Reprosoustava BESIE I.
duktor byl zvolen mìniè G 17REX/P. Tento reproduktor má hned nìkolik pozoruhodných vlastností. Ji na první pohled vypadá velmi atraktivnì. Tím souèasnì zapadá do naí koncepce reprosoustavy. Bylo
by ovem nekorektní pouívat reproduktor jen kvùli pìknému vzhledu.
Díky ostatním parametrùm nae konstruktérské svìdomí zùstává
èisté. Atraktivní vzhled reproduktoru je dán kromì jiného pouitím luté
skelné tkaniny (nikoli tedy kevlaru) jako materiálu pro výrobu membrány. Výhodou tohoto materiálu je vnitøní tlumení rezonancí membrány, které je dáno její strukturou. Membrána je rovnì lehká a velmi
tuhá, tudí bez zákmitù. Obì tyto vlastnosti jsou nanejvý dùleité
u støedobasového reproduktoru. Samozøejmostí je dlouhá kmitaèka
(12mm) a znaèná lineární výchylka (6mm). Maximální výchylka 19mm
a velký prùmìr kmitaèky (39mm!) umoòují i znaèný maximální pøíkon,
ke kterému pøispívá i masivní fázovì kompenzaèní nástavec zlepující
chlazení kmitaèky. Díky impozantnímu magnetu má reproduktor pøi
vekerých výe uvedených vymoenostech slunou citlivost a nízké Q.
Mìøením systémem LAUD 3.0 a následnou poèítaèovou simulací
v LSP cadu 3.1 bylo ovìøeno, e je pro tento reproduktor vhodná
uvaovaná ozvuènice o objemu 15l.
Návrh basreflexu a jeho ladìní.
Pøi simulaci basreflexu bylo vyuito optimalizaèních funkcí programu
LSPcad a zpìtné kontroly a korekce vzhledem k rychlosti proudìní
vzduchu v basreflexu. S ohledem na zjitìná data bylo rozhodnuto pro
ladìní na 45 Hz a prùmìr basreflexu 5cm. Jak patrno z obrázkù,
zejména ze simulace basreflexu - (obr. 1), projevuje se u basového
reproduktoru vliv nízkého Q. Tento jev je zohlednìn pøi výbìru
souèástek do výhybky, kde je pøedøazena basovému reproduktoru tlumivka s vìtím stejnosmìrným odporem.

Pro vechny pøíznivce hi-fi techniky a vìrné ètenáøe seriálu o stavbì
reprosoustav pøináíme malý bonbónek. Jedná se stavebnici dvoupásmové reprosoustavy z nejnovìjích typù reproduktorù SEAS.
Stavebnice je navrena s pouitím poèítaèové simulace a dùslednou
aplikací mìøící techniky.
Koncepce reprosoustavy
Cílem naeho snaení pøi návrhu reprosoustavy byla od prvopoèátku
maximální kvalita reprodukce a atraktivní design. Toto high-endové kriterium pochopitelnì zásadnì ovlivnilo výbìr reproduktorù. Zároveò
jsme se nechtìli poutìt do pøíli komplikovaných øeení ozvuènice.
Ze zkuenosti toti víme e obstarání kvalitní ozvuènice mùe pøináet
a netuené problémy. Truhláøi zkrátka radìji vyrábìjí velijaké skøínì
a polièky ne malé a detailnì zpracované ozvuènice reprosoustav.
Dospìli jsme k názoru, e regálová reprosoustava je stále nejvíce
ádána a pouívána. Nutno øíci e jsme vybírali reproduktory tak, aby
celková cena reprosoustav výraznì nepøesáhla prùmìrnou mzdu
obèana tohoto státu.

Návrh výhybky
Výhybka je od svého poèátku uvaována tak, aby dávala smysl
následnému bi-wiringovému resp. bi-ampingovému zapojení. Výková
èást je zámìrnì oddìlena od basové. Dìlící kmitoèet a strmosti byly
zvoleny tak, aby výsledná amplituda pøenosu byla vyrovnaná v ose
i mimo ni a modul impedance neklesal pod 5,9 Ohmù. Samotná simulace na základì ní byly zjitìny hodnoty souèástek výhybky byla
rovnì provedena v programu LSPcad 3.10. Bylo nutno provést kompenzace: kompenzaci citlivosti výkového reproduktoru -5,5 dB.
Vypoètené hodnoty souèástek, zejména rezistorù a kondenzátorù byly
upraveny na hodnoty dostupné ve standardních øadách a v rámci nich
byla výhybka doladìna.
Mìøení a zpìtná kontrola
Byl zhotoven prototyp reprosoustavy a výhybky. Na nìm byla provedeno kontrolní mìøení, jak modulu impedance (obr. 2), tak modulu
frekvenèní charakteristiky (obr. 4). Porovnáním obrázkù 3. a 4. se
mùeme pøesvìdèit, e nebyly zjitìny ádné podstatné odchylky
závìreèného mìøení od simulace.

Výbìr reproduktorù
Kadý ví e právì tato etapa návrhu reprosoustavy determinuje
dosaitelnou kvalitu reprodukce. My jsme se pøidreli naí výchozí
koncepce a vybírali z nejnovìjích typù reproduktorù SEAS. Skuteènì
je z èeho vybírat. Zhruba pøed rokem tento svìtoznámý výrobce
rozíøil svoji nabídku výkových reproduktorù o øadu oznaèovanou 27.
Pro tuto øadu je charakteristické pouití materiálu SONOTEX,
známého ji døíve z high-endového výkového reproduktoru øady
EXCELL. Tento materiál bývá u rùzných typù pouíván k výrobì membrány a závìsu membrány. Je dosahováno pozoruhodných pozitivních
výsledkù v smìrovosti a v potlaèení parazitních rezonancí membrány.
Z této nové øady bylo vybrán reproduktor 27 TFFC a to s ohledem na
nejpøíznivìjí cenu pøi zachování velmi vyrovnané frekvenèní charakteristiky a výborných smìrových vlastností. Jedná se o reproduktor
s kalotovou membránou vyrobenou z ji zmínìného materiálu SONOTEX. Navíc je tento reproduktor vybaven integrovanou komorou s pøídavným objemem.Monost pomìrnì nízkého dìlícího kmitoètu byla
rovnì výhodou pøi následné konstrukci výhybky. Jako basový repro-
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Porovnání simulace a mìøení navrené reprosoustavy

obr. 3

Kontrolní poslech
Jako zavrení naí práce byl uskuteènìn kontrolní poslech, pøi nìm
byl pár zkompletovaných reprosoustav porovnáván s jinými reprosoustavami rùzných kvalitativních a cenových skupin. Výsledek subjektivního posouzení:
Reprosoustavy hrají velice èistì, vyrovnanì a bez zkreslení. Celkový
projev je velmi muzikální a detailní. Reprosoustavy s pøehledem zahrají i pomìrnì nároèné basové pasáe. Co se týèe srovnávání s ohledem
na pomìr výkon/cena nechávají tyto reprosoustavy za sebou vìtinu
modelù v kategorii do 20.000,-Kè. Je jasné, e se nemohou co do
hloubky basù srovnávat se svými rozmìrnìjími a vìtími basáky
vybavenými protìjky. Nicménì milovníci velkých watáí dunivých
basù, domácích kin a domácích house-party nemusí vìet hlavu.
Vzhledem k vysokému maximálnímu pøíkonu reprosoustav, snesou
i pøipojení subwoferu tøeba s 18" reproduktorem. A to by bylo, abyste
se nepohodlných sousedù nezbavili!!!
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Montání postup:
V této èásti budeme vycházet z toho, e jste si zakoupili hotové korpusy reprosoustav.
1) V ozvuènici nejprve upravíme struhákem otvor výkového reproduktoru, abychom mohli tento osadit pohodlnì i s jeho terminálem. Pøi
pilování musíme dávat pozor, abychom pøi zpìtném pohybu ven z
ozvuènice nezachytili o dýhovanou pøední desku.
2) Následnì poloíme reproduktory do svých otvorù a oznaèíme si
místa pro jejich pøichycení. V tìchto místech posléze pøedvrtáme
otvory cca 1mm.
3) Výhybkový ploný spoj navrtáme a místa usazení souèástek
natøeme Chemoprenem, souèástky osadíme a po zaschnutí lepidla
pøiletujeme.
4) K výhybce pøiletujeme na oznaèených místech vodièe tak aby po
pøichycení na stìnu ozvuènice dosáhly (vèetnì 10 cm rozvolòovací
smyèky) a k reproduktorùm. Na druhé stranì platí toté o pøipojení k
terminálu. Pokud plánujete zapojovat reprosoustavy biwiringovì nebo
biampingovì, nezapomeòte zapojit výkovou èást výhybky na vrchní
dvojici svorek a basovou na spodní.
5) Výhybku ze spodní strany potøeme silikonovým tmelem nebo
podobným materiálem a usadíme na boèní stìnì reprosoustavy.
Následnì ji ve dvou místech pøiroubujeme samoøeznými roubky.
6) Reproduktory buï pøiletujeme nebo lépe pøipojíme pomocí fastonù
k pøipraveným vodièùm vedoucím od výhybky.
7) Pøed samotným osazením reproduktorù a terminálu do
montáních otvorù vlepíme samolepící molitanovou tìsnící pásku.
8) Dovnitø kadé reprosoustavy rozprostøeme cca. 0,25 bm tlumícího
materiálu a to tak, aby nezasahoval bezprostøednì k basreflexu.
9) Reproduktory i terminály øádnì osadíme a pøiroubujeme.
10) Basreflex pøi jeho ústí potøeme Chemoprenem nebo podobným
lepidlem a dorazíme do pøipraveného otvoru.
11) Po zaschnutí zkontrolujeme, zda v reprosoustavì nic nechrastí.
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Celková pracnost max. 6 hodin/pár.
Potøebné náøadí a souèásti neobsaené v kompletech:
Struhák støední pùlkulatý nebo plochý - Pilník støední na døevo Vrtaèka - Vrták do døeva Æ1mm - Pájka a cín - roubováky - Silikonový
tmel pro usazení výhybky - Chemopren nebo podobné lepidlo
Výsledné parametry reprosoustavy:
Max. dlouhodobý pøíkon: 80 V.A
Max krátkodobý pøíkon: 150 V.A
Jmen. impedance: 6 Ohm
Charakteristická citlivost: 87,5dB/1m/2,83V
Rozpis materiálu:
Odýhovaná ozvuènice: 2ks á 2150,-Kè
Výkový reproduktor: SEAS 27 TFFC 2ks á 971,-Kè
Støedobasový reproduktor: G17REX/P 2ks á 2088,-Kè
Terminál zdvojený -biwiringový: ST-940 GM 2ks á 133,-Kè
Basreflex Æ50mm délka 12,5.cm: 2 ks á 50,-Kè
Výhybkový titìný spoj støední: 2ks á 160,-Kè
Tlumící materiál tlouka 40mm. 0,5 bm íøe 2m 200,-Kè
roub s èoèkovou hlavicí 4/35mm samoøezný: 8ks
roub se zápustnou hlavicí 4/25mm samoøezný: 8ks
roub 4/15mm samoøezný: 2ks
Tìsnící páska pod reproduktory: 1,5m 68,-Kè
Silikonový tmel pro usazení výhybky
Chemopren nebo podobné lepidlo
R36=4,7Ohm/5W
R37=15Ohm/5W
L11=1,2mH/0,6Ohm prùmìr vodièe 1,12mm
L32=0,39mH/0,25Ohm prùmìr vodièe 1mm
C12=12uF foliový nízkotoleranèní
C31=6,8uF foliový nízkotoleranèní
Ceny
Smontované reprosoustavy
Komplet s hotovou výhybkou
Komplet se souèástmi výhybky
Komplet bez výhybky

13112,12612,12312,11092,-

Simulaèní software LspCad 4.0
Mìøící system Laud 3.0
Kalibrovaný mikrofon

4800,- Kè
13800,- Kè
7500,- Kè

Kè
Kè
Kè
Kè

Pøíjemný poslech za Besie s.r.o. Vám pøejí M.Janura a K.Sýkora.
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