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Seznam zkratek
au
B
C

zisk
magnetická indukce
kapacita

[dB]
[T]
[F]

c0

rychlost zvuku

[m/s]

cms

poddajnost kmitajícího systému reproduktoru [m/N]

dBR

průměr bassreflexového nátrubku

[m]

f0

mezní frekvence výhybky

[Hz]

fc

rezonanční frekvence ozvučnice

[Hz]

fs
I
k
l
L

rezonanční frekvence reproduktoru
elektrický proud
tuhost
délka
indukčnost

[Hz]
[A]
[N/m]
[l]
[H]

lBR

délka bassreflexového rezonátoru

[m]

Le

indukčnost kmitací cívky

[H]

Ls
m

nominální citlivost reproduktoru
hmotnost

[dB/VA/m]
[kg]

mmd

hmotnost kmitajícího systému

[kg]

mms
p
P

hmotnost kmitajícího systému včetně
spolukmitajího sloupce vzduchu
akustický tlak
příkon

[kg]
[Pa]
[W]

p0

statický tlak

[Pa]

Qes

elektrický činitel jakosti reproduktoru

[-]

Qms

mechanický činitel jakosti reproduktoru

[-]

Qtc

činitel jakosti reproduktoru v ozvučnici

[-]

Qts
R

celkový činitel jakosti reproduktoru
elektrický odpor

[-]
[Ω]

rd

poloměr membrány

[m]

Re

[Ω]

Rme

činný odpor kmitací cívky
elektromagnetický činitel tlumení
reproduktoru

[kg/s]

rms

odpor mechanického systému reproduktoru

[Ns/m]

SBR

průřez bassreflexového rezonátoru

[m2]

Sd
SPL
t

aktivní plocha membrány
hladina akustického tlaku
čas

[m2]
[dB]
[s]
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U
v

elektrické napětí
akustická rychlost

[V]
[m/s]

Vas

ekvivalentní objem k veličině cms

[l]

Vb

objem ozvučnice

[l]

Xmax
Z

lineární výchylka membrány reproduktoru
impedance

[m]
[Ω]

Zmax
η
λ

impedance při rezonanci reproduktoru
účinnost
vlnová délka

[Ω]
[%]
[m]

ρ

hustota

[kg/m3]

ρ0
ω

statická hustota
úhlová frekvence

[kg/m3]
[Hz]
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Úvod
Cílem této práce je realizace dvoupásmové reproduktorové soustavy včetně
návrhu optimální ozvučnice pro daný basový reproduktor s využitím simulačního
programu WinISD, dále návrh, simulace a realizace frekvenční výhybky pro
danou kombinaci reproduktorů použitím simulačního programu LSPCad.
Realizace zahrnuje i konstrukci ozvučnice. Veškeré simulace budou ověřeny
teoretickým výpočtem.
Práce bude obsahovat tři části. První, teoretická část, bude věnována
základním fyzikálním vlastnostem a veličinám akustického pole,
funkci

elektrodynamických

přímovyzařujích

reproduktorů,

rozdělení a
dále

jejich

elektromechanické analogii, což zahrnuje náhradní schéma reproduktoru. Poté
jsou v této práci zmíněny důležité parametry měničů, včetně charakteristik a jejich
popisu. Dále se věnuje ozvučnicím a jejímu vlivu na chování reproduktoru a
teorie frekvenčních filtrů a jejich návrh.
Druhá část práce zahrnuje naměřené a simulované charakteristiky, jejichž
důležité

body jsou ověřeny výpočty. Elektrotechnická náhradní schémata a

praktický výpočet frekvenční výhybky a další pomocné výpočty.
Poslední

část práce obsahuje katalogové listy použitých reproduktorů,

rozměrový výkres ozvučnice a plošný spoj mikrofonního předzesilovače.
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1. Základní veličiny akustického pole
1.1. Šíření zvuku, základní veličiny
Zvuk ke svému šíření, na rozdíl od elektromagnetických vln, potřebuje
látkové prostředí. Tím může být plyn, kapalina, ale i pevná látka.
V elektroakustice je důležitý popis šíření zvuku v plynech, kterým je ve většině
případů vzduch. Rychlost šíření je závislá na atmosférickém tlaku a teplotě, její
velikost je c0 = 340 m/s. Šířka pásma vnímaného zvuku registrovatelného lidským
uchem je závislá na věku jedince a u zdravého člověka bývá cca 20 – 20000 Hz,
tomu odpovídá rozsah vlnových délek od 17 m do 17 mm. Zvuk pod 20 Hz bývá
označován za infrazvuk, nad 20 kHz mluvíme o ultrazvuku.
Akustický rozruch se šíří v podobě podélné nebo příčné mechanické vlny.
Fyzikálně lze tento jev vysvětlit tak, že částice vzduchu (popř. jiného prostředí)
kmitají okolo své rovnovážné polohy a předávají si kinetickou energii. Takto
vzniklá akustická vlna postupuje prostředím výše zmíněnou rychlostí (ve
vzduchu). Nejjednodušeji si lze představit šíření harmonické vlny, kterou vysílá
zdroj buzený harmonickým elektrickým signálem, kterým může být např.
reproduktor. Vysílač způsobuje periodické zhušťování a zřeďování částic
prostředí. Vzdálenost mezi dvěmi maximy (zhuštění), popř. minimy (zředění), se
nazývá vlnová délka:

λ=

c0
f

(1)

Další velmi důležitou skalární veličinou je akustický tlak. Což je rozdíl mezi
okamžitou hodnotou

akustického tlaku v určitém místě prostředí a hodnotou

statického atmosférického tlaku (p0 = 1,01325.105 Pa). Tato veličina se velmi
často vyjadřuje pomocí poměrové veličiny vztažené k určité (tzv. prahové)
hodnotě akustického tlaku, který je pref = 2.10-5 Pa, což je práh slyšení lidského
ucha. Pak mluvíme o hladině akustického tlaku SPL (z angl. Sound Pressure
Level):

SPL = 20. log

p
pref

(2)

Dále si můžeme zavézt veličinu akustická výchylka, které bude popisovat
okamžitou polohu částice vzhledem k její rovnovážné poloze. Její derivací podle
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času získáme akustickou rychlost částice označovanou jako v, což je vektorová
veličina. Tato veličina nemá nic společného s rychlostí šíření zvuku v prostředí.

1.2. Vlnová rovnice
K odvození vlnové rovnice pro šíření zvuku v plynném prostředí je potřeba
vyjít ze tří základních rovnic akustického pole. První rovnicí je Druhý Newtonův
zákon, který vychází z rovnováhy sil v látkovém elementu:
r
r
∂v
- ∇p = ρ
∂t
Operátor gradient je v kartézském souřadném systému definován jako:
r
∂
∂
∂
∇=i + j
+k
∂z
∂x
∂y

(3)

(4)

Vztah (3) je vektorová rovnice, která obsahuje 3 parciální diferenciální rovnice
prvního řádu pro každou složku akustické rychlosti jednu. Rovnice (3) dává do
souvislosti prostorovou změnu akustického tlaku a časovou změnou akustické
rychlosti.
Další důležitou rovnicí je rovnice kontinuity. Při jejím odvození se vychází
z toku hmoty elementární krychlí:
r r
1 ∂ρ
∇.v = −
ρ ∂t

(5)

Opět se jedná o vektorovou rovnici, obsahující 3 skalární rovnice. Skalární
rr
součin ∇.v je definován jako divergence vektorového pole. Vztah (5) popisuje, jak
se mění

hustota prostředí v určitém elementu spolu s prostorovou změnou

akustické rychlosti.
Poslední rovnicí je stavová rovnice. Zde se vychází z Poissonova zákona pro
adiabatický děj:

∂p χ p 0 ∂ρ
=
(6)
∂t
ρ 0 ∂t
Jedná se o rovnici skalární popisující změnu akustického tlaku v čase v případě,
že se mění hustota prostředí. Všechny předchozí rovnice je možné přepsat do
integrálního tvaru, který platí pro libovolný objem.
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Použitím předchozích 3 rovnic, lze dospět k tzv. vlnové rovnici, která
matematicky popisuje šíření vlny v prostoru.
1 ∂2 p
c 2 ∂t 2
identická pro všechny
∇2 p =

Vlnová

rovnice

je

(7)
typy vlnění,

tedy

i

pro

elektromagnetické, kde místo akustického tlaku vystupuje např. vektor elektrické
intenzity. Tato rovnice dává do souvislosti prostorové změny akustického tlaku se
změnami časovými. Jejím řešením získáme rozložení akustického pole v určitém
objemu daném okrajovými podmínkami. Toto řešení nám určí rovněž frekvenci
módů (stojatých vln) v daném objemu, tedy i v ozvučnici pro reproduktor. Pro ně
pak vychází vztah:
c
fm = 0
2

2

2

k   l  m
  +  + 
a b  c 

2

(8)

Kde konstanty a,b,c jsou celá čísla, reprezentující rozměry objemu a k,l,m jsou
celá čísla, které určují násobky módů. Tyto čísla nesmí být nulová všechna
najednou.
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2. Reproduktor
Nejprve jaké parametry by měl mít ideální reproduktor. V první řadě ideálně
rovnou amplitudovou frekvenční charakteristiku. Tedy aby všechny frekvence
přenášel se stejnou citlivostí. Ta by měla být v ideálním případě maximální, tomu
odpovídá účinnost 100% (η = 1), pro všechny frekvence. Dále rovnou impedanční
charakteristiku v celém frekvenčním pásmu. A v neposlední řadě i nulové
zkreslení a směrovost. V praxi tomu bohužel tak není.

2.1. Funkce reproduktoru
Funkce elektrodynamického reproduktoru je identická s funkcí lineárního
elektromotoru. Jedná se o silové působení na vodič, v silném homogenním
magnetickém poli, protékaný

proudem. Tímto vodičem je kmitací cívka

reproduktoru připevněná k membráně, která takto vzniklé kmity přenáší do
okolního prostředí. Tak vzniká již zmíněné zhušťování a zřeďování vzduchu,
které se dále šíří prostředím v podobě akustických vln. Na vodič délky l,
protékaný proudem I v magnetickém poli o indukci B bude působit síla:
F = IBl

(9)

Jak bude později ukázáno, součin Bl má význam tzv. gyrační konstanty, která
nejenže reprezentuje sílu hnacího ústrojí měniče, ale má rovněž důležitou roli při
transformaci mechanického náhradního schématu reproduktoru na schéma plně
elektrické.

2.2. Rozdělení reproduktorů
K tomu, aby jeden reproduktor byl schopen přenést celé frekvenční pásmo
slyšitelných kmitočtů, by musel mít neomezenou výchylku membrány. Ta by
musela mít navíc velkou plochu, aby byla schopna reprodukovat i nízké kmitočty
a zároveň by musela být lehká, aby mohla kmitat i na vysokých frekvencích. Toto
je jistě jak technicky, tak i fyzikálně nemožné. Z tohoto důvodu se celé frekvenční
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pásmo dělí na několik menších, které pak přísluší jednotlivým reproduktorům,
basovému, středotónovému a vysokotónovému.

Basové reproduktory

Tyto reproduktory mají velkou

plochu

membrány a velkou lineární

výchylku, což je pozitivní pro přenos velmi nízkých kmitočtů. Čím větší
membrána bude, tím nižší bude ovšem horní mezní kmitočet měniče a tím více
bude charakteristika nerovná směrem k vyšším kmitočtům. Pro orientační
představu o horní mezní frekvenci reproduktoru lze použít tento vztah:

115
(10)
rd
Pro hifi reproduktory se používá především gumový nebo pěnový závěs
fm =

membrány, který

umožňuje dostatečnou

lineární

výchylku

pro věrnou

reprodukci nízkých frekvencí. Materiál membrán bývá zpravidla papír, popř.
impregnovaný papír, čímž se zaručí tuhost membrány a odolnost vůči vlastním
kmitům.

Středotónové reproduktory

Pokud požadujeme třípásmovou reprodukci, střední pásmo přenáší
středotónový reproduktor. U dvoupásmové reprosoustavy střední pásmo
frekvenčního spektra připadá basovému reproduktoru. Ačkoliv se to nezdá být
pravdivé, tento měnič je mnohem více namáhaný než měnič basový. To vychází
ze spektrální hustoty hudebního signálu (signál RMS). Nejen z toho důvodu musí
být kvalitní, ale také proto, že v tomto pásmu je lidské ucho nejcitlivější
(f = 3,5 kHz) a tedy jeho charakteristika by měla být co nejrovnější. U těchto
měničů není nutné dosahovat velkých výchylek membrány, ty bývají okolo
1mm.

Vysokotónové reproduktory

Poslední částí frekvenčního spektra jsou vysoké tóny, které přenáší
reproduktor s malou plochou membrány. Membrána musí být lehká, ale zároveň
tuhá. Existuje mnoho typů vysokotónových reproduktorů. Tlakové, které potřebují
ke své funkci zvukovod. Piezoelektrické, které nebývají kvalitní, za to levné.
V hifi technice se používají nejvíce elektrodynamické s konvenxní či konkávní
14

membránou. Tento reproduktor by měl mít pokud možno co největší horní mezní
frekvenci, kvůli zpracování vyšších harmonických.

2.3. Parametry a charakteristiky reproduktorů
2.3.1. Amplitudová frekvenční charakteristika
Jak již byl zmíněno výše, jedná se o závislost citlivosti na frekvenci. Někdy
se také uvádí více charakteristik v jednom grafu, přičemž se měří závislost
citlivosti i na úhlu od středové osy měniče. Toto úzce souvisí se směrovými
charakteristikami a činitelem směrovosti. Pak šířka přenášeného pásma
reproduktorem bývá většinou vymezena poklesem přenosu o 3 dB, tedy na 70,7%.
Tato charakteristika je důležitá především při volbě reproduktorů do
vícepásmových sestav. Zde musíme zajistit, aby se šířky pásma překrývaly v okolí
dělící frekvence výhybky. Zpravidla bývá citlivost výškového reproduktoru větší,
než ostatních. To se řeší použitím napěťového děliče, který se zařadí přímo před
výškový reproduktor, čímž se citlivost sníží.

2.3.2. Impedanční charakteristika
Ve zjednodušení reproduktor pro zesilovač představuje cívku, tedy zátěž
induktivního charakteru. Impedanční charakteristika udává závislost impedance
kmitací cívky na frekvenci. Zde je nutné si uvědomit, že pokud reproduktor
umístíme do ozvučnice, jeho impedanční charakteristika se změní. Změní se i
v případě, pokud do signálové cesty před reproduktor zařadíme pasivní výhybku.
Na obr. 1 je impedanční (a fázová charakteristika) basového reproduktoru
ARN 6618. Viditelný impedanční peak na f = 44,9 Hz je rezonanční kmitočet
reproduktoru, který je způsoben mechanickými vlastnostmi. V oblasti za
rezonancí, kde impedance prudce klesá, se navíc měnič chová jako kapacitní
zátěž, což může být nebezpečné pro zesilovač z hlediska frekvenční stability.
Proto se pod touto oblastí měnič nepoužívá. V oblasti, kde je impedance nejnižší,
se určuje tzv. nominální impedance reproduktoru. Tedy hodnota, která je
vyznačena na reproduktoru. Ta bývá o několik procent vyšší, než jeho činný
odpor Re. Zvyšováním frekvence přirozeně poroste i impedance a to díky
reaktanci cívky.
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Ta je přímo úměrná frekvenci. Malý peak na f = 1 kHz je pak rezonance
membrány, která se projeví i na frekvenční charakteristice nárůstem citlivosti.
Fázová charakteristika (fáze impedance) pak představuje posuv mezi
napětím a proudem. Na obr. 1 je vyznačena šedou barvou. V rezonanci je fázový
posuv nulový a reproduktor se tedy chová jako čistě činná zátěž. Na této frekvenci
tvoří pro zesilovač minimální zátěž, avšak výchylka membrány je díky rezonanci
maximální a pro reproduktor velmi nebezpečná.

O

Obr.1: Impedanční a fázová charakteristika basového reproduktoru ARN 6618

2.3.3. Thiele-Small parametry
Základní parametry, důležité pro návrh ozvučnic, nesou název po dvou
vědcích Albert N. Thiele a Richard H. Small. Popisují chování měniče na
rezonanční frekvenci, ale je možné je využít i pro popsání celé nízkofrekvenční
oblasti, ve které je reproduktor používán. Tedy tam, kde je chování membrány
ještě pístové a nedochází k deformacím membrány při jejím pohybu.
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2.3.3.1. Rezonanční frekvence

Reproduktor, stejně jako jakákoliv jiná mechanická (elektrická) soustava,
vykazuje na určité frekvenci jiné chování, než na frekvencích ostatních. Pokud
např. přivedeme na paralelní kombinaci kapacitoru a induktoru signál určité
frekvence, zjistíme, že při této frekvenci bude amplituda mnohem větší než při
frekvencích ostatních. Obvod bude v rezonanci a bude se chovat jako činná zátěž
pro generátor, stejně jako reproduktor na rezonanční frekvenci. Pro výpočet
rezonanční frekvence platí Thomsonův vztah:
fS =
Podobný

vztah

1
2π LC

(11)

platí i pro výpočet rezonance reproduktoru. Ten má

ve

skutečnosti k elektrickému paralelnímu rezonančnímu obvodu velice blízko, jak
vyplyne později z náhradního schématu:
fS =

1
2π m ms c ms

(12)

Ze vztahů (11) a (12) je patrná jakási analogie, a sice L = mms a C = cms. Při
realizaci náhradního schématu reproduktoru lze tedy hmotnost nahradit
induktorem a poddajnost kapacitorem.
Rezonanční frekvence je důležitá při stanovování dělících frekvencí
výhybek středotónových a výškových měničů. Je vhodné

je volit alespoň o

oktávu výše, než leží rezonance.

2.3.3.2. Činitelé jakosti

Paralelní rezonanční obvod má elektrické ztráty, stejně tak reproduktor,
ten má navíc i mechanické (Qms), vlivem tření atd. Tyto dva se zahrnují pod tzv.
celkový činitel jakosti označovaný jako (Qts). Tento parametr udává odezvu na
jednotkový impulz. Čím bude Qts větší, tím se objeví v impulsní charakteristice
více zákmitů. Činitel jakosti lze pak také chápat jako tlumení reproduktoru. Čím
bude Qts nižší, tím bude zákmitů na impulsní charakteristice méně. S tím také
souvisí šířka impedanční špičky. Čím větší Qts, tím užší a vyšší špička. Naopak
reproduktory s Qts nízkým, mají impedanční peak širší.
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Vztah pro elektrický činitel jakosti je definován jako poměr rezonanční
frekvence a šířky pásma, resp. poměr indukční reaktance a činného odporu. Pro
elektrický činitel jakosti reproduktoru platí:
m ms Re
( Bl ) 2
Pro mechanický činitel jakosti pak platí:
Qes = 2πf S

Qms = 2πf S

m ms
rms

(13)

(14)

Pak vztah pro celkový činitel jakosti je definován jako:
Qts =

Qes Qms
Qes + Qms

(15)

Je nutné si uvědomit, že Qts se udává při zkratované kmitací cívce, což
v praxi je nepoužitelné. Zesilovač totiž svou výstupní impedanci tlumí zákmity
membrány, které jsou způsobeny její nenulovou hmotností. Ideálně by výstupní
impedance zesilovače měla být nulová, což opět v praxi nedosahuje, stejně tak
kabely k reprosoustavě. Činitel jakosti bude tedy vždy větší.
Činitel jakosti má rovněž vliv na amplitudovou frekvenční charakteristiku
po vestavění reproduktoru do ozvučnice. Zde neplatí, že čím menší Qts bude, tím
lépe. Pro reproduktory s velmi nízkým Qts vychází velmi malé objemy ozvučnic,
což má za následek vysokou mezní frekvenci ozvučnice. Naopak pro reproduktory
s příliš vysokým činitelem jakosti vychází velmi velké objemy a na charakteristice
se objeví znatelný hrb. Optimální činitel jakosti basového měniče je proto od
Qts = 0,3-0,7. Při těchto hodnotách bude frekvenční charakteristika ještě plochá.
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2.3.3.3. Ekvivalentní objem

Posledním z TS parametrů, důležitých a nezbytných pro návrh ozvučnice, je
ekvivalentní objem. Jedná se o objem vzduchu v uzavřené ozvučnici, který by
měl stejnou poddajnost jako závěsy membrány. Zpravidla platí, čím větší má
reproduktor ekvivalentní objem (Vas), tím větší potřebuje objem ozvučnice. Vztah
pro výpočet je definován takto:

Vas = c 2 .ρ .c ms .S d

2

(16)

2.3.4. Elektromechanické parametry
2.3.4.1. Hmotnost a poddajnost kmitacího systému

Hmotností kmitacího sytému se rozumí hmotnost membrány, kmitací cívky,
tedy všeho, co je při buzení reproduktoru v pohybu. Tato hmotnost se značí jako
mmd. V praxi se ovšem uvádí hmotnost označována jako mms, která v sobě
zahrnuje i hmotnost spolu-kmitajícího sloupce vzduchu.
Poddajnost pak reprezentuje tuhost závěsů membrány, resp. její obrácená
hodnota. Čím bude tedy poddajnost větší, tím bude tuhost menší. Oba tyto
parametry mají majoritní vliv na rezonanční frekvenci.

2.3.4.2. Účinnost a citlivost

Oba tyto parametry spolu úzce souvisí, konkrétně pomocí vztahu:
 ρc 
Ls = 10 log  η  − 20 log( p ref ) = 112,2 + 10. log η 0
 2π 

(17)

Ls značí citlivost reproduktoru, která je definována jako hladina akustického tlaku
naměřená ve vzdálenosti 1m od osy měniče, pokud reproduktor budíme příkonem
S = 1 VA. Citlivost hifi reproduktorů bývá okolo Ls = 90 dB/VA/m, čemuž
odpovídá účinnost cca η = 0,6%. Většina energie se přemění v teplo, jen malá
část na akustický tlak. Frekvenční charakteristika nám udává průběh citlivost
v závislosti na frekvenci, citlivost je tedy pro každou frekvenci jiná. Známe-li
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citlivost měniče a příkon, kterým ho budíme, je možné vypočíst hladinu
akustického tlaku ve vzdálenosti 1m pomocí vztahu:
SPL = L s + 10. log P

(18)

Ze vztahu je vidět, že pokud chceme SPL větší o 3 dB, musíme zdvojnásobit
příkon. Dále platí, že s dvojnásobkem vzdálenosti od zdroje zvuku klesne SPL o
6 dB a naopak:
SPL = L s + 20. log l

(19)

Je tedy zřejmé, že čím větší citlivost bude mít reproduktor, tím nižší
potřebujeme výkon zesilovače, abychom dosáhli stejné SPL. Tohoto se velmi
využívá při ozvučování velkých prostor, kde basové reproduktory díky
odrazovým ozvučnicím mohou dosahovat citlivostí i přes 100 dB/VA/m!

2.3.4.3. Příkon

Je mnohdy nesprávně zaměňovaný za výkon reproduktoru. Tyto veličiny se
liší téměř o 2 řády. Jedná se o elektrický příkon reproduktoru, tedy výkon signálu,
kterým jej budíme ze zesilovače. Udávaných příkonů existuje celá řada.
Nejdůležitější z nich je tzv. RMS příkon. RMS signál, kterým se reproduktor při
měření budí, je signál, který má takové spektrální složení jako průměrná hudební
nahrávka. Největší zisk je obsažen na cca 150 Hz. Reproduktory se tímto
signálem budí několik desítek hodin a pokud obstojí, hodnota je jejich
nominálním příkonem. Dále se používá například signál podle standardu AES,
který využívá pro měření svých měničů např. španělská firma Beyma, kdy se
jedná o růžový šum. Vztah, podle kterého je příkon reproduktoru možno určit,
vyplývá z Ohmova zákona.
U2
(20)
R
Dále jsou známy různé druhy komerčních příkonů, jako hudební příkon, kdy
P=

se jedná v podstatě o špičkový příkon. Bývá zhruba o 50% vyšší než RMS
příkon. A v poslední řadě výkon PMPO, což je impulsní příkon a jeho hodnota je
v praxi nepoužitelná.
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2.3.4.4. Ostatní parametry

Bl faktor, nebo-li gyrační konstanta je parametr, který udává sílu hnacího
ústrojí reproduktoru. Souvisí rovněž s činiteli jakostí. Čím větší je jeho hodnota,
tím je reproduktor kvalitnější (má silnější permanentní magnet). Jedná se o součin
magnetické indukce B v mezeře magnetu a délky vodiče l, ze kterého je kmitací
cívka vinuta. V praxi cennějším údajem je však tzv. elektromagnetický činitel
tlumení reproduktoru Rme, který je definován jako kvadrát Bl konstanty dělený Re.
Sd je plocha aktivní části membrány, tedy bez horního závěsu. Figuruje
například ve vztahu pro výpočet ekvivalentního objemu.
Re je stejnosměrný odpor kmitací cívky. Bývá cca o 20%

nižší než

nominální impedance.
Xmax

je

maximální

mezivrcholová

lineární

výchylka

membrány

reproduktoru. Udává se většinou v milimetrech. Po jejím překročení se rapidně
zvýší zkreslení, poškození měniče nastane až po překročení výchylky označované
jako Xdam.

2.4. Náhradní schéma elektrodynamického reproduktoru
Reproduktor je zařízení, které elektrickou energii mění na akustickou, odtud
také název elektroakustický měnič. Protože mechanická část se velice špatně
popisuje, existují jí příslušné elektrické ekvivalence v podobě elektronických
schémat. Toto platí např. i pro jiná mechanická zařízení. Představíme-li si závaží,
které kmitá na pružině, frekvence jeho kmitání je dána vztahem:

1

f =
2π

k
m

(21)

Reproduktor, resp. jeho část, která je při buzení v pohybu, zahrnuje hmotnost
kmitacího systému a jeho tuhost (poddajnost). Vztah pro výpočet rezonanční
frekvence reproduktoru byl podle vztahu (12) a jemu ekvivalentní rezonance
paralelního rezonančního obvodu podle vztahu (11). Zde je opět zřejmé, že
hmotnost závaží na pružině odpovídá hmotnosti kmitacího systému reproduktoru,
ale také indukčnosti. Poddajnost, odpovídá tuhosti pružiny, ale také kapacitě. Ještě
se definuje jeden parametr, a sice odpor kmitacího systému rms, který je v tomto
21

případě ekvivalentní mechanickému odporu pružiny a v elektrickém schématu pak
rezistoru. Náhradní schéma reproduktoru pak bude obsahovat tyto součástky.
Le

Re

cmd

rmd

Bl:1

mms

rv

Sd:1

mv
Mechanická část

Elektrická část

Akustická část

Obr. 2: Náhradní schéma reproduktoru s gyrátorem a transformátorem
Re označuje ss odpor kmitací cívky, Le její indukčnost
rmd odpor kmitacího systému
cmd poddajnost kmitacího systému
mmd hmotnost kmitacího systému
rv odpor vzduchu
mv hmotnost spolukmitajícího sloupce vzduchu
Jak již bylo uvedeno, vstup reproduktoru je elektrický a výstup mechanický.
Chceme-li schéma podle obr. 2 převést na čistě elektrickou stranu, musíme
odstranit gyrátor. Jedná se o prvek, jehož funkce je obdobná funkci
transformátoru, s tím rozdílem, že odpor transformuje na vodivost a naopak,
indukčnost na kapacitu a naopak atd. Zde ještě stojí za povšimnutí transformátor,
který zastává impedanční přizpůsobení membrány k okolnímu vzduchu. Pasivní
součástky za transformátorem reprezentují tzv. vyzařovací impedanci měniče.
Re

R

Le
(Bl)2/rms

L
mms/
(Bl)2

C
cms(Bl)2

Obr. 3: Náhradní schéma reproduktoru převedené na elektrickou stranu

Na obr. 3 je zjednodušené náhradní schéma reproduktoru se sloučenými prvky.
Z něj je možné simulovat impedanční a tedy i fázovou charakteristiku měniče a po
připojení dalších prvků, simulujících chování reproduktoru v ozvučnici, je možné
simulovat i změnu impedanční charakteristiky v ozvučnici.
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Z náhradního schématu lze odvodit vztah pro vyjádření impedance v závislosti na
komplexní frekvenci s. Impedanční charakteristiku měniče bude pak možné
vyjádřit i numericky. Vychází se z vyjádření celkové vstupní impedance obvodu,
jedná se o jednohran, tedy dvojpól. Vztah pro vstupní impedanci můžeme psát ve
tvaru:
jωLR
jω C
Z (ω ) = Re + jωLe +
R
jω L
jωLR +
+
jωC jωC

(22)

Impedance se vyjadřuje ve tvaru lomené funkce a jω se nahrazuje komplexní
frekvencí s. Po úpravě můžeme psát:
LR
RLs + ( Re + sLe )( RLCs 2 + R + sL)
C
Z ( s ) = Re + sLe + 2
=
s LRC + R + sL
RLCs 2 + R + sL
sC

(23)

Po roznásobení závorek a vytknutí s máme výslednou impedanci v závislosti na
komplexní frekvenci:

Z (s) =

R.Re + ( R.Le + L.R + R.Le ) s + ( Le + L.C.Re ) L.s 2 + L.R.C.Le .s 3
R + L.s + L.R.C.s 2

(24)

Ze vztahu např. plyne, že pokud bude f = 0 Hz, tedy pro stejnosměrný signál,
budou všechny závorky rovny nule a celý obvod se bude chovat jako Re. Což je
činný odpor kmitací cívky.
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3. Ozvučnice
Basový reproduktor vyzařuje na obě strany. Chová se tedy, jakoby to byly
měniče dva. Avšak každá strana membrány generuje vlnu s opačnou fází. Pokud
se tedy membrána vychýlí směrem ven, zvýší se akustický tlak, ale za membránou
naopak poklesne. Pokud má buzený signál větší vlnovou délku, než rozměr
měniče, tlaky se vyrovnají a vlny se navzájem vyruší. Pokud vlnová délka bude
menší, než rozměr reproduktoru vlna nezanikne. Má-li basový reproduktor
přenášet nízké frekvence, musí se nějakým způsobem oddělit přední a zadní strana
membrány. K tomuto slouží ozvučnice.

3.1. Uzavřená ozvučnice
Nejjednodušším řešením, pomineme-li rovinnou desku a ozvučnici
otevřenou, které pouze posunou kritickou frekvenci reproduktoru směrem
k nižším frekvencím, je oddělení přední a zadní strany měniče použitím uzavřené
ozvučnice. V tomto případě je veškerá energie vyzářená zadní stranou membrány
přeměněna v teplo uvnitř ozvučnice. Reproduktor tedy musí neustále stlačovat a
rozpínat vzduch v ozvučnici, která musí být ideálně tuhá a uzavřená. Toto má za
následek, že se závěsy reproduktoru chovají, jakoby by byly tužší. Výsledná
poddajnost se tedy sníží a do náhradního mechanického schématu přibude sériový
kapacitor, který bude reprezentovat větší tuhost závěsů. Ten se samozřejmě přes
gyrační konstantu transformuje na paralelní induktor, jehož hodnota bude [5]:
2
(25)
 Bl 
Vb
L2 =  
5
 S d  1,4.10
Změní-li se poddajnost kmitacího systému měniče, změní se i jeho rezonanční

frekvence (11.):

fc = fs

Vas
+1
Vb

(26)

Vzhledem k tomu, že odmocnina bude vždy větší než jedna, rezonanční frekvence
vždy větší.
Se změnou rezonančního kmitočtu souvisí i změna činitele jakosti:
V
Qtc = Qts as + 1
Vb

(27)
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Vestavění reproduktoru do uzavřeného objemu vede i k nárůstu činitele jakosti.
Zde je rozhodující velikost Qtc, mezní hodnotou je Qtc = 0,707, což odpovídá tzv.
Butterworthově aproximaci. Znamená to, že pokud bude Qtc větší než tato
hodnota, bude na amplitudové charakteristice hrb, jehož velikost bude (11.)

Qtc

SPLmax =

4

2

Qtc − 0,25

(28)

O
b
Obr. 4: Reproduktor ARN 226/07/4 v uzavřené ozvučnici

Na obr. 4 je simulace reproduktoru v uzavřené ozvučnici pro velmi malý objem
(15 litrů), kvůli názornosti hrbu na amplitudové charakteristice. Jeho výška je
podle simulace rovna SPLmax = 1,47 dB, viz vztah (28). Uzavřená ozvučnice se
chová jako horní propust 2. řádu, jak lze vypozorovat z obrázku.
Frekvenci, na které bude převýšení, je možné určit ze vztahu:

1

fp =
1−

1
2
2Qtc

(29)
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3.2. Bassreflexová ozvučnice
Do jaké ozvučnice se reproduktor více hodí, určuje tzv. EBP koeficient,
který je roven podílu rezonanční frekvence a elektrického činitele jakosti. Je-li
EBP > 50, pak je vhodné měnič umístit do bassreflexové ozvučnice. Může být
ovšem umístěn i do ozvučnice uzavřené. Je-li naopak EBP < 50, reproduktor by
měl být umístěn do ozvučnice uzavřené. Umístěním reproduktoru do
bassreflexové ozvučnice bude amplitudová charakteristika velmi deformovaná,
proto se měniče s vyšším Qts (resp. Qes) umísťují pouze do ozvučnic uzavřených.
Vestavěním reproduktoru do ozvučnice typu Bassreflex se sníží jeho
rezonanční frekvence díky tomu, že bassreflexový rezonátor se naladí níže, než fs
měniče. Ten tvoří s objemem

ozvučnice tzv. Helmholtzův rezonátor.

Bassreflexový nátrubek je v podstatě otvor do ozvučnice, který musí mít přesný
průřez libovolného tvaru a přesnou délku. Tím zavedeme do elektrického
náhradního schématu další součástku, kapacitor. Ten představuje v mechanickém
schématu induktor, jehož hodnota je ekvivalentní hmotnosti vzduchu kmitajícího
v nátrubku. Celkem tedy přibude do náhradního el. schématu reproduktoru
sériový rezonanční obvod. Hodnota induktoru tohoto rezonančního obvodu je
stejná jako u uzavřené ozvučnice a velikost kapacitou je možné určit ze vztahu
[5]:

 3,4
4l
C 2 = 1,2
+ BR 2
 πd BR πd BR

 S d  2
 
 Bl 


(30)

Bassreflexová ozvučnice částečně využívá energii vyzářenou zadní stranou
membrány. Akustická vlna má ale rozdílnou fázi jak membrána, kromě
rezonančního kmitočtu bassreflexu, kdy reproduktor i nátrubek vyzařují se stejnou
fází. Na této frekvenci jsou kmity membrány silně tlumeny.
Vestavěním reproduktoru do bassreflexové ozvučnice, vzniknou na impedanční
charakteristice dva hrby v okolí rezonanční frekvence bassreflexového nátrubku,
ta bude přímo mezi nimi. Jejich poloha je určena vztahem (35).
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Obr. 5. Fázová charakteristika vyzařování bassreflexového nátrubku

Na obr. 5 je fázová charakteristika vyzařování bassreflexového rezonátoru
v ozvučnici osazené reproduktorem ARN 226/07/4. Bassreflex je naladěn na
fBR = 31 Hz, čemuž odpovídá fázový posuv φ = 180°. Amplitudová charakteristika
je na obr. 6.
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t
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t
Obr. 6. Amplitudová charakteristika reproduktoru ARN 226/07/4 v bassreflexové
ozvučnici
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Bassreflex posunuje rezonanci měniče směrem k nižším frekvencím, ale na úkor
strmosti charakteristiky. Ta se v tomto případě chová jako horní propust 4. řádu
(se strmostí 24 dB/oct.). Nevýhodou tohoto typu ozvučnice je ovšem chování
měniče pod rezonanční frekvencí bassreflexu. Zde se tato ozvučnice chová jako
akustický zkrat, tedy jakoby reproduktor v ozvučnici vůbec nebyl. Na těchto
frekvencích narůstá výchylka membrány velmi strmě a při vyšším zatížení může
hrozit i poškození reproduktoru. Dalším negativem může být turbulentní proudění
vzduchu v nátrubku, jenž nastává při překročení mezní rychlosti vzduchu dané
tzv. Reynoldsovým číslem. Rezonanční frekvence nátrubku (11.):

f br =

S BR

c
2π

(32)

Vb (l BR + 0,96 S BR )

Následující dva vztahy platí pro aproximaci maximally flat. Tedy pro návrh
bassreflexové ozvučnice s co nejplošší amplitudovou charakteristikou.
Výpočet rezonanční frekvence ozvučnice (11.)

fb =

(33)

0,26 f s
Qts

0, 9

Vztah pro výpočet výšky peaku na amplitudové charakteristice (11.)

SPLmax


V
= 20 log 2,6Qts  as

 Vb





0 , 35





(34)

Vztah pro výpočet polohy peaků na impedanční charakteristice (6.)

f1, 2 =

fs
2

2+

c ms
c ms
±
2
2
c ρS
c ρS 2
2


c
 4 + 2 ms 2
c ρS






(35)
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3.3. Ostatní typy ozvučnic
Sem lze zařadit například ozvučnice bandpass (pásmová propust), která je
použitelná pouze pro subwoofery. Lze je dále rozdělit na bandpass 4. řádu, kdy je
reproduktor umístěn ve dvou komorách, které oddělují přední a zadní stranu
membrány a z jedné z komor je vyveden bassreflexový rezonátor. Bandpass
6. řádu má bassreflexové rezonátory vyvedeny z obou komor. V obou případech
je náhradní schéma značně komplikované a stejně tak i návrh samotné ozvučnice.
Typ ozvučnice má nahradit použití výhybky, charakteristika má skutečně omezení
i shora, ale přesto je použití výhybky vhodné.
Dalším typem mohou

být různé typy odrazových ozvučnic, používané

především v profesionálním ozvučení díky velké citlivosti. Jedná se o ozvučnice
s různými typy zvukovodů, které upravují fázi akustické vlny vyzářené měničem.
Reproduktory, kterými se tyto typy ozvučnic osazují, musí mít malý činitel
jakosti, musí být tedy velmi kvalitní. Pro hifi však tato oblast nemá využití.
V poslední řadě stojí za zmínku pasivní zářič, tedy membrána bez hnacího
ústrojí. Využívá se v kombinaci např. s měniči firmy Peerless. Chování je velmi
obdobné bassreflexové ozvučnici.
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4. Frekvenční výhybky
Při rozdělení hudebního spektra do více pásem, je nutné nějakým způsobem
zajistit, aby každý reproduktor byl buzen šířkou pásma, pro kterou je určen. Toto
právě zajišťují frekvenční výhybky resp. frekvenční filtry. Můžeme je rozdělit na
aktivní a pasivní.
Aktivní filtry se skládají z aktivních prvků (operačních zesilovačů) a
zařazují se před výkonový zesilovač. Jejich výhodou je kompenzace ztrát na
pasivních součástkách díky možnosti nastavení zesílení operačního zesilovače.
Další výhodou je možnost dosažení velké strmosti (až 36 dB/oct). Takové
výhybky se používají jako tzv. subsonické filtry, jenž mají za úkol odfiltrovat
nejnižší část spektra a zabránit tak poškození reproduktoru pod rezonancí
bassreflexového nátrubku. Navíc je možné plynule měnit jejich dělící frekvenci,
pomocí

potenciometrů a dokonce nastavovat fázi. Nevýhodou ovšem je, že

aktivní filtry potřebují napájení, které bývá navíc symetrické. Každý reproduktor
navíc potřebuje vlastní výkonový zesilovač. Tomuto řešení se v praxi říká biamping.
Pasivní filtry se řadí za koncový zesilovač a většinou bývají umístěny přímo
do ozvučnice. Skládají se kondenzátorů, cívek a rezistorů. Jejich realizace je
jednoduchá, ale návrh složitý. Na rozdíl od aktivních filtrů, je jejich zátěží
impedance reproduktoru, tedy komplexní odpor, který je frekvenčně závislý.

4.2. Pasivní filtry prvního řádu
4.2.1. Dolní propust
Nejjednodušší řešení výhybky je použití filtru prvního řádu. Ten obsahuje
pouze

jednu

reaktanční

součástku

zapojenou

sériově

s

elektroakustickým měničem. V případě basového reproduktoru se jedná o cívku,
tedy dolní propust, jejíž indukčnost lze určit ze vztahu:

L=

Z
2πf 0

(36)
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Chování tohoto obvodu popisuje tzv. přenosová funkce, což je funkce
komplexní frekvence (s = jω). Při odvození se použije vyjádření impedancí na
jednotlivých prvcích, přenos je pak definován jako A = Z1/(Z1+Z2), kde Z1 je
vstupní a Z2 výstupní impedance dvoujbranu. Mezní frekvence ω0 = (RC)-1.
1
L( s ) =
(37)
s
1+

ω0

Chceme-li získat přenosovou charakteristiku pro danou dolní propust, je nutné
vzít ze vztahu (37) jeho absolutní hodnotu:

L(ω ) =

1
ω
1 + 
 ω0





2

(38)

Z předchozího vztahu je patrné, že pokud bude frekvence, přivedená na filtr, nižší
než frekvence mezní, bude přenos filtru téměř jednotkový, to způsobeno
nenulovou hodnotou indukční reaktance cívky. V případě, že si budou frekvence
rovny, bude přenos 70,7%. V případě vyšších frekvencí bude přenos neustále
klesat. Přenos filtrů (dvojbranů) se popisuje pomocí poměrové jednotky vyjádřené
v decibelech:

au = 20 log

u out
u in

(39)

Dělící frekvence filtru je pak frekvence, kdy přenos, resp. zisk poklesne o 3 dB.
Fázová charakteristika filtru je definována jako:

ϕ (ω ) = − arctg

ω
ω0

(40)

Obr. 7. Obvodová realizace dolní propusti 1.řádu s odporovou zátěží
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Obr. 8: Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika dolní propusti pro
f0 = 1 kHz

4.2.2. Horní propust
Pro vysokotónový reproduktor je nutné použít horní propust. Obvodové
schéma je na obr. 9:

Obr. 9: Obvodová realizace horní propusti 1.řádu s odporovou zátěží

Vztah pro výpočet kapacity:
(41)

1
C=
2πf 0 Z
Přenosová funkce:

s
H (s) =

ω0
1+

(42)

s

ω0
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Vztah pro přenosovou charakteristiku:

ω
ω0

H (ω ) =

 s
1 + 
 ω0

(43)





2

Fázová charakteristika je definována jako:

ϕ (ω ) =

π
2

− arctg

ω
ω0

(44)

Obr. 10: Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika horní propusti pro
f0 = 1 kHz
Vzhledem k tomu, že reproduktor je indukční zátěž a tedy jeho impedance
se mění v závislosti na frekvenci signálu, bude se také měnit dělící frekvence
výhybky. Proto je výhodné použít k návrhu výhybky jeden z mnoha simulačních
programů, který pracuje s daty konkrétního měniče. Výstupem jsou pak
frekvenční amplitudová a fázová charakteristika pro konkrétní měnič. Dále zisky
jednotlivých filtrů, jejich skupinové zpoždění atd.
Výše popsané výhybky mají tzv. paralelní topologii, méně často se
používají výhybky s topologií sériovou. Reproduktory jsou zapojené s výhybkou
do série vůči vstupnímu signálu. Dolní propust pro basový měnič představuje
sériový kondenzátor připojený paralelně na svorky reproduktoru. Horní propust je
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pak paralelní cívka k reproduktoru výškovému. Jejich návrh je však velmi složitý,
především z důvodu, že změna součástky ve větvi jedné, ovlivní i větev druhou.
V případě použití třípásmového systému, je nutné použít středotónový
měnič a k němu příslušnou pásmovou propust. Ta se skládá ze sériové kombinace
dolní a horní propusti.

4.3. Pasivní filtry druhého řádu
Výhybky druhého řádu jsou nejpoužívanější. Jejich návrh je ovšem
složitější, protože ve vztazích pro amplitudovou charakteristiku vystupuje činitel
jakosti Q, jehož volbou se stanovuje tzv. aproximace filtrů. Hodnoty jsou
následující:
Aproximace
Linkwitz-Rilley
Bessel
Butterworth
Chebychev

Q
0,500
0,570
0,707
0,956

Tab. 1: Hodnoty činitelů jakosti pro různé druhy aproximací

Kritickou hodnotu představuje Butterworthova aproximace, při jejím použití
nebude ještě na amplitudové charakteristice hrb.

4.3.2. Dolní propust

Obr. 11: Obvodová realizace dolní propusti 2. řádu s odporovou zátěží

34

Vztahy pro výpočet pasivních prvků:

C=

L=

1
4πf 0 Z

(45)

Z
πf 0

(46)

Přenosová funkce má tvar (Q = R/L):

1

L( s ) =
1+

s
Qω 0

+

(47)

s2

ω0 2

Amplitudová charakteristika:

1

L(ω ) =
2

1 + ω
 ω 2
0


2

  ω
 +
  Qω
0
 





2

(48)

Obr. 12: Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika dolní propusti pro
f0 = 1 kHz
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4.3.2. Horní propust

Obr. 13: Obvodová realizace horní propusti 2.řádu s odporovou zátěží

Pozn.: Vztahy pro výpočet součástek jsou identické ze vztahy (45) a (46).

Přenosová funkce má tvar:

s2

(49)

ω0 2

H (s) =
1+

s
Qω 0

Amplitudová charakteristika:

H (ω ) =
2

1 + ω
 ω 2
0


+

s2

ω0 2

ω2
ω0 2
2

  ω
 +
  Qω
0
 





2

(50)

O
Obr. 14: Amplitudová a fázová charakteristika horní propusti pro f0 = 1 kHz
36

Z grafů fázových charakteristik dolní i horní propusti 2. řádu je patrné, že
grafy jsou od sebe vzdáleny o φ = 180°. Měniče tedy na dělící frekvenci budou
vyzařovat s opačnou fází. Aby nedošlo k destruktivní interferenci akustických vln,
u jednoho z reproduktorů se obrací polarita na vstupních signálových svorkách.
Stejně jako u výhybek prvního řádu, kaskádním zapojením dolní a horní
propusti vznikne pásmová propust druhého řádu.
Přidáme-li ještě jednu pasivní součástku, vznikne propust třetího řádu, se
strmostí 18 dB/okt., resp. 60 dB/dek. Je to nejvyšší strmost, která se u pasivních
výhybek pro reproduktory využívá. Tato se využívá především do výškových
větví. V přenosové funkci pak vystupují třetí mocniny (adekvátně k řádu filtru),
návrh je celkově komplikovanější a pro levné měniče zbytečný. Používá se
především u vysokotónových měničů, kde se využívá možnosti nízké

dělící

frekvence.
U všech výhybek je také samozřejmě důležité, jaký signál dostaneme na
výstupu, tedy součtový signál. Ten by měl být ideálně stejný jako na vstupu
filtrů. Tuto podmínku splňují výhybky prvního řádu, provedeme-li součet
přenosových funkcí L(s) + H(s), bude roven jedné. Pro výhybky vyššího řádu toto
bohužel neplatí. Zde platí různé podmínky, např. podmínka konstantní amplitudy
a fáze akustického tlaku (L(s) + H(s)=k), podmínka konstantní amplitudy
akustického tlaku ( L( s ) + H ( s ) = k ) atd.

4.3.3. Kompenzace impedance
V některých případech je nutné, a z hlediska návrhu výhybky i výhodné,
kompenzovat impedanční

průběh basového nebo středotónového měniče.

Kompenzace impedance induktivního charakteru se provádí samozřejmě
charakterem kapacitním. V praxi to znamená, že se připojí k reproduktoru
paralelně sériová kombinace kondenzátoru a rezistoru. Jejich hodnoty jsou
následující:

(51)

R = Re

C=

Le
Re

(52)

2
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4.3.4. Vyrovnání citlivostí měničů
Téměř vždy má výškový reproduktor větší citlivost než basový. Citlivosti je
nutné srovnat, případně citlivost výškového reproduktoru podtlumit z důvodu
zvýraznění nižších frekvencí. V praxi se tlumení realizuje odporovým děličem,
který se připojí přímo k reproduktoru. Zátěží pro dělič je tedy reproduktor. Je tu i
možnost tlumit výškový reproduktor pomocí sériového rezistoru zapojeného před
výhybku do příslušné

větve. Před reproduktor to nelze, protože by se změnila

impedance reproduktoru.

Obr. 15: Tlumení citlivosti pomocí děliče

Zisk obvodu bude vždy menší než 0 dB, vztah je jednoduchý:

a = 20 log

R2 R

(53)

R1 + R2 R
Pozn.: Dvě svislé čáry značí paralelní kombinaci rezistorů.
Vztahy pro výpočet jednotlivých hodnot odporů jsou následující:

R1 = R −

R2 = 10

A
20

1
1 1
+
R2 R
R
1 − 10

(54)

(55)
A
20
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5.

Měření impedanční charakteristiky a TS parametrů

Způsobů

jak

odměřit

impedanční

charakteristiku

je

několik.

Od

nejjednodušší metody, kdy se měří bod po bodu, tedy pomocí ampérmetru a
voltmetru a pomocí Ohmova zákona se dopočte impedance. Výhodnější metoda
spočívá v kalibraci voltmetru pomocí předřadného odporu tak, že voltmetr pak
zobrazuje napětí v milivoltech, které odpovídá impedanci v ohmech. Tato metoda
však vyžaduje přesný měřící přístroj. Nejpohodlnější a nejpřesnější měřící
metodou je měření pomocí zvukové karty a příslušného software. Konkrétně
např. program LIMP.
Výstup ze zvukové karty se připojí na výkonový zesilovač a ten na vstup
speciálního přípravku. Jeho schéma je na obr. 16 [3]:

Obr. 16: Obvodové schéma přípravku pro měření frekvenčních
charakteristik reproduktorů
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Pomocí dvojitého přepínače SW1 na obr. 16 se volí měření impedanční nebo
amplitudové charakteristiky. V případě impedanční charakteristiky jde signál přes
výkonový referenční rezistor přímo na měřený reproduktor. Zenerovy diody u
obou vstupů zajišťují pouze ochranu zvukové karty proti přepětí.
Z takto naměřené charakteristiky lze vypočítat všechny činitele jakosti
následujícím způsobem:
1, Výpočet pomocné veličiny R0 =

Z max
Re

2, Výpočet Z X = Re R0

(56)
(57)

3, Pro hodnoty impedance Zx odečteme z naměřené charakteristiky
odpovídající dvě frekvence f1, f2.
4, Pak vztah pro výpočet mechanického činitele jakosti bude

Q ms =

(58)

f s R0
f 2 − f1

5, Elektrický činitel jakosti se urči
(59)

Q
Qes = ms
R0 − 1
6, Celkový činitel jakosti
Q ms Qes
Qts =
Q ms + Qes

(60)

7, Dále je možné určit indukčnost kmitací cívky na 1kHz
2

Le =

Z 1kHz − Re
2πf 1kHz

2

(61)

Nyní je nutné nějakým způsobem posunout rezonanční frekvenci měniče.
Toho lze docílit dvěma způsoby. Změnou hmotnosti nebo poddajnosti kmitacího
systému. Chceme-li změnit hmotnost, zatížíme měnič známou hmotností. Tato
metoda je mnohem více používaná, než metoda změny poddajnosti, čehož se
samozřejmě docílí vestavěním reproduktoru do uzavřené ozvučnice známého
objemu.
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5.1. Metoda přidání hmotnosti
Pomocí této metody lze naměřit ostatní elektromechanické parametry.
Zatížení membrány se ovšem používá i k docílení nižší rezonanční frekvence u
subwooferů při běžném provozu. To má

ale za následek snížení citlivosti

reproduktoru.
Máme-li tedy novou rezonanční frekvence fs‘, která bude vždy nižší než fs,
můžeme dopočítat ostatní parametry podle následujících vztahů:
1. poddajnost kmitacího systému včetně spolukmitajícího sloupce vzduchu

c ms =

1

( fs +

f s ' )( f s − f s ' )

(f

2

4π m

)

2

f s'
kde m je hmotnost zátěže membrány
s

(62)

2. vztah pro ekvivalentní objem se vypočítá podle vztahu (16)
3. hmotnost kmitacího systému vypočteme vyjádřením mms ze vztahu pro
výpočet rezonanční frekvence
m ms =

(63)

1
4π c ms f s
2

4. odpor kmitacího systému
rms = 2πf s

(64)

m ms
Q ms

5. gyrační konstanta

Bl = 2πf s

m ms Re
Qes

(65)

6. účinnost měniče a následně citlivost dle vztahu (17)
3

f
η = 9,78.10 Vas s
Qes
−8

(66)
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5.2. Měření amplitudové frekvenční charakteristiky
Měření je opět realizováno pomocí zvukové karty, software a výše
popsaného měřícího přípravku (obr. 16). Spínače jsou v poloze pro měření
frekvenční charakteristiky (response). Mikrofon se umístí do referenčního bodu
reprosoustavy, v případě reprosoustavy dvoupásmové je to do osy výškového
reproduktoru ve vzdálenosti jednoho metru. K měření je použit program LSPCad
3.1. Dále je nutné použít předzesilovač pro mikrofon, například podle
následujícího schématu:

Obr. 17: Obvodové schéma mikrofonního předzesilovače

Přívodní kabely k mikrofonu a do přípravku musí být stíněné, operační
zesilovač nízkošumový, např. NE5534. Symetrické napájení je realizováno
pomocí dvou baterií o napětí U = 9 V . Tím se odstraní rušení vzniklé zvlněním
napětí ze síťového zdroje.
V programu je nutné nejdříve nastavit délku okna, čili vzdálenosti mezi
mikrofonem a měřenou soustavou. Samotné měření probíhá buď sinusovým
signálem nebo jednotkovým pulzem. Impulsní charakteristika zahrnuje veškerou
informaci o lineárním systému. Na základě Fourierovy transformace z ní lze
vypočíst frekvenční charakteristiku.
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6. Naměřené hodnoty a výpočty
6.1. Reproduktor 5MP60

Obr. 18: Naměřená impedanční a fázová charakteristika reproduktoru
5MP60 pomocí přípravku
Výpočet Thielle-Small a elektromechanických parametrů

Z charakteristiky odečteme následující hodnoty:
Rezonanční frekvence fS

75,4 Hz

Impedance na fS

27,6Ω

R0, vztah (56)

5,5

Zx, vztah (57)

11,7 Ω

Odpovídající frekvence na impedanční charakteristice
f1

45 Hz

f2

130 Hz

Qms, vztah (58)

2,07

Qes, vztah (59)

0,46

Qts, vztah (60)

0,37

Le, vztah (61)

1,2 mH
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Metoda přidání hmotnosti m = 21 g, f0‘ = 34,6 Hz, Sd = 78,5 cm2
cms, vztah (62)

1389 um/N

mms, vztah (63)

3,27 g

Vas, vztah (16)

12,0 l

rms, vztah (64)

0,74 kg/s

Bl, vztah (65)

4,1 Tm

η, vztah (66)

1,05 %

SPL, vztah (17)

94,4 dB/VA/m

Obr. 19: Posuv rezonančního kmitočtu po zatížení membrány hmotností
m = 21 g
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6.1.1. Náhradní schéma reproduktoru 5MP60

Obr. 20: Náhradní schéma reproduktoru 5MP60

Obr. 21: Simulace impedanční a fázové charakteristiky

Simulace z náhradního schématu naprosto odpovídá naměřeným hodnotám.
Samozřejmě s výjimkou vlastních kmitů membrány, které jsou podle obr. 18 jasně
viditelné na cca f = 1,5 kHz.
Z náhradního schématu je rovněž možné simulovat amplitudovou
frekvenční charakteristiku, ta ovšem bude ovšem vykazovat pouze maximum
přenosu v okolí rezonance a následně pokles přenosu směrem k vyšším
frekvencím díky indukčnosti kmitací cívky.
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6.2. Reproduktor T2030

Obr. 22: Naměřená impedanční a fázová charakteristika reproduktoru T2030
pomocí přípravku

U

výškových

reproduktorů

se

TS

parametry

neudávají,

ani

elektromechanické. Ty totiž platí pro nízké frekvence a především jsou podstatné
pro návrh ozvučnic basových měničů. Ovšem s trochou snahy je lze také odměřit
a vypočítat. Výsledky elektromechanických parametrů

budou zatíženy větší

chybou, protože nelze použít metodu zatížení membrány.

Výpočet Thielle-Small a elektromechanických parametrů

Z charakteristiky odečteme následující hodnoty:
Rezonanční frekvence fS

1118 Hz

Impedance na fS

21,3 Ω

R0, vztah (54)

4,3

Zx, vztah (57)

10,4 Ω

Odpovídající frekvence na impedanční charakteristice f1, f2
f1

913 Hz
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f2

1375 Hz

Qms, vztah (58)

7,15

Qes, vztah (59)

1,79

Qts, vztah (60)

1,43

Le, vztah (61)

52,6 uH

cms, vztah (62)

50 um/N

mms, vztah (12)

427 ug

Vas, vztah (70), vyjádření Vas, η = 1,9%

0,3 l

rms, vztah (64)

0,84 kg/s

Bl, vztah (65)

2,89 Tm

η, vztah (62)

1,9 %

SPL, vztah (17)

95 dB/VA/m

6.2.1. Náhradní schéma reproduktoru T2030

Obr. 23: Náhradní schéma reproduktoru T2030

Citlivost měniče, resp. jeho účinnost jsem použil z katalogové hodnoty.
Naměřené hodnoty nových basových měničů se budou lišit vždy od katalogových,
protože namáháním závěsů se bude měnit jejich poddajnost. Konkrétně se bude
zvětšovat, čili rezonanční frekvence půjde k nižším hodnotám.
To ovšem neplatí pro měniče výškové. Zde nebude změna cms tak markantní.
To je ovšem nutné při návrhu ozvučnice zohlednit. Proto je výhodnější při návrhu
ozvučnice více přihlížet ke katalogovým parametrům, naměřené hodnoty měničů
se k nim jistě přiblíží.
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Obr. 24: Simulace impedanční a fázové charakteristiky reproduktoru
T2030

48

6.2. Ozvučnice
6.2.1. Charakteristiky reproduktoru 5MP60 v bassreflexové
ozvučnici
Rezonátor ozvučnice typu bassreflex jsem umístil na zadní stranu
reprosoustavy do osy výškového měniče. Průměr nátrubku
simulace dBR = 39 mm a délku lBR = 139 mm. V dané

jsem volil dle
ozvučnici

těmto

rozměrům odpovídá rezonance na fc = 65,2 Hz. Vzhledem k malému objemu
ozvučnice bylo nutné odečíst objem bassreflexového nátrubku i objem, který
zabírají magnety reproduktorů. Čistý objem ozvučnice je v mém případě Vb = 5 l.

Obr. 25: Amplitudové charakteristiky měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové
ozvučnici Vb = 5 l
Na obr. 25 je žlutou barvou označena charakteristika reproduktoru
v bassreflexové ozvučnici a modrou barvou pro porovnání v ozvučnici uzavřené.
Toto označení bude platit i pro následující charakteristiky. Na první pohled je
patrný rozdíl strmostí (12 dB/oct.) a také dolní mezní frekvence, která je u
bassreflexové ozvučnice poloviční. Mezní frekvence ozvučnice pro mou
reprosoustavu je fmez = 80,4 Hz.
Obr. 26 znázorňuje fázové charakteristiky měniče v ozvučnici na akustické
straně, tedy fázový posuv mezi elektrickým vstupem a akustickým výstupem.
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Žlutou barvou je opět značena bassreflexové ozvučnice a na rezonanci
bassreflexového nátrubku je viditelný fázový posuv φ = 180°. Fáze reproduktoru
v uzavřené ozvučnici je plynulá.

Obr. 26: Fázové charakteristiky měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové
ozvučnici Vb = 5 l

Obr. 27: Group delay měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové ozvučnici
Vb = 5 l
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Obr. 27 ilustruje tzv. skupinové zpoždění. Jedná se o čas, za který jednotlivé
frekvence „projdou“ reproduktorem. Ideální je co nejplošší charakteristika.
Matematicky je skupinové zpoždění definováno jako záporná derivace fáze podle
frekvence. Hodnota 8ms je zcela vyhovující.

O

O
Obr. 28: Výchylka membrány měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové
ozvučnici Vb = 5 l při P = 50 W
Výchylka membrány reproduktoru v bassreflexové ozvučnici je silně
tlumena právě na rezonanci bassreflexu. V tomto případě fBR = 69 Hz. Směrem
k nižším frekvencím ovšem prudce narůstá. Výchylka membrány v uzavřené
ozvučnici má téměř stejnou strmost nárůstu výchylky.

Obr. 29: Impedance měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové ozvučnici 5l
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Uzavřená ozvučnice by pouze posunula rezonanční kmitočet výše (cca na
fc = 100 Hz). Bassreflexová jej sníží a mezi peaky leží rezonance bassreflexu.
Impedanční charakteristika rovněž udává, jakou zátěž pro zesilovač reprosoustava
tvoří. To samé i fázová charakteristika (viz obr. 30). Pokud impedance roste, fáze
tedy klesá, má zátěž induktivní charakter. Je-li tomu naopak, má zátěž charakter
kapacitní. Ze vztahu (31) je pak možné spočíst polohu impedančních peaků.
V mém případě fD = 31 Hz a fH = 115 Hz.

Obr. 30: Fáze měniče 5MP60 v uzavřené a bassreflexové ozvučnici Vb = 5 l

O
Obr. 31: Rychlost proudění vzduchu v nátrubku měniče 5MP60 v bassreflexové
ozvučnici Vb = 5 l
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Obr. 31 znázorňuje rychlost proudění vzduchu v nátrubku. Ta bude
samozřejmě mít maximum v okolí rezonančního kmitočtu nátrubku. Kritickou
hodnotou je v = 17 m/s, což odpovídá 5% rychlosti zvuku. Pak začíná být
proudění turbulentní, což se projeví pazvuky.

Obr. 32: Příspěvek SPL nátrubku k SPL měniče 5MP60 v bassreflexové
ozvučnici V b = 5 l
Obrázek výše udává jakou částí energie (relativně) přispívá nátrubek
k celkové SPL. Opět je pochopitelné, že největší přenos je na jeho rezonanci.

6.2.2. Náhradní schéma reproduktoru 5MP60
v bassreflexové ozvučnici

Obr. 33: Náhradní schéma reproduktoru 5MP60 v bassreflexové ozvučnici
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Obr. 34: Simulace impedanční a fázové charakteristiky měniče 5MP60
v bassreflexové ozvučnici
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6.3. Výhybka
6.3.1. Větev pro basový reproduktor

Obr. 35: Obvodové schéma dolní propusti pro reproduktor 5MP60
Hodnoty součástek jsem stanovil na základě simulace v programu LSPCad,
který využívá frekvenční charakteristiky konkrétních reproduktorů. Program
zobrazuje přímo výstupní charakteristiky ovlivněné výhybkou. Rezistor R1011
fyzicky ve výhybce samozřejmě není, ve schématu reprezentuje činný odpor
cívky. Ta spolu s kondenzátorem tvoří dolní propust 2. řádu s mezní frekvencí
f0 = 3170 Hz. Zbylé dvě součástky zapojené paralelně k reproduktoru kompenzují
jeho impedanční průběh.

Součástka Hodnota
Naměřené
L1001
0,56
0,57
C1021
4,76
4,87
R1031
5,70
5,72
C1031
6,30
6,95

hodnoty
0,57
4,89
5,77
6,98

Jednotka
mH
uF
ohm
uF

Tab. 2: Hodnoty součástek v první části filtru.
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Obr. 36: Amplitudová a fázová charakteristika dolní propusti

6.3.2. Větev pro výškový reproduktor

Obr. 37: Obvodové schéma horní propusti pro reproduktor T2030

Filtr se skládá z dolní propusti 2. řádu a děliče, který má za úkol snížit
citlivost reproduktoru. Konkrétně o 8 dB. Mezní frekvence filtru je f0 = 5060Hz.

Součástka
R2041
C2011
L02021
R2031

Hodnota
8,40
3,30
0,33
4,63

Naměřené
8,41
3,39
0,32
4,72

hodnoty
8,43
3,40
0,32
4,89

Jednotka
ohm
uF
mH
ohm

Tab. 3: Hodnoty součástek v druhé části filtru.
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Obr. 38: Amplitudová a fázová charakteristika horní propusti

6.3.3. Simulované charakteristiky celého filtru

Obr. 39: Amplitudová a fázová charakteristika kompletního filtru zatíženého
konkrétními reproduktory

Na obr. 39 je výsledná charakteristika reprosoustavy, kterou jsem simuloval
z charakteristik měničů. Vliv filtru na frekvenční charakteristiky lze vypozorovat
z obrázku. Modrou barvou je označena charakteristika basového reproduktoru a
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červenou barvou reproduktoru výškového. V tomto případě je nutné přepólovat
jeden z reproduktorů, jinak v okolí dělící frekvence filtru bude znatelný pokles
citlivosti. Odůvodnění vyplývá z teorie filtrů 2. řádu.

Obr. 40: Amplitudová a fázová charakteristika kompletního filtru
s nepřepólovaným výškovým měničem

Obr. 41: Impedanční charakteristika reprosoustavy bez vlivu ozvučnice

Na obr. 41 je opět modrou barvou značená impedance basové větve a
červenou barvou impedance větve výškové. Se vzrůstající frekvencí impedance
dolní propustí rychle vzrůstá a impedance horní propusti naopak klesá. Někdy je
nutné při návrhu výhybek zohlednit nastavení počáteční akustické fáze. Jde
v podstatě o to, že basový reproduktor mívá kmitací cívku „hlouběji v ozvučnici“
v oproti reproduktoru výškovému, tedy v porovnání s přední deskou ozvučnice.
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Počáteční dráhy akustických vln by tedy nebyly stejné. V případě této
reprosoustavy je však membrána obou reproduktorů ve stejné rovině, čili korekce
není nutná.

6.3.4. Odměřené charakteristiky reprobedny

Obr. 42: Odměřená impedanční charakteristika reprosoustavy pomocí přípravku

Obr. 43: Impedanční charakteristika výhybky zatížená rezistory R = 8 ohm odměřená
pomocí přípravku
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Poslední dvě charakteristiky udávají impedanci reprobedny, tedy výhybku
zatíženou reproduktory a výhybku zatíženou rezistory stejné impedance jako
jejich nominální. Z charakteristik je patrné, že peak na cca f = 3,5 kHz je ve
skutečnosti větší, než vycházel na simulaci pomocí softwaru. Větší

hodnota

impedance určitě nevadí, naopak menší by vadila, protože by zbytečně zatěžovala
zesilovač. Peak na impedanční charakteristice výhybky zatížené

rezistory

potvrzuje návrh výhybky z charakteristik reproduktorů. Pokud byla navržena
pouhým dosazením do vzorců, impedanční charakteristika by byla rovná.
Programem LIMP je možné měřit i indukčnosti cívek a kapacity
kondenzátorů. Při měření cívky bude charakteristika růst, umístěním kurzoru do
libovolného bodu (většinou f = 1 kHz) program určí

indukčnost. V případě

měření kapacity bude charakteristika naopak klesat, protože kapacitní reaktance
je nepřímo úměrná frekvenci.

O
b
r
.
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Obr. 44: Odměřená amplitudová charakteristika reprobedny pomocí přípravku
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6.3.5. Elektrické schéma reprosoustavy

Obr. 45: Náhradní schéma reprosoustavy

Výše uvedený obrázek představuje plně elektrické náhradní schéma celé
reprosoustavy. Tedy výhybka a reproduktor v bassreflexové ozvučnici. Je to tedy
obvod, kterým je zesilovač zatěžován. Generátor V1 může simulovat koncový
stupeň, jakožto napěťový generátor s velmi malou výstupní impedancí.
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7. Závěr
Cílem této práce bylo teoreticky navrhnout dvoupásmovou reprosoustavu,
tj. v simulačním programu ověřit chování reproduktoru z hlediska elektrického
náhradního schématu, odměřit parametry měničů, navrhnout ozvučnici a výhybku.
Simulace charakteristik jsou stejné jako naměřené impedanční a fázové
charakteristiky reproduktorů. Zanedbání některých součástek v náhradním
schématu tedy nemá vliv na výsledek.
Ozvučnici jsem zhotovil z dřevotřísky tloušťky 19 mm, jednotlivé hrany
jsou k sobě lepeny. Jako tlumící materiál je použita akustická pěna nalepená na
všechny strany ozvučnice. Pasivní výhybka je na straně spodní. Vnitřní objem
ozvučnice je Vb = 5 l, bassreflex je naladěn na fBR = 69 Hz.
Mezní frekvence filtrů je f01 = 3170 Hz a f02 = 5060 Hz, pak dělící frekvence
výhybky je cca f = 3,5 kHz, což lze vypozorovat z charakteristik.
Co se týče amplitudové frekvenční charakteristiky, ta má průměrnou
citlivost okolo Ls = 90 dB/VA/m, což odpovídá předpokládané citlivosti
reproduktorové

soustavy. Bylo ovšem nutné přepólovat výškový reproduktor,

k docílení rovnější
f = 18 kHz

charakteristiky v okolí dělící frekvence výhybky. Peak na

je způsoben rezonancí membrány výškové reproduktoru, lze jej

kompenzovat např.

pomocí

RLC

článku. Charakteristika je platná od cca

f = 500 Hz výš, protože nižší frekvence jsou ovlivněny odrazy v místnosti.
Ovšem při poslechu i na velmi kvalitním zesilovači, kdy se projeví
nedostatky reproduktorové soustavy, se jeví zvuk velmi přirozeně, zvlnění není
znatelné, stejně tak rezonance na f = 18 kHz. Žádné další úpravy tedy nejsou
nutné.
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Obr. 40: Amplitudová a fázová charakteristika kompletního filtru
s nepřepólovaným výškovým měničem
Obr. 41: Impedanční charakteristika reprosoustavy bez vlivu ozvučnice
Obr. 42: Odměřená impedanční charakteristika reprosoustavy pomocí přípravku
Obr. 43: Impedanční charakteristika výhybky zatížená rezistory R = 8 ohm
odměřená pomocí přípravku
Obr. 44: Odměřená amplitudová charakteristika reprobedny pomocí přípravku
Obr. 45: Náhradní schéma reprosoustavy
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10. Přílohy
1, Fotografie reprobedny (přední a zadní strana)

2, Přípravek na měření charakteristik
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3, Katalogový list reproduktoru 5MP60
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4, Katalogový list reproduktoru T2030
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5, Rozměrový nákres jednotlivých dílů
Čelní strana

5

72

102

1

247
120
133
150

5
144
Menší kružnice značí průměr otvoru, který je nutné pro reproduktor vyřezat do
desky.

Horní a spodní strana

144

196

69

Boční strany

283

196
Zadní strana
144
22

247
48

58

48

22
70

6, DPS a pohled ze strany součástek mikrofonního předzesilovače (2:1)

Pohled ze strany součástek
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7, Seznam součástek
Materiál
Lamino OŘECH
DPS na výhybku 2WH 3,0-100
Reproduktor 5MP60
Reproduktor T2030
Bassreflex BR-45TR
Terminál Autoleads G4-36
Akustická pěna Sinus Live
Vzduchová cívka 0,56mH (0,29ohm)
Vzduchová cívka 0,33mH (0,22ohm)
Svitkový kondenzátor 4,7uF
Svitkový kondenzátor 3,3uF
Rezistor 5,6ohm/10W
Rezistor 4,7ohm/10W
Rezistor 8,2ohm/10W
Šroub 4x30mm
Šroub 4x25mm
Šroub 5x35mm
2
Propojovací vodiče 2,5mm

Počet
2
0,56m
2ks
2ks
2ks
2ks
2ks
2
0,40m
2ks
2ks
2ks
2ks
2ks
2ks
2ks
8ks
8ks
8ks
1m
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