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ABSTRAKT: 

 Tato bakalářská práce se zabývá popisem, návrhem a realizací daného audiosystému a jeho 
propojení se stávajícím projekčním zařízením v přednáškové místnosti VŠB-TU Ostrava, 
konkrétně NK417. Podle typu zařízení jsou uvedeny a následně popsány základní parametry 
v souladu s uživatelskou příručkou. Na základě tohoto popisu je proveden návrh propojení. Návrh 
propojení je řešen pomocí schémat s technickým odůvodněním daného spojení. Na závěr práce je 
zpracován návod k použití navrženého systému v souladu s uživatelskou příručkou zařízení. 
V případě projekčního zařízení se jedná o projektor od firmy ASK s označením C300. Dále pak o 
DVD/CD přehrávač od firmy Panasonic s označením DVD-S35. V případě audio zařízení se jedná 
o AV receiver také od firmy Panasonic s označením SA-HE75. Dále pak reproduktorová soustava 
od firmy Bose s označením Free Space 3 systems.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Audiovizuální zařízení, audio, video, projekční zařízení, AV receiver, reproduktorová soustava, 
rozhraní, propojovací kabel  

ABSTRACT: 

 This thesis deals with the description, design and implementation of the audio system and its 
link with the existing projection facilities in the lecture room, VSB-TU Ostrava, namely NK417. 
The basic parameters are listed and subsequently described based on the type of the device in 
accordance with user manual. Based on this description, the design of a connection is performed. 
The proposal is designed using the link diagrams with a technical justification of the connection. 
Instructions for using the proposed system in accordance with manual settings are presented at the 
end of the work. In the case of a projection device it is a projector from the company ASK named 
C300. Furthermore, a DVD / CD player from Panasonic called DVD-S35. In the case of audio 
device, it is an AV receiver also from Panasonic, with the designation SA-HE75 and furthermore, 
the speaker made by Bose with designation Free Space 3 systems. 

KEY WORDS: 

Audiovisual device, audio, video, projection device, AV receiver, loudspeaker system, interface, 
connecting cable 
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1. Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku propojování moderních audiovizuálních 
zařízení. S touto problematikou je v praxi spojené také následné ovládání realizovaného řetězce. Na 
začátku bakalářské práce budou popsány jednotlivé rozhraní a konektory, pomocí kterých se 
audiovizuální technika, v dnešní době, propojuje. Jednotlivé rozhraní bude vždy znázorněno 
v obrázcích u příslušných kapitol.  

 Vysvětlení jejich funkce nás posune do další kapitoly, která se týká použití rozhraní pro 
propojování jednotlivých video systémů. Propojení systémů bude navrženo, tak aby bylo 
kompatibilní se stávající instalací LCD data projektoru v učebně VŠB-TU Ostrava, konkrétně 
NK417. Projektor byl použit od firmy ASK a jedná se o model C300. Disponuje mnoha 
periferiemi, které budou v návrhu zapojení zohledněny jako možné jiné varianty propojování. 
Stejně tak se budu věnovat problematice propojení s DVD/CD přehrávačem od firmy Panasonic 
model DVD-S35.Veškeré spojení budou názorně zobrazeny pomocí blokových schémat v 
obrázcích. 

 Tento popsaný video řetězec bude v další kapitole propojen s audio řetězcem. Hlavní částí 
audio řetězce je AV receiver od firmy Panasonic s označením SA-HE75. Signál z AV receiveru 
propojím s předloženou reproduktorovou soustavou Bose Free Space 3 systems. Před návrhem 
propojení všech systémů bude předcházet popis jejich technických parametrů, které jsou pro 
propojování důležité, a tudíž je vhodné osvětlit jejich význam. Všechna realizovaná propojení 
znázorním pomocí blokových schémat.  

 V poslední části bakalářské práce realizuji navržené zapojení. Na základě této realizace 
ověřím činnost pospojovaných zařízení a zpracuji přehledný návod k použití. Návod bude sestaven 
tak, aby uživatel pohodlně uvedl systém do činnosti a mohl ho efektivně používat. 
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2. Způsoby propojování audiovizuálních zařízení. 

 V následující kapitole provedu přehled a následně popis propojovacích konektorů. Dalším 
tématem bude přehled možností propojení, které dané propojovací konektory umožňují. V první 
řadě konektory týkající se audio signálu, video signálu a následně konektory umožňující spojení 
obou typů signálu. Diskutované propojování bude omezeno na systémy, které jsem dostal 
k dispozici.  

2.1. Popis propojovacích rozhraní audio signálu.  

• Jack 3, 5 mm (stereo). 

 Je  konektor pro přenos elektroakustického signálu. Možnosti používaných velikostí jsou 6,3; 
3,5 a 2,5 mm (průměr konektoru). Používá se především pro audio výstupy různých přenosných 
zařízení a mikrofonní vstupy, jak v monofonní, tak stereofonním systému. U tří kontaktních 
provedení je jedním kontaktem zem (GND) a zbylé dva jsou zvukový kanál L (Left – Levá strana) 
a kanál R (Right – Pravá strana), viz obrázek 1. Jedná se o signál analogový a díky jeho 
vlastnostem se hodí pouze pro připojení stereofonního systému. Tento typ konektoru je montován 
do velkého množství moderních zařízení, ale jeho historie sahá až do minulého století kdy, byl 
využíván jako tzv. telefonní kolík. Z toho vyplývají poměrně špatné mechanické vlastnosti.[2] 

 
Obr. 1: Signálové rozdělení JACKU. 

• RCA audio stereo (CINCH).  

 Konektory přenášejí audio stereo signál dvěma kanály. Kanály jsou barevně rozlišeny, bílá 
označuje levý kanál L(Left) a červená označuje pravý kanál R (Right), viz obrázek 2. Tyto dva 
stereo signály jsou vedeny každý zvlášť ve stíněné dvojlince. Jedná se tedy o analogové signály a 
systém umožňuje kvalitní přenos audia. S výhodou se tento systém využívá k propojení 
jednotlivých audio zařízení, např. DVD přehrávač k zesilovači.[1] 

 
Obr. 2: Provedení audio stereo (CINCHE).[1]
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 Kombinací dvou předcházejících konektorů lze získat funkční redukci. Tedy tyto dva 
systémy jsou kompatibilní a můžeme je pořídit v mnoha různých kombinacích a redukcích. 

• RCA digital audio (S/PDIF). 

 Jedná se o konektor typu RCA, který přenáší audiosignál ve formě nespojité (digitální). 
Zvuková informace je tedy zakódována. Tímto rozhraním je možné zvukovou informaci kompletně 
přenášet pomocí jednoho konektoru tzv. sériově, ať už se jedná o stereo signál nebo jakýkoli jiný 
signál (např. Dolby digital, Souround, atd.). Zkratka S/PDIF definuje protokol, pomocí kterého se 
data přenáší. Signál je mnohem odolnější proti rušivým vlivům. Z toho vyplývá, že se jedná o 
vysoce kvalitní přenos. Konektor respektive vstupy a výstupy se standardně značí oranžovou 
barvou. Kabel je stejně jako u analogového systému použit stíněný. Vzhledem k tomu, že signál je 
digitální, je důležité zmínit tok informace, která tímto konektorem prochází, je vždy jedním 
směrem, a to od vysílače (např: CD přehrávač) k přijímači (zesilovač).[1] 

 

Obr. 3: Provedení digital audio (CINCH).[1] 

•  Optické rozhraní (S/PDIF). 

 Optické rozhraní je obdobou digital audia s tím rozdílem, že přenos audio signálu je 
realizován pomocí optického kabelu. Zvuk je přenášen digitálně. Jak známo optický kabel není 
ovlivňován elektromagnetickým rušením, způsobujícím chyby v přenosu nebo zkreslení zvuku.  
Umožňuje tedy velice kvalitní a rychlý přenos informací a zároveň obrovskou eliminaci rušivých 
vlivů.  Optický kabel je také možné použít na mnohem větší vzdálenosti přenosů. Používá se 
k připojení DVD/CD přehrávačů k zesilovačům apod.[1], [2] 

 

Obr. 4: Provedení optického rozhraní.[10] 

2.2. Popis propojovacích rozhraní video signálu. 

• D-SUB (VGA) rozhraní. 

 Jedná se velmi často o používané rozhraní. Většina grafických karet jak u PC tak notebooků 
je právě tímto výstupem vybavena. Přičemž zobrazovací zařízení jím také v dnešní době disponují. 
Přesto, že obraz je přenášen analogově, jeho kvalita se dá hodnotit jako výborná. Pomocí redukce 
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jej lze připojit k DVI-A i DVI-D. Redukce však dále šíří pouze analogový signál, což DVI rozhraní 
umožňuje. Nedochází ke konverzi signálu na digitální. D-SUB (VGA) tedy 15 pinové rozhraní lze 
konvertovat na komponentní a kompozitní signál. Jde o analogové zapojení přenášející RGB 
složku spolu s vertikální a horizontální synchronizací. Zvukový signál není možno pomocí tohoto 
rozhraní šířit.[1] 

 

Obr. 5: Provedení VGA konektoru. 

• Komponentní rozhraní (Pr-Pb-Y, Cr-Cb-Y). 

 Komponentní rozhraní je starší typ analogového konektoru, který přenáší  video signál. Pro 
přenos obrazu slouží tři konektory typu CINCH (zelená, modrá, červená), kdy jeden 
přenáší informaci o barvě červené (Pr). Druhý přenáší informaci o barvě modré (Pb) a třetí 
informaci o barvě zelené (Y). Informace o barvě je taková, že kabely přenáší pouze rozdílové 
složky těchto barev, respektive jak se červený a modrý signál odlišuje od zelené. Jedná se o jediné 
analogové rozhraní, které je schopné si poradit s HD rozlišením. Zkratka Pr-Pb-Y se používá u 
analogového videa pro přenos videosignálu. Další obdobou je termín Cr-Cb-Y pro video digitální, 
který se dá na Pr-Pb-Y  přepočítat. Předpokladem pro kvalitní vizualizaci je náležitá kvalita 
použitých kabelů. Kvalita videa z komponentního signálu je v případě použití vhodných kabelů 
srovnatelná s kvalitou HD.[2] 

 

Obr. 6: Provedení konektoru komponentního rozhraní.[1] 

• S-video rozhraní. 

 S-Video (Separate Video)  je poměrně jednoduché rozhraní, které je pomalu z AV techniky 
vytlačováno. Jedná se o analogové rozhraní, jehož kvalita přenosu není dostačující pro moderní TV 
a projektory. Avšak díky tomu, že odděleně přenáší barevnou a jasovou informaci obrazu, vnímá 
jej lidské oko jako kvalitní a s vyšším rozlišením. Přesto je pro současné systémy nevhodný. 
Problém je způsoben silnou degradací obrazové kvality, protože přenos signálu je možný pouze 
v nízkém rozlišení. Navíc vyžaduje silné stínění, které se vzdáleností musí mít větší účinnost, což 
prodražuje kabel. Kvalitou se dá srovnat s úrovní kompozitního signálu. 
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Nejpoužívanější jsou 75 ohmové konektory mini DIN se čtyřmi vývody viz obrázek 7. [2] 

 

Obr. 7: Provedení S – Video konektoru. 

• Kompozitní rozhraní (CVBS). 

 Pro toto rozhraní se používá konektor RCA (CINCH). Analogový video signál se přenáší po 
jednom stíněném kabelu, což může způsobit vzájemné ovlivňování a tím snížit kvalitu video 
signálu. Jeho kvalita je tragická a pro použití s moderními přístroji naprosto nevhodná. Konektory 
bývají označeny žlutou barvou. Provedení je stejné jako v případě RCA digital audio rozhraní viz 
obrázek 3. [2] 

• DVI rozhraní. 

 Jedná se o rozhraní pro digitální přenos obrazového signálu do zobrazovacího zařízení.  DVI 
je čistě počítačové rozhraní se složitější specifikací. Zkratka DVI se totiž dále dělí na varianty DVI-
D, DVI-I a DVI-A. Varianty DVI-D a DVI-I zprostředkovávají obraz digitální (DVI-I i analogový) 
a dají se použít s redukcí na HDMI. To značí, že rozhraní je schopné přenášet obraz ve vysokém 
rozlišení. Zvukový přenos není možný. DVI-A zprostředkovává obraz pouze analogový a nelze jej 
použít pro přenos digitálně kódovaného signálu. Zvukový přenos taktéž není možný. Za to je však 
zpětně kompatibilní s D-SUB rozhraním a dalšími analogovými standardy. Tato kompatibilita platí 
i pro hybridní DVI-I. Pro srozumitelnost se tedy nejčastěji používá právě DVI-I varianta. Byla 
vyvinuta za účelem bezproblémové komunikace zobrazovacích zařízení. Konektor se skládá z 25 
pinů viz obrázek 8.[1] 

 

Obr. 8: Provedení konektorů DVI. 
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2.3. Popis propojovacích rozhraní audio i video signálu. 

• HDMI (High Definition Multimedia Interface). 

  Konektor HDMI je "služebně nejmladší" a také nejkvalitnější. Kvalita jím přenášeného 
signálu je brilantní, navíc většina současných přístrojů vybavená tímto konektorem provádí při jeho 
užití takzvaný „upscaling“, což je převod přehrávaného videa na rozlišení HD. Dokáže digitálně 
přenášet i zvuk, a to v souladu s moderními standardy až osmi kanálového digitálního zvuku. 
Konektor HDMI je standardem u všech nových televizorů i projektorů. Ovšem ani starší HDMI 
nebude v běžném použití ničím podstatným limitovat. HDMI lze převést redukcí na DVI-D 
rozhraní, zvuk však musí být vedený odděleně. I když s přenosem na méně než jeden či dva metry 
nemá problém většina z běžně dostupných kabelů, při pořizování je vhodné brát ohled na kvalitu 
kabelu respektive jeho cenu. Z obrázku č. 9 je zřejmé, že konektor je osazen 19 piny, mezi kterými 
je komunikační datový kanál pro přenos informací mezi propojenými zařízeními. [1], [2] 

  

Obr. 9: Provedení HDMI konektoru.[1] 

2.4. Popis propojovacích rozhraní datových. 

• USB (Universal Serial Bus). 

 USB je určen pro komunikaci počítačů a externích periferií, kterými můžou být například 
video kamery, fotoaparáty, tiskárny, myši atd. Podporuje systém Plug and Play, což znamená, že 
konektor můžeme připojit (odpojit)  bez nutnosti restartování počítače nebo ručního instalování 
ovladačů. Jedná se o digitální sériovou linku s distribucí napájení +5V viz obrázek 10. Dovoluje 
rychlejší přenos dat než paralelní a sériové porty. Tato rychlost dosahuje hodnot 480 Mbit/s ve 
verzi 2.0 a 12 Mbit/s ve verzi 1. 1. USB 2.0 je zpětně kompatibilní s USB 1.1. Maximální délka 
kabelu mezi dvěma zařízeními může být 5 metrů.[2] 

 

Obr. 10: Provedení USB konektorů (typ A vlevo, typ B vpravo). 
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• FireWire (IEEE 1394). 

  FireWire je sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači. Tato sběrnice komunikuje 
pomocí protokolu IEEE 1394. Umožňuje komunikaci zařízení na principu peer-to-peer, například 
mezi skenerem a tiskárnou. Systém peer-to-peer zajišťuje funkci rozhraní bez potřeby spolupráce 
se systémovými prostředky a procesorem počítače. Výhodou použití FireWire oproti běžnějšímu 
připojení prostřednictvím USB je vyšší efektivní rychlost FireWire (i když nominální rychlost USB 
2.0 je o něco vyšší (480 Mbit/s), v praxi se běžně této rychlosti nedosahuje), výrazně lepší rozvod 
napájení a možnost práce bez hostitelského počítače. Počáteční verze IEEE 1394, označovaná také 
jako FireWire 400, přenáší data mezi zařízeními rychlostmi 100, 200 nebo 400 Mbit/s. Nyní je 
používání tohoto rozhraní pro běžné uživatele zúženo zejména k připojení digitálních videokamer, 
v profesionální sféře se používá k rychlému připojení externích disků a optických mechanik, čteček 
paměťových karet atd. Firma Sony upravila a  distribuuje IEEE 1394 pod názvem i.Link. Používá 
menší konektor pouze se čtyřmi signálními kontaktními piny místo obvyklých šesti. Dva vypuštěné 
piny slouží k napájení zařízení, tedy zařízení používající čtyř pinové připojení musí disponovat 
zvláštním napájením. Rozhraní se běžně používá k připojování datových úložišť, jako jsou externí 
pevné disky, videokamery, ale také pro připojení video systémů a profesionálních audio 
systémů.[1] 

 

Obr. 11: Provedení FireWire konektorů 6 pin vlevo a i.Link (4 pin) vpravo. 

3. Návrhy propojování audiovizuálních zařízení. 

 V této kapitole je mým úkolem, popsat různé možnosti propojování audiovizuálních zařízení 
s využitím znalostí z předchozí kapitoly č. 2. Postupně se dostaneme od zdrojů audio a video 
signálů přes AV receiver, až k  projektoru a k  reproduktorové soustavě. V první části budu 
zkoumat vstupní a výstupní konektory (rozhraní) předložených zařízení, čímž se definují 
propojovací možnosti. Tyto možnosti budou vždy názorně uvedeny pomocí blokových schémat.  

3.1. Zdroje audio a video signálů (DVD/CD přehrávač a notebook). 

 Jako zdroje těchto audiovizuálních signálů poslouží předložené zařízení, kterými jsou 
DVD/CD přehrávač od firmy Panasonic s označením DVD - S35 a Notebook od firmy Toshiba 
(obr. č. 12). 



 

   8 

 

Obr. 12: Znázornění DVD/CD přehrávače, AV receiveru a notebooku.[10], [9], [1] 

Propojení notebooku s AV receiverem a s projektorem. 

 Nejprve, co se týká výstupů z Notebooku. Tento je tedy vybaven výstupy  D-SUB pro video 
signál a 3,5 jack pro audio signál. Možnosti jsou relativně omezené.  Zvuk je  možné vést kabelem, 
který disponuje na jednom konci 3,5 jackem a na druhém RCA audio stereo (CINCHEM). Tyto 
dva cinche, pro levý a pravý zvukový analogový signál, budou připojeny do AV receiveru, viz 
obrázek 13. Konkrétně se jedná o audio vstup označený zkratkou CD, viz obrázek 18, na který je 
v uživatelské příručce doporučeno právě výstup z PC/notebooku připojovat.    

 

 

Obr. 13: Audio propojení AV receiveru a notebooku.  [10], [1] 

 Další možností, by bylo použití konvertorů, které převádí analogový audio signál na 
digitální. Převod může být realizován buď jako digital audio (S/PIDF) nebo jako optický (S/PIDF).  
AV receiver, do kterého signál směřujeme, je oběma vstupy vybaven, viz obrázek 18. Jedná se 
ovšem o řešení, které by mělo uplatnění především v případě, že notebook by se nacházel ve velké 
vzdálenosti od AV receiveru. V globále slučováním a konverzí audiosignálů se jeho původní 
kvalita snižuje a platí, že čím méně těchto úprav signál “absolvuje“, tím lepší zvuk můžeme 
očekávat. 

 Video rozhraní D-SUB (VGA) je součástí propojení stávajícího projekčního řetězce. To 
znamená, že výstup videa z notebooku D-SUB (VGA) je pomocí stejného kabelu a konektoru 
připojen k projektoru (viz. obr. 14.). Do tohoto zapojení je ještě vřazen jeden člen. Jedná se o VGA 
rozbočovač (Video Splitter) ATEN s označením VS-102. Toto zařízení “duplikuje“ video signál z 



 

   9 

jednoho vstupního zdroje (počítače) na dvě zobrazovací zařízení (monitory, projektory, atd.). Má 
také zabudovaný zesilovač, který umožňuje přenos VGA signálu až na vzdálenost 65m. [10] 

 

Obr. 14: Video propojení Notebooku a LCD projektoru.[11], [1] 

• Propojení DVD/CD přehrávače s AV receiverem a s projektorem.  

 Technické parametry DVD/CD přehrávače nebudou v této kapitole uvedeny, protože nejsou 
důležité pro propojování s periferiemi. Napěťové úrovně a další údaje výstupů z přehrávače jsou 
kompatibilní s příslušnými konektory a vstupy.  

 Výstupy týkající se audio signálu, jsou klasický audio stereo (cinch) a digitální optický 
(S/PIDF) viz obrázek 15. Propojení týkající se audio signálu jsou zde k dispozici tedy dvě. AV 
receiver oběma náležitými vstupy disponuje, a to na pozicích označených DIGITAL IN pro optické 
rozhraní a DVD/DVD 6CH (FRONT) pro audio stereo (CINCH) viz obrázek 18. Z výběru těchto 
dvou možností je vhodnější zvolit optický digitální výstup/vstup. Optický kabel je sice o něco 
dražší než stíněná dvojlinka, ale kvalitou je optika na mnohem vyšší úrovni. Navíc, jak už bylo 
zmíněno, umožňuje přenos na větší vzdálenosti a tím umístění obou zařízení dál od sebe.[10], [9] 

 

Obr. 15: Dvě možností audio propojení AV receiveru a DVD/CD přehrávače. [10], [9] 

 DVD/CD přehrávač disponuje video výstupy, jako jsou S-Video, kompozitní video a 
komponent video viz obrázek 17. Tyto periferie definují možnosti propojování s projektorem. 
Kam, v našem případě, má videosignál směřovat. Stávající rozvod v učebně je tvořen rozvodem 
kompozitního videa. Tato periferie je vhodná pro využití v praktické realizaci. Jedná se o nepříliš 
kvalitní řešení, avšak pro výukové potřeby je dostačující. Kvalitnější alternativou by bylo právě 
komponentní video, které je téměř srovnatelné s digitálními periferiemi. Jedná se o nejkvalitnější 
analogový přenos video signálu. Další dostupná periferie je S-Video, která je už také nekvalitní a 
v dnešní době HD přenosů nedostačující.[9], [1], [11] 
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Obr. 16: Stávající video propojení projektoru a DVD/CD přehrávače v učebně.[11], [9], [1] 

 

Obr. 17: Umístění výstupů na zadní straně DVD/CD přehrávače.[9] 

4. AV receiver SA-HE75. 

 Protože, receiver je “srdcem“ celého navrhovaného zapojení, provedeme si v další kapitole 
rozbor parametrů AV receiveru od firmy Panasonic, týkající se jeho vstupních a výstupních 
periferií. Studované parametry budou pouze ty, které jsou důležité pro návrh propojování a ty, které 
jsou uvedeny v uživatelské příručce. Receiver je definován jako přijímač s vlastním 
nízkofrekvenčním zesilovačem. V následující tabulce č. 1. jsou uvedeny technické parametry 
zmíněného AV receiveru. 

Tab. 1: Technické parametry AV receiveru SA – HE75.[10] 

Výstupní výkon 2×80W (6Ω) 
Odstup signál/šum při 
jmenovitém výkonu 

75dB (6Ω) 

Celkové harmonické 
zkreslení 

0,9% (6Ω) Ovladače barvy zvuku 

BASY 50Hz, +10 až 
-10dB 

VÝŠKY 20kHz, +10 
až -10dB 

Výkonová šířka pásma 
10Hz - 40kHz 

(6Ω) 
Výstupní napětí  TAPE REC, 

VCR 
200mV 

Činitel útlumu 30 (6Ω) 
Stereofonní vyvážení kanálů 

(250Hz - 6,3kHz) 
±1dB 

Zatěžovací impedance 6-16 Ω Odstup kanálů 55dB 
Kmitočtová 

charakteristika 
10Hz - 40kHz, 

±3dB 
Kmitočtová odezva 
subwooferu (-6dB) 

7 - 200Hz 

Vstupní citlivost a 
impedance 

200mV, 22kΩ 
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4.1. Parametry AV receiveru SA-HE75. 

• Jmenovitý výstupní výkon. 

 Jedná se o výstupní výkon zesilovače. Zesilovač je jednou z hlavních částí AV receiverů. 
Výstupní výkon je takový výkon, jaký je zesilovač schopen odevzdat na příslušné zatěžovací 
impedanci při vybuzení obou kanálů současně (u stereofonního zesilovače) a to signálem 
sinusového průběhu po dobu minimálně 10 minut. Zároveň zkreslení signálu u koncových 
zesilovačů nesmí překročit 0,7 %. Jmenovitý výkon je důležitý především, protože pokud zesilovač 
nemá tento výkon dostatečný, můžou v jeho obvodech nastat nebezpečné limitace a zkreslení pak 
může dosáhnout vyšších hodnot (desítky procent). Jednotkou je Watt (W).[4] 

• Celkové harmonické zkreslení. 

 Při zjišťování harmonického zkreslení se na vstup měřeného zesilovače přivede sinusový 
signál. Na výstupu zesilovače se vyhodnocují změny signálu po průchodu zesilovačem. Zmíněné 
změny způsobují nelineární členy, které se nachází v přenosové cestě. Tyto změny mají za následek 
vznik nových kmitočtových složek, které se nazývají ”vyšší harmonické kmitočty“. Jedná se 
v podstatě o násobky základního kmitočtu generátoru sinusu na vstupu zesilovače. Hodnota 
harmonického zkreslení se udává v procentech a je určena vůči nezkreslenému vstupnímu 
sinusovému signálu.[5] 

• Výkonová šířka pásma. 

 Jelikož zesilovač není schopen odevzdat jmenovitý výstupní výkon v nekonečně širokém 
frekvenčním pásmu, stanovuje se tzv. šířka pásma zesilovače. Touto šířkou pásma označujeme 
dolní a horní mezní kmitočet, při němž se výstupní výkon zmenší na polovinu. Tato změna je 
detekována poklesem napětí na zatěžovacím odporu o 3dB.[5] 

• Vstupní impedance. 

 Jak je vidět na obrázku č. 18 receiver (zesilovač) je opatřen vstupy, které umožňují připojení 
několika zdrojů nízkofrekvenčního signálu. Aby výstup tohoto nízkofrekvenčního zdroje byl co 
nejméně zatěžován, musí mít vstup receiveru (zesilovače) dostatečnou impedanci. Tato impedance 
je v našem případě 22 kΩ  viz tabulka 1.   

• Zatěžovací impedance.  

 Jedná se o zátěž, kterou můžeme zesilovač zatížit, aby nedošlo k jeho poškození. Při 
dodržení této hodnoty budou dodrženy výkonové bilance v zapojeném  řetězci. Většinou jsou 
zesilovače stavěny pro zatěžovací impedanci v určitém rozmezí, protože impedance je s frekvencí 
proměnná. Jednotkou je ohm (Ω). Více je tato problematika popsána v kapitole č. 6.1.[5]  
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Obr. 18: Zadní strana AV receiveru.[10] 

• Propojování s AV receiverem SA-HE75. 

 AV receiver je zařízení dřívějšího data výroby, proto nedisponuje modernějšími video 
vstupy a výstupy. Zmíněná indispozice video vstupů nám znemožní propojit videosignál přes AV 
receiver. Proto videosignál propojíme přímo ze zdrojů tohoto signálu, čili z PC/notebooku a nebo 
z DVD/CD přehrávače. Ve výsledku se může jednat o výhodu, protože jakékoliv další propojování 
a rozdělování přenosového kabelu může do video signálu vnést rušivé vlivy a útlum. Navíc AV 
receiver žádným přínosným způsobem do signálu nezasahuje. Funguje pouze jako přepínač těchto 
video vstupů na výstup, což zvládne i sám projektor. Propojování audio řetězce bylo popsáno 
v předchozí kapitole 3. 1.[10] 

5. LCD projektor ASK C300. 

 LCD data projektor je zařízením, které dekóduje a následně zobrazuje video (obraz). 
Veškeré video propojení tedy směřují právě do projektoru. V této kapitole rozeberu některé z 
technických parametrů projektoru a zmíním se o periferii, kterými je projektor vybaven. Projektor 
je také vybaven vlastními reproduktory. Propojování projektoru s audio signálem však realizovat 
nebudu, protože reproduktory, kterými projektor disponuje, by mohly celkový zvukový dojem 
spíše zhoršit.[12] 
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5.1. Parametry LCD projektoru ASK C300. 

Tab. 2: Technické parametry data projektoru ASK C300.[12] 

Světelný výkon 3300 lm (ANSI) Poměr stran obrazu 4:3, 5:4, 16:9 
Kontrast 950:1 Reproduktory 2 × 5 W 

Projekční vzdálenost 68-784 cm Výkon 400 W 
Počet barev 16,7 milionů Hmotnost 6 Kg 
Rozlišení 1024 ×768(4:3) Hlučnost 38 dB 

 

• Světelný výkon. 

 Označovaný také jako svítivost nebo jas. Jedná se o základní parametr soustav s cizím 
zdrojem světla (projektorů), jenž ovlivňuje kvalitu výstupu. Udává se typicky v 
jednotkách ANSI lm. Zkratka ANSI (American National Standards Institute) je americká 
standardizační organizace stanovující průmyslové normy v USA. Především ve spojitosti s 
problematikou týkající se projektorů, ustanovila v tomto ohledu testovací normu.  Projektor je 
americké výroby, a proto světelný výkon je udán s touto jednotkou. Druhá část zkratky označuje 
hlavní jednotku světelného toku lumen. 

 Pro porovnání, jako dostačující je obecně považován světelný výkon o hodnotě 850 ANSI lm. 
Tato hodnota je vztažena k promítané úhlopříčce 3 metry při 100% zatemnění. Samozřejmě se 
zvyšujícím se výkonem je výstup kvalitnější. Dalšími ovlivňujícími faktory jsou okolní osvětlení a 
velikost projekční plochy.[8] 

•  Kontrast. 

 Kontrast je definován jako poměr jasu mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem v obraze. 
Jedná se v podstatě o počet odstínů šedi, které je projektor schopen zobrazit. V případě domácího 
promítání se doporučuje vysoký kontrast a to dosahující hodnot 1 000:1 a více. Udaný poměr 
znamená, že zařízení může svítit v plném bílém odstínu tisíckrát více, než v nejtmavějším černém 
odstínu. Za předpokladu, že bílá není úplně bílá a černá není absolutně černá. Údaje jako Full 
on a Full off, znamenají “celá rozsvícená“ a “celá zhasnutá“ plocha, čehož se využívá při měření. 
Nižší kontrast postačuje pro účely prezentací, tedy pro dataprojektory.[8] 

• Projekční vzdálenost. 

 Projekční vzdálenost  samozřejmě ovlivňuje výslednou úhlopříčku promítaného obrazu. V 
domácích podmínkách se pohybuje kolem 3 až 5 metrů. Instalace projektoru v učebně je provedena 
tak, že projektor se nachází cca 4 metry od promítací plochy. Touto vzdáleností jsou, mimo jiné, 
určeny rozměry obrazu, které jsou 254 centimetrů délka a 203 centimetrů šířka obrazu. Velikost 
obrazu je možno dále upravovat pomocí funkce “zoom“ v nastavení projektoru. Vhodné je místnost 
co nejvíce zatemnit a vhodně projektor umístit. V orientační tabulce jsem znázornil závislost mezi 
projekční vzdáleností a úhlopříčkou obrazu.[8] 
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Tab. 3: Závislost projekční vzdálenosti na velikostí promítaného obrazu.[12] 

Délka obrazu  
(cm) 

Šířka obrazu 
(cm) 

Vzdálenost od plátna max.  
(m) 

Vzdálenost od plátna min.  
(m) 

86 69 1,4 1,25 
102 81 1,74 1,4 
178 142 3,2 2,5 
254 203 4,6 3,6 
508 406 9,3 7,3 
600 472 11 8,6 

 

5.2. Propojování s projektorem ASK C300. 

 Jak už bylo řečeno v úvodu ke kapitole, audio signál nebude vůbec k projektoru připojen, 
avšak sám projektor je těmito vstupy vybaven. Jak je vidět na obrázku č. 19, jedná se o klasický 
RCA audio stereo vstup, který lze propojit pomocí cinch konektorů červené a bílé barvy. Tyto 
vstupy se na zadní straně projektoru nachází v počtu tři (páry), označeny vždy “Audio in“. Jinými 
audio vstupy není projektor vybaven. Vedle audio vstupů se ještě nachází na projektoru také audio 
výstupy. Jsou označeny “Audio out“ a slouží pro další propojování audio signálů. Zde je použit 
stejný konektor.[12] 

Mnohem důležitější jsou pro naši aplikaci vstupy pro video signál, které jsou: 

• S-Video  

• Kompozitní video  

• D-SUB (VGA) 

• Komponentní video (připojení pomocí BNC konektorů) 

• DVI  

 Jejich vlastnosti a konektory byly popsány v kapitole č. 2. Projektor je kompatibilní s těmito 
hlavními video rozhraními a automaticky se nastavuje na optimální funkci pro přijímaný video 
signál. Za zmínku však stojí řešení komponentního připojení video signálu. Propojení je 
realizováno pomocí BNC konektorů, které jsou velice profesionální, vyznačují se vynikající 
mechanickou odolností a zaručují kvalitní kontakt. V případě potřeby je možné k těmto 
konektorům pořídit redukce, které umožní klasické propojení komponentního videa cinch 
konektory. Pozice všech rozhraní jsou názorně uvedeny na obrázku č. 19.[11], [12]  

Datové periferie, kterými je projektor také vybaven, slouží pro připojení myší a internetu. Části 
řetězce jako zdroje videosignálu, kabely pro propojení a konektory, ovlivňují kvalitu výsledného 
obrazu a tak není na místě na nich šetřit.  
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Obr. 19: Zadní strana LCD projektoru ASK C300.[11] 

 

 

Obr. 20: Znázornění propojení celého navrženého audiovizuálního systému.[9], [10], [11], [13] 

6. Způsob propojení reproduktorové soustavy (Bose, Free Space 3 
systems) s AV receiverem (Panasonic SA-HE75).   

 V této kapitole se budu věnovat rozboru jednotlivých parametrů předložené reproduktorové 
soustavy od americké firmy Bose, kterou mám pro tento návrh k dispozici. Studované parametry 
budou pouze ty, které jsou důležité pro návrh propojování a ty, které jsou uvedeny v jejich 
uživatelské příručce. Soustavu můžeme na prodejních místech najít pod označením Bose FreeSpace 
3 systém. Konkrétně se jedná o sestavu skládající se z Acoustimass modulu (Subwoofer) a dvou 
satelitních reproduktorů. V neposlední řadě provedu také návrh propojení s výkonovým stupněm 
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audio systému. V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny parametry předloženého reproduktorového 
systému. Kapitola se opírá o poznatky z následující literatury: 

6.1. Parametry reproduktorové soustavy. 

Tab. 4: Parametry reproduktorového systému Bose FreeSpace 3.[13] 

 Systém Satelity Modul subwooferu 

Frekvenční rozsah 50Hz – 16kHz 
210Hz – 
16kHz 

50Hz – 210kHz 

Citlivost 82 dB 84 dB 76 dB 

Směrovost  
170° 

konických 
všesměrový 

Jmenovitý příkon 100W(200W špičkově)  
100W (200W 

špičkově) 

Jmenovitá 
impedance 

Pro 4 připojené satelity: 
6Ω 

Pro 2 připojené satelity: 
5Ω 

  

  

 Reproduktory jsou v podstatě elektro - akustické měniče. Tyto elektrické stroje přeměňují 
elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. V podstatě se dá říct, že zvuk je 
vedlejší účinek měniče, protože většina příkonu (výkonu) se proměňuje v teplo. Z toho vyplývá 
malá účinnost měničů, ale také relativně velká odolnost proti přetížení. Velikost přetížení je také 
určena mechanickými parametry reproduktoru. 

• Frekvenční rozsah. 

 Je charakteristika týkající se oblasti kmitočtů, v které reproduktor účinně vyzařuje 
akustickou energii. Kritickým místem pro posuzování jsou hraniční (krajní) kmitočty, při nichž 
vždy nastává pokles akustického výkonu. Proto je nutné znát útlum v decibelech při konkrétním 
kmitočtu. Jednoduše to zjistíme z frekvenční charakteristiky reproduktoru, kde kromě sklonu 
charakteristiky na krajních pásmech, je vidět i její zvlnění v celém přenášeném rozsahu. Podle 
kmitočtového rozsahu posuzujeme vhodnost reproduktoru pro dané použití, např. do 
vícepásmových reproduktorových soustav. 
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Obr. 21: Příklad frekvenční charakteristiky reproduktoru. 

 Na obrázku č. 21 je částečně linearizovaná frekvenční charakteristika, na jejímž základě se 
stanovuje frekvenční rozsah. Nejdříve se stanoví toleranční pole. Šířka, kde se ještě charakteristika 
nachází, se nazývá rozsah. Při studování katalogových údajů je zapotřebí vědět, v jakém 
tolerančním poli výrobce frekvenční rozsah určil. Standardně se používají toleranční pole ±3 a ±6 
dB.[7] 

• Charakteristická citlivost. 

 Charakteristická citlivost udává, jakou hladinu akustického tlaku, tedy „kolik decibelů“, 
produkuje reproduktor v dané vzdálenosti (zpravidla 1m) při daném buzení (zpravidla příkon 1W 
nebo přesněji zdánlivý příkon 1VA). Její hodnota se obvykle pohybuje  v rozmezí 80 až 105 dB 
(1W, 1VA). Zvýšení citlivosti o 3 dB  při stejném příkonu znamená zdvojnásobení akustického 
výkonu. Znamená to tedy, že reproduktor o maximálním příkonu 50 W a citlivosti např. 90 dB je 
z hlediska akustického výkonu rovnocenný reproduktoru o citlivosti 87 dB a příkonu 100 W. Údaj 
výkonu, resp. příkonu bez udání citlivosti, udává pouze maximální činný (tepelný) výkon, který 
může soustava bez poškození přivést do místnosti. Obecně basové reproduktory mívají nižší 
citlivost, než reproduktory výškové (platí především u profesionálních reproduktorů), je to dáno 
jejich konstrukcí. Výškové reproduktory ovšem zase mají o mnoho nižší zatížitelnost, takže 
výsledný maximální akustický tlak se vyrovná.[6] 

•  Směrovost.  

Též se označuje jako rozptyl. Jedná se o hladinu akustického tlaku jako funkce úhlu mezi osou 
měření a referenční osou na kmitočtu vyzařovaného zvuku. Musí být měřena v podmínkách 
volného pole ve specifikované rovině. Osa měření je přímka spojující mikrofon a referenční bod. 
Součástí by měl být i vyzařovací úhel a činitel směrovosti. 
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Obr. 22: Závislost směrovosti (rozptylu) na velikosti frekvence. 

 Z obrázku č. 22 vyplývá, že nižší frekvence generované reproduktorem mají mnohem větší 
rozptyl oproti vyšším frekvencím. Vyšší frekvence naopak vnucují reproduktoru větší směrovost. 
Toto se využívá u reproduktorových soustav, které pak s výhodou mohou být rozděleny mimo 
jednu ozvučnici v provedení: 2.1, 5.1, 7.1 atd., kde jednička představuje subwoofer a druhá číslice 
představuje počet satelitů, které jsou schopny reprodukovat vyšší nebo střední frekvence a můžeme 
je nainstalovat s mnohem větší směrovostí.[3] 

• Jmenovitý příkon. 

 Jedná se o jeden z nejdiskutovanějších parametrů, a to z důvodu jeho nesprávného uvádění 
na štítcích neprofesionálních reproduktorů nebo soustav a tím i matení zákazníka. Obchodníci 
uvádějí tzv. špičkový (krátkodobý) výkon, který může být až dvojnásobný oproti dlouhodobému 
výkonu. 

  Tento jmenovitý příkon se označuje jako RMS, (jde o testování reproduktoru růžovým 
šumem po určenou dobu v udaném frekvenčním pásmu). Jedná se o zatížitelnost reproduktoru a je 
to velmi důležitý parametr reproduktorů nebo soustav. Jednotkou maximálního příkonu (výkonu) je 
watt (voltampér). Příkon je součin napětí na svorkách reproduktoru a proudu procházejícího 
kmitací cívkou. Maximální příkon je omezen jednak elektrickou a mechanickou pevností kmitacího 
systému, jednak velikostí přípustného zkreslení vyzářeného akustického signálu. Udávaný příkon 
obyčejně znamená hodnotu, jejíž okamžité nebo krátkodobé překročení má za následek slyšitelné 
zkreslení, způsobené právě přetížením reproduktoru. Abychom omezili, zkreslení způsobené 
samotným reproduktorem je nutné, aby maximální příkon do reproduktoru nebo soustavy 
nepřestoupil polovinu příkonu, který udává výrobce pro příslušný typ reproduktoru nebo soustavy. 

 Růžový šum je signál, který má v celém frekvenčním rozsahu stejný účinek na lidské ucho. 
Je známo, že lidské ucho lépe vnímá veličiny v logaritmických souřadnicích, proto se růžový šum 
využívá především k testování audio zařízení. Veškeré hodnoty uvedené reproduktorové soustavy 
jsou vztaženy právě k tomuto testování. [7] 
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• Jmenovitá impedance. 

 Protože reproduktor je napájen střídavým proudem, zajímá nás impedance jeho cívky. Tato 
impedance je vždy větší než činný odpor kmitací cívky. Impedance je však kmitočtově závislá a u 
přímo vyzařujících reproduktorů má v oblasti nízkých kmitočtů výrazné maximum (v oblasti 
vlastního rezonančního kmitočtu reproduktoru). Typický průběh závislosti impedance reproduktoru 
je na obrázku č. 23. 

 

Obr. 23: Příklad závislost impedance reproduktoru na kmitočtu: fr je rezonanční kmitočet, Zj jmenovitá impedance. 

 Nejmenší impedance, která je jen o málo větší než činný odpor reproduktoru, se nazývá 
jmenovitá impedance (Zj). Tato impedance je důležitá, neboť při konstantním napětí je příkon do 
reproduktoru největší právě při nejmenší impedanci. Proto je tato veličina úzce spjata 
s maximálním příkonem a je důležité, aby nebyla menší než impedance uváděná pro bezpečné 
připojení k zesilovači.[6]    

• Vysoko impedanční systém rozvodu zvukového signálu. 

 Vysoko impedanční rozvody se používají hlavně při realizaci ozvučení větších prostor, jako 
jsou různé instituce, hotely, školy, supermarkety a v neposlední řadě místní rozhlas. Na rozdíl od 
domácích nebo profesionálních zvukových systémů, které používají nízko impedanční 
reproduktory, (typicky 4 až 16 ohmů) které se připojují samostatně nebo paralelně přímo na výstup 
zesilovače. Jedná se o rozvody napájené signálem s maximálním napětím 100 V( 70V, 50V). Díky 
vyššímu napětí klesají ztráty na vedení. Tímto provedením se také omezí některé rušivé vlivy. 
Jednotlivé reproduktory vysoko impedančního rozvodu se zapojují paralelně. Jejich počet je 
omezen výstupním výkonem zesilovače, který by neměl překročit součet příkonu reproduktorů. 
Výhoda tohoto zapojení je při poruše některého z reproduktorů, která neomezí funkci ostatních.[6] 
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Obr. 24: Ukázka zapojení 100V rozvodu.  

 Reproduktorová soustava Bose FreeSpace 3 má také možnost připojení k tomuto tipu 
rozvodné sítě. Na zadní straně Subwooferu jsou umístěny mono vstupy pro připojení ke 100V a 
70V viz obrázek 25. V příručce jsou znázorněny i další možnosti nastavení např. zapojení 
s možností snížení výkonu. Tomuto popisu se však věnovat více nemá smysl, protože uvedený 
způsob připojení realizovat nebudu. Pro potřeby ozvučení přednáškové místnosti plně postačí nízko 
impedanční systém rozvodu zvukového signálu. 

 

Obr. 25: Ukázka umístění transformátoru a nastavovacích propojek (zadní strana subwooferu).[13] 
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6.2. Návrh propojení AV receiveru s reproduktorovou soustavou. 

• Propojovací kabely. 

 To první, co je důležité při zapojování reprosoustav, je nesplést polaritu, protože jinak budou 
tzv. přefázovány a to se projevuje silně nekonkrétním zvukem, myšleno z hlediska 
lokalizovatelnosti nástrojů a zejména zpěvu. Za tímto účelem je na běžných kabelech polarita 
vyznačena proužkem nebo potiskem.  

 Nyní si něco objasníme ohledně připojovacích vodičů mezi zesilovačem a reprosoustavou. 
Připojovací kabel můžeme chápat jako přenosové vedení konečné délky, ovšem zpoždění, které 
takto vznikne, je v klidu zanedbatelné. Přenosové vedení se jako takové přizpůsobuje. To je 
podstatná věc u vysokých frekvencí, kdy dochází k odrazům na vedení. Přizpůsobovat však 
reproduktorovou soustavu k vodiči a vodič k zesilovači je nesmysl. Dále se v této problematice 
hovoří o nelinearitě. Tato je ovšem tak malá, že nelinearita vzniklá na přechodových odporech 
připojovacích kontaktů je daleko větší, a proto nejlepším řešením připojení je napájení vodičů 
napevno k příslušným kontaktům. Jelikož zesilovač a reprosoustava je opatřena propojovací 
svorkovnicí, byly jako nejvhodnější řešení pro naši aplikaci zvoleny pocínované kontaktní konce 
reproduktorové dvojlinky, kvůli zmenšení přechodových odporů. Ty pak budou ve svorkovnici 
řádně upevněny. 

 

Obr. 26:  Názorná ukázka propojení receiveru s reproduktorovou soustavou.[13]  

 Na kvalitu přenášeného signálu mají vliv také veličiny, jako jsou odpor, indukčnost a 
kapacita kabelu. Katalogově jsou veličiny vztaženy na 1 metr. Obecně se na takovýto kabel nahlíží 
jako na obvod s rozprostřenými parametry (viz obrázek 27a) tedy, že celá délka kabelu je rozdělena 
na několik za sebou spojených RLC článků. Podle teorie je pak možné kabel převést na jeden RLC 
článek. V této chvíli již máme kabel s tzv. soustředěnými parametry, jak je tomu na obrázku č. 27 
b) 
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a) 

 
b) 

Obr. 27: Náhradní schéma kabelu s rozprostřenými parametry a) a se soustředěnými parametry b). 

 Tyto hlavní popisné parametry kabelu, které mají vliv na akustický signál, jsou přímo 
úměrné jeho délce. Posoudit takto kabel můžeme za předpokladu, že dané veličiny jsme schopni 
změřit. Odpor kabelu se měří nakrátko (zkratovaný jeden konec), indukčnost nakrátko a kapacita 
naprázdno (volné konce).  

„Odpor – čím je větší, tím jsou větší tepelné ztráty a následně menší tlumení reproduktorů (zvýší 
se činitel jakosti a jsou větší zákmity na impulsní odezvě). Typické hodnoty se pohybují v 
desetinách ohmů. Větší průřez kabelu by znamenal menší odpor, ale také větší kapacitu, viz dále. 
Pro naši aplikaci bohatě postačí průřez kabelu kolem 2 až 4 mm2. Na kabelu se v této souvislosti 
projevuje také jev zvaný jako skinefekt. 

Indukčnost – dvojice vodičů ve dvojlince po spojení na jednom z konců tvoří smyčku o ploše S. 
Tato plocha je přímo úměrná indukčnosti, a to v řádu až jednotek nebo desítek µH. Její eliminace 
se provádí blízkým uspořádáním vodičů, čímž se ale zase zvětšuje kapacita.  

Kapacita – uspořádání dvojlinky vnucuje kabelům také kapacitu. Dvojice vodičů si můžeme 
představit jako desky kapacitoru a izolaci jako dielektriku. Čím blíže k sobě vodiče budou a čím 
větší budou mít průřez, tím bude kapacita větší. Typické hodnoty jsou od desítek pF po stovky pF. 

 Za ideální stav by se považoval takový, kdyby všechny parametry byly nulové. Jednalo by se 
o tzv. supravodič. Vliv těchto veličin je ‘’nejhmatatelnější‘‘ na vysokých frekvencích a nejvíce se 
začne projevovat za hranicí 20 kHz, tedy nad slyšitelným rozsahem.“[6] 

• Impedanční přizpůsobení. 

 Tyto tři veličiny (odpor, indukčnost, kapacita) můžeme také naměřit na výstupních svorkách 
každého reproduktoru nebo reprosoustavy. Společně dohromady tvoří již dříve zmíněnou 
jmenovitou impedanci reproduktoru. Je důležité, aby reproduktory měly stejnou nebo větší 
impedanci než pro jakou je určen zesilovač respektive AV reciever (dále už jen zesilovač). 
Hodnotu jmenovité impedance, ke které zesilovač můžeme připojit, najdeme vždy přímo u 
výstupních svorek na jeho zadní části nebo v návodu. K zesilovači je možné připojit i reproduktory 
s vyšší impedancí, než na jakou je zesilovač stavěný. V tomto případě nebude však využit celý 
výkon zesilovače. V opačném případě může dojít k poškození koncových stupňů nebo k vybavení 
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ochran. V úvahu musíme brát i fakt, že přesné přizpůsobení nelze dosáhnout, neboť impedance 
reproduktoru je kmitočtově závislá viz obrázek 23. 

 Jelikož naše reproduktorová soustava má v dané kombinaci se dvěma satelity jmenovitou 
impedanci v okolí hodnoty 5Ω (viz. tab. 1) a zesilovač má uvedenou zatěžovací impedanci 6 - 16Ω, 
mohl by nastat již zmíněný problém. Vezmeme-li však v úvahu, že připojením propojovací 
reproduktorové dvojlinky hodnota jmenovité impedance částečně naroste, a že výkon audio 
soustavy je dostatečný vzhledem k rozměrům učebny i bez maximálního vybuzení zesilovače, pak 
je možné takto audio soustavu zapojit viz obrázek 26. 

• Výkonové bilance.  

 Další otázka se týká maximálního příkonu reproduktorové soustavy vzhledem k výkonu 
zesilovače. Je zřejmé, že příkon reproduktorové soustavy by měl být dostatečně naddimenzován 
oproti výkonu zesilovače. V tabulce č. 4 je naznačen příkon reproduktorové soustavy, který nabývá 
hodnoty 100W RMS (200W špičkově). V tabulce č. 1 je naznačen výstupní výkon zesilovače, který 
nabývá hodnoty 2×80W při impedanci reprosoustavy 6Ω. Jednoduchým porovnáním zjistíme, že
výkon zesilovače je větší jak příkon reproduktorové soustavy. Vzhledem k tomu, že 
reproduktorová soustava snese z celého elektroakustického řetězce největší přetížení, nemělo by 
dojít k jejímu poškození. Za těchto okolností může být soustava provozována za předpokladu, že 
nastavení hlasitosti nepřekročí mez, při které by reprodukce byla slyšitelně zkreslená.  

 Výkon zesilovače také definuje průřez kabelů “směrem“ k reproduktorové soustavě. Tento 
průřez musí být dodržen, jinak by se kabely ohřívaly. Toto oteplení je způsobeno průchodem 
proudu.  Průřez reproduktorové dvojlinky je definován v uživatelské příručce zesilovače a v našem 
případě je 3,5mm2. Reproduktorová dvojlinka se na trhu distribuuje pouze v definovaných 
rozměrech. Nejbližší větší k danému průřezu bude tedy 4mm2. 

7.  Popis činnosti navrženého systému. 

 Poslední kapitola bude věnována sestavení návodu pro ovládání navrženého systému. 
Vytvořený návod bude směřován k tomu, aby uživatel v co nekratším čase uvedl systém do 
provozu a mohl ho efektivně používat. Nebudou zde popsána veškerá nastavení a ovládací funkce. 
Nastavení systému bude provedeno prvotně při realizaci. Zdrojem informací pro sestavení této 
kapitoly budou především uživatelské příručky jednotlivých systémů a vědomosti získané při 
praktickém zapojení soustavy.  
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7.1. Návod k použití DVD/CD přehrávače DVD-S35. 
• Popis ovládacích prvků. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 28: Rozmístění ovládacích tlačítek na předním panelu přehrávače a 
dálkového ovladače.[9] 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5: Funkce ovládacích tlačítek.[9] 

1. Pohotovostní režim 20. Prohledávání filmu (zrychlené přehrávání) 
2. Nastavení prostorového zvuku 21. Tlačítko přehrávání 
3. Optimalizace obrazu 22. Tlačítko pauzy 
4. Zvýraznění dialogů 23. Menu/seznam přehrávaných titulů 
5. Tlačítko skupin (MP3) 24. Výstup z menu 
6. Smazání zadání 25. Změna úhlu pohledu 
7. Vyhledávání scény (po krocích) 26. Opakování přehrání posledních 7 sekund 
8. Stop tlačítko 27. Označení pozice při zastavení 
9. Hlavní menu, přímá navigace 28. Opakování skladby/scény 
10. Tlačítka navigace   
11. Přímá volba titulu na obrazovce 29. Zapnout/vypnout 
12. Změna jazyku zvukového doprovodu 30. Pohotovostní režim 
13. Změna jazyka titulků 31. Disková mechanika 
14. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí 32. Vyhledávání scény/prohledávání filmu 
15. Zvětšení obrazu 33. Zvětšení/zmenšení obrazu 
16. Nastavení časovače 34. Režim zvětšení 
17. Nastavení 35. Volba zvětšení 
18. Otevření/zavření DVD mechaniky 36. Čidlo dálkového ovládání 
19. Číselná tlačítka (volba skladby) 37. Displej 



 

   25 

• Používání přehrávače. 

Příprava: 

- Pokud používáte televizor nebo projektor, zapněte jej a nastavte příslušný AV vstup. 
- Pokud používáte zesilovač nebo AV receiver, zapněte jej nejprve a ujistěte se, že jsou vstupy 

i výstupy správně nastaveny. 

Zahájení přehrávání: 

1. Zapněte DVD/CD přehrávač. Tlačítkem číslo 1 nebo 29. Pokud je uvnitř disk, zobrazí se 
“PLAY“ a disk je načten. 

2. Pokud disk uvnitř není, zobrazí se “NO DISK“. Vysuňte diskovou mechaniku tlačítkem 
č. 18. 

3. Vložte do mechaniky disk a ujistěte se, že je uložen rovně do výřezů. 

4. Stiskněte tlačítko č. 18 nebo č. 21, čímž se disk načte. Pro přehrání disku stiskněte 
tlačítko č. 21. 

Zastavení přehrávání: 

1. Zastavení přehrávání proveďte pomocí tlačítka č. 22. Pokud chcete pokračovat od tohoto 
místa, stiskněte tlačítko č. 21.  

2. Pokud si přejete přehrávání nenávratně ukončit, zmáčkněte tlačítko č. 8 a vyjměte disk 
tlačítkem č. 18.  

Zrychlené přehrávání a vyhledávání scény:  

1. Jestliže si přejete použít zrychlené přehrávání pro prohledávání filmu, použijte dvojici 
tlačítek pod číslem 20. Tlačítka umožňují prohledávat film vpřed i vzad, jak znázorňují 
šipky. Opakovaným stiskem stejného tlačítka volíte rychlost prohledávání. 

2. Dvojice tlačítek pod číslem 7 zprostředkují vyhledání příslušné kapitoly ve filmu. 
Opakovaným stiskem jednoho z tlačítek přehrávání přeskočí na další kapitolu bez potřeby 
vyvolání menu. Přehrávání Vámi vybrané kapitoly spustíte tlačítkem č. 21.[9] 

7.2. Návod k použití AV receiveru SA-HE75. 

• Popis ovládacích prvků. 

 

Obr. 29: Rozmístění ovládacích tlačítek na předním panelu AV receiveru.[10] 
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Obr. 30: Rozmístění ovládacích tlačítek dálkového ovladače.[10] 

Tab. 6: Funkce ovládacích tlačítek.[10] 

1. Pohotovostní režim/zapnutí 
2. Číselná tlačítka 
3. EFFECT:  nastavuje Dolby Pro Logic II nebo SFC efekty 
 LEVEL: nastavení úrovně reproduktorů 
 (+, -) : provede nastavení v menu EFFECT a LEVEL 
4. Přepínání uložených stanic TUNERU 
5. Nastavení hlasitosti 
6. Tlačítka pro volbu vstupů a režimů dálkového ovladače 
7. Volba pro jemné ladění rozhlasových stanic 
8. Volba dvoumístných kanálů 
9. Ovládací tlačítka k menu přehrávaného media 
10. Nastavení úrovně subwooferu 
11. Ovládání přehrávaného media 
12. SOUND MODE: volba režimů STEREO, SURROUND a SFC 
 SFC: režim SFC 
 TEST:  spuštění reproduktorového testovacího signálu 
13. Vypnutí zvuků 
14. Volba audio zdroje 
15. Přepínání mezi analogovým a digitálním vstupem 
16. Dekódování chybového hlášení nebo reset pro opětovnou inicializaci přístroje 
17. Sledování zvuku při nahrávání na kazetovém přehrávači 
18. AV vstupy pro připojení nahrávacího media (kamery) 
19. Volba 6 kanálového DVD vstupu 
20. Tlačítka pro nastavení barvy zvuku a vyvážení 

21. 
Tlačítka pro volbu výstupního formátu audio signálu (DSP: Stereo,Surround a Dolby Pro Logic II: MOVIE, 

MUSIC a PANORAMA) 
22. Ovládací tlačítka TUNERU 
23. Zapnutí funkce RDS 
24. Automatické vypnutí reproduktorů a nastavení režimu stereo pro poslech se sluchátky 
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• Používání AV receiveru. 

Základní nastavení audia: 

1. Po zapnutí AV receiveru tlačítkem č. 1 zapněte také reproduktory tlačítkem č. 24 
(SPEAKERS). 

2.  Dále voličem zdroje č. 5 (INPUT SELEKTOR) zvolte Vámi vybraný zdroj audio signálu 
a následně spusťte jeho přehrávání. 

3. Tlačítkem č. 21 DSP zvolte režim STEREO. (Tento režim je použit v souladu 
s navrženou realizací, která je tvořena dvěma reproduktory. Ostatní audio režimy nejsou 
pro naši aplikaci vhodné).  

4. Barvu zvuku a vyvážení lze doladit, dle přání posluchače pomocí tlačítek č. 20. Nejprve 
zvolte BASS, TREBLE  nebo BALANCE a poté stisknutím +, -, R, L proveďte konkrétní 
nastavení. 

5. V posledním kroku nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti č. 5. 

Ovládání rádia (uložení a volba stanic): 

1. Otočením ovladače č. 14 (INPUT SELECTOR) zvolte možnost „TUNER“ 
2. Stiskem tlačítka č. 22 (BAND, FM MODE) můžete zvolit „FM“ nebo „AM“ 
3. Stiskněte č. 22 (TUNING, PTY SELECTOR, ˄, ˅ ) a zvolte kmitočet „FM 87,50 MHz“ 
4. Stiskněte č. 22 ( MEMORY, PTY SEARCH). Nyní FM stanice, které byl schopen přístroj 

naladit, jsou uloženy v kanálech 1až 30. 
5. Pro volbu příslušného kanálu zmáčkněte tlačítko č. 22 (PRESET, DISPLAY MODE). 
Číslo kanálu bliká po dobu cca 5 sekund. 

6. Nyní stiskněte tlačítko č. 22 (TUNING, PTY SELECTOR, ˄, ˅). Volba kanálu pomocí 
dálkového ovladače se provádí stiskem jednoho z tlačítek č. 2. Pro kanály 10 a výše, 
použijte tlačítka č. 4. 

Poznámka: 

 Po ukončení poslechu vždy ztlumte hlasitost ovladačem č. 5, až poté přístroj uveďte do 
pohotovostního režimu tlačítkem č. 1.[10] 
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7.3. Návod k použití LCD projektoru ASK C300. 

• Popis ovládacích prvků. 

 

Obr. 31: Rozmístění tlačítek na ovládacím panelu projektoru a na dálkovém 
ovladači.[11] 

 
 
 
 
 

Tab. 7: Funkce ovládacích tlačítek.[12] 

1. Zapnutí/vypnutí projektoru 8. Laserové ukazovátko 

2. Vstup do menu 9. Spustí nastavený prezentační efekt 

3. Nastavení video vstupů 10. Nastaví vstup signálu z počítače 

4. Vypnutí/zapnutí ovladače 11. Přepínání zdrojů signálů 

5. Ovládání pohybu kurzoru myši 12. Redukce lichoběžníkového zkreslení 

6. Pravé tlačítko myši 13. Synchronizace počítače s projektorem 

7. Nastavení hlasitosti projektoru 14. LED- informuje o režimu projektoru 
 (7. a 12. – slouží též pro pohyb v menu) 

Poznámka:  

 Indikace o momentálním režimu projektoru provádí LED dioda umístěná na ovládacím 
panelu projektoru. Barevné varianty a jejich význam jsou uvedeny v následující tabulce č. 5. 
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Tab. 8: Barevné varianty LED diody a jejich význam.[12] 

Barva Význam 
Zelená Projekce 
Blikající zelená Není aktivní žádný vstup nebo projektor je v úsporném režimu  
Oranžová Režim STAND BY nebo projektor je v úsporném režimu 
Blikající oranžová Projektor přechází do úsporného režimu 
Červená Výměna lampy 
Blikající červená Projektor je přehřátý (nechte ho pár minut vychladnout) 

 

•  Používání projektoru. 

Příprava: 

- Před připojením projektoru do elektrické sítě vypněte veškeré připojené příslušenství. 
- Připojte napájecí kabel projektoru do zásuvky elektrické sítě. 
- Připojte veškeré zdroje video signálu, které chcete používat, k příslušným vstupům na 

projektoru. 
- Před samotným zapnutím projektoru sejměte kryt objektivu. 
- Pro zapnutí stiskněte vypínač na zadní straně projektoru a následně tlačítko č. 1. 
- Nakonec zapněte zdroj video signálu, který chcete používat. 

 
Základní nastavení projekce: 

1. V menu projektoru nastavte “AUTO IMAGE - ON“. Projektor automaticky nastaví 
vstupní signál.  

2. Automatické nastavení je aktivováno vždy, když je připojen nový zdroj signálu 

Zoom, zaostření, kontrast a jas obrazu: 

1. Pomocí manuálního zoomu objektivu nastavte takovou velikost obrazu, jakou 
potřebujete. Toto nastavení se provádí pomocí vnitřního kroužku u objektivu projektoru. 

2. Pomocí manuálního ostření nastavte správnou ostrost obrazu. Toto nastavení se provádí 
pomocí vnějšího kroužku u objektivu projektoru.  

3. Podle potřeby nastavte kontrast (CONTRAST) a jas (BRIGHNESS) v menu projektoru. 

Poznámka: 

 Pokud obraz z počítače není promítán na plátno, problém mohl nastat v nastavení počítače 
nebo notebooku. Pokud je to tedy nutné, stiskněte aktivační kombinaci tlačítek (Fn + F5 nebo Fn + 
F7). Kombinace tlačítek se liší podle výrobce či modelu počítače.  

 V dalším případě je možné rozostření obrazu způsobeno nastavením v počítači. V tomto 
případě je důležité, aby rozlišení obrazu bylo 1024×768. Pokud Váš počítač má maximální možné 
rozlišení 800×600 nebo 640×480, vypněte automatické nastavení rozlišení (AUTO RESIZE) 
v menu projektoru. Obraz bude o něco menší ale ostrý. Projektor je kompatibilní s rozlišením 
obrazu do 1280×1024.[11], [12] 

 



 

   30 

8. Závěr. 

 Úlohou této bakalářské práce bylo uvést způsoby propojování a ovládání audiovizuálních 
zařízení. Teoretická část byla zpracována jako návrh propojení předloženého audiosystému se 
stávajícím projekčním zařízením učebny NK417 VŠB-TU Ostrava. Práce byla zaměřena nejenom 
na popis parametrů důležitých pro propojovací poměry, ale též na popis parametrů jednotlivých 
zařízení, které jsou také důležité pro propojování. V textové části byly uvedeny také ostatní možné 
varianty propojování, které zařízení umožňovaly. Zařízení, které byly k dispozici, jsou v textové 
části řádně popsány. Konkrétně se jedná o AV receiver Panasonic SA-HE75, jenž je hlavní částí 
celého pospojovaného systému. Dále jako zdroj audio a video signálu byly použity DVD/CD 
přehrávač Panasonic model DVD-S35 a obecně výstupy z počítače případně notebooku. 
K reprodukci audio signálu pak sloužila reproduktorová soustava od firmy BOSE model Free 
Space 3 a k reprodukci video signálu, data projektor od firmy ASK model C300. Při návrhu muselo 
být zohledněno dřívější datum výroby jednotlivých přístrojů, což znemožňovalo použití 
nejmodernějších propojovacích periferií. Celkové navržené zapojení je znázorněné v textové části 
na obrázku č. 20. 

 Praktická část byla věnována realizaci navrženého propojení, které mělo umožnit jak video 
tak audio reprodukci v učebně. Při realizaci zapojení byly využity stávající video propojení, které 
nepatří sice mezi špičku audiovizuální techniky, avšak pro učební účely jsou dostačující. 
Problematika audio propojení byla řešena pomocí analogových periferií.  

 Dále se práce týkala sestavení návodu k použití realizovaného zapojení audiosystémů. 
Návod k použití byl pojat jako stručný a přehledný materiál, který má umožnit uživateli jednoduše 
a efektivně navržený systém používat. Návod byl sestaven na základě ověření činnosti při 
praktickém zapojení a v souladu s uživatelskou příručkou jednotlivých zařízení. V návodu se 
nevěnuji detailnímu nastavení, protože to bude provedeno při instalaci systému, případně je 
uvedeno v příručce pro uživatele. 

 Přínos této bakalářské práce je vnímán především při realizaci podobných aplikacích. Práce 
seznamuje čtenáře s problematikou propojování audiovizuálních zařízení, které jsou používány 
v domácích i profesionálních aplikacích.  Na základě této práce mohou být tedy předem definované 
propojovací poměry a na jejich základě mohou být pořízeny jednotlivé komponenty. Sestavený 
návod k použití, který je obsažen v textové části, navíc slouží jako praktická pomůcka k ovládání 
navrženého systému. 
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