah pro pokles o 3 dB. Ty také zapište do 

vašeho vypracování. 

Pro určení charakteristické citlivosti reproduktorové soustavy potřebujeme znát 

akustický tlak ve vzdálenosti 1 m při nominální velikosti budicího napětí a nominálním 

zesílení. Nastavte proto citlivost reproduktorové soustavy na maximum. Generátor 

v modulu LAN-XI je v projektu již nastaven na efektivní hodnotu napětí 0,25 V, což je 

výrobcem udávaná nominální hodnota budícího napětí. Klávesou F5 opět spusťte měření. 

V pravém grafu (s jediným zeleným sloupcovým indikátorem) odečtěte širokopásmovou 

hladinu akustického tlaku. Pokud máte mikrofon umístěn v akustické ose soustavy a ve 

vzdálenosti 1 m, odpovídá tato hodnota hladině charakteristické citlivosti reproduktorové 

soustavy. Z ní spočítejte charakteristickou citlivost v Pascalech a pomocí rovnice (2) 

vypočítejte účinnost reproduktorové soustavy. Výsledky si poznamenejte do vašeho 

vypracování v Excelu. 



 

  

ad 3) Měření zkreslení 

Pro první měření snižte citlivost reproduktorové soustavy na minimum. V aplikaci 

LabShop zvolte záložku „Zkreslení“ a úkol „Nastavení analyzátoru“. Objeví se okno SSR 

Analyzer, kde na záložce Setup zkontrolujte nastavení těchto parametrů: 

Sweep Type: Log ISO 

Sweep Up 

Start Freq: 160 Hz 

Stop Freq: 10k Hz 

Step Size: R20 (1/6 Oct) 

Poté aktivujte šablonu měření (F2) a přepněte na úkol „Měření“. Klávesou F5 změření 

spusťte a po jeho skončení zvolte úkol „Zobrazení výsledků“. Zobrazí se tři grafy: 

v horním je kmitočtová závislost zkreslení v procentech, v prostředním je zkreslení 

uvedené v hodnotách hladiny akustického tlaku a v dolním grafu je změřená hladina 

akustického tlaku. Pomocí kurzoru odečtěte maximální hodnotu zkreslení v procentech a 

zapište ji do svého vypracování. 

Nyní nastavte citlivost reproduktorové soustavy přibližně na polovinu a opět změřte 

zkreslení THD. 

ad 4) Měření směrové charakteristiky reproduktorové soustavy 

Zkontrolujte, zda je mikrofon ve směru akustické osy reproduktorové soustavy (tj. 

ve výchozí pozici 0°) a snižte její citlivost opět na minimum. Pro měření směrové 

charakteristiky jsou v aplikaci LabShop určeny úkoly na záložce „Směrová char.“. 

Nejprve klikněte na úkol „Nastavení analyzátoru“ a v okně SSR Analyzer na záložce 

Setup zkontrolujte nastavení těchto parametrů: 

Sweep Type: CPB 

Sweep Up 

Start Freq: 125 Hz 

Stop Freq: 16k Hz 

Step Size: 1/1 Octave 

Budete tedy měřit směrové charakteristiku pro kmitočty v oktávových intervalech. 

Aktivujte šablonu měření (F2) a klikněte na úkol „Měření“. Zobrazí se okno Directivity 

Measurement, kde ve skupině Angles nastavte počáteční úhel (Start) na 0°, koncový úhel 

(Stop) na 355° a krok (Increment) na 5°. Měření spustíte kliknutím na tlačítko Start v okně 

Directivity Measurement. IP kamerou v bezodrazové komoře můžete sledovat 

automatické otáčení reproduktorové soustavy na točně.  

Po skončení měření klikněte na úkol „Zobrazení výsledků“. Zobrazí se polární graf, 

jehož data si zkopírujte do schránky (viz popis aplikace LabShop v teoretickém úvodu) a 

vložte do vašeho vypracování v Excelu do listu „Směrová char.-import1“ od buňky A1. 

Na listu „Směrové char.“ se objeví směrové charakteristiky reproduktorové soustavy. Pro 

kmitočty 4 kHz, 8 kHz a 16 kHz zjistěte z grafu vyzařovací úhel a zapište je do svého 

vypracování.  

Po skončení měření ukončete aplikaci LabShop, ale projekt neukládejte! 

Vypracování 

Vašim výsledkem měření budou kmitočtové charakteristiky reproduktorové 

soustavy směrové charakteristiky soustavy a její parametry: efektivní kmitočtový rozsah 

a kmitočtový rozsah pro pokles o 3 dB, charakteristická citlivost a účinnost, THD pro dvě 

hodnoty zesílení a vyzařovací úhly pro tři nejvyšší kmitočty směrových charakteristik. 
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