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Digitální signální procesor - DSP 

1 Úvod 

Vzhledem k tomu, že jsem již mnoho měsíců nemocen pendluji mezi nemocnicemi a 

domovem a nemohu mezi lidi, zkusil jsem doma v obýváku otestovat, co je možné s dnešními 

DSP dokázat. Protože jsem mnoho let měl doma nevyužívané třípásmové reproduktorové 

soustavy Tesla 1PF06708, pořídil jsem si k nim z druhé ruky velmi kvalitní 7+1 receiver 

DENON, protože v tomto případě potřebuji šest stejných zesilovačů – po jednom na každý 

reproduktor. Pokud se podíváte na nějaký bazar na webu, budete překvapeni, jak levně se dají 

koupit velmi kvalitní zesilovače ve starších 5+1 nebo 7+1 receiverech. Jsem přesvědčen, že 

seženete za několik tisíc i velmi kvalitní reproduktorové soustavy, které by se na takovýto 

projekt hodili. Pak si jen pořídíte DSP a můžete začít. Já jsem digitální signální procesor 

OpenDRC-DA8 již měl doma, takže testování mohlo začít. 

 

2 Proč DSP? 

Již v minulém povídání jsme si řekli něco o DSP a filtrech FIR. OpenDRC-DA8 je velmi kvalitní 

osmi kanálový digitální signální filtr umožňující použití FIR, takže můžeme připravit až dvě 

čtyř-pásmové aktivní reproduktorové soustavy s lineární fází!  

(Kdo ví, o co jde, tak interní audio signál je zpracováván 32- bitovým procesorem s plovoucí 

desetinnou čárkou. Vnitřní asynchronní převzorkování umožnuje zpracovávat vstupní signál 

20-216 kHz. Mnou zvolený firmware připravuje pro všech 8 kanálů výstupní signál 24 bit / 96 

kHz při použití FIR filtrů).  

V našem případě se dnes ale soustředíme na realizaci třípásmových aktivních 

reproduktorových soustav, protože budeme testovat na starších soustavách Tesla a máme 

k dispozici pouze 7 stejných koncových zesilovačů v receiveru DENON. 

Níže na obrázku vidíte použité reproduktory Tesla: 
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Vymontoval jsem z nich frekvenční výhybky a na zadní stranu umístil reproduktorové svorky 

pro každý reproduktor zvlášť.  

 

Doplnil jsem vnitřní akustické tlumení (vatelín), protože to původní bylo nedostatečné. Vnitřní 

osazení je: Bass 10” – ARN738, středy 8” – ARO667 a výšky 3,5” - ARV168. Rozměry 

reproduktorové soustavy jsou: šířka 420 mm, výška 560 mm a hloubka 260 mm. Vnitřní objem 

je 35 l. 

Dole na obrázku vidíte receiver DENON AVR2106 (ten jsem koupil za 3000 Kč a OpenDRC-

DA8 (viz naše webové stránky za 395 EUR). Za reproduktorové svorky jsem dal 360 Kč.  
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Nejvýše položená černá krabička s osmi LED diodami je USB/SPDIF (coax) transciever, 

protože můj PC má pouze USB výstup a DSP má pouze SPDIF/coax vstup. Ten mě sice stál 

cca 150 EUR, ale dá se použít MiniStreamer za 45 EUR (viz naše webové stránky). 

Zadní štítek reproduktorové soustavy: 

 

 

3 Měření reproduktorů 

Pro měření charakteristiky vlastních reproduktorů používám program Room EQ Wizard 

s kalibrovaným měřícím mikrofonem U-MIK (viz naše webové stránky). 

Dále vidíte naměřené charakteristiky reproduktorů umístěných v původní reproduktorové skříni 

na svém místě v poslechové místnosti (v mém případě v obýváku vedle televize) 

s mikrofonem přesně v místě poslechu (hlava posluchače na sedaččc, cca 2,5 m od 

reproduktoru). Pokud byste měřili např. z 1 m, vyšly by charakteristiky mnohem lépe, ale 

nedostali bychom tam odezvy místnosti a nemohli bychom je pak v RFI korigovat. 

 Basy 
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Středy 

 

Výšky 

 

 

4 Programování FIR filtrů 

Pro přípravu filtrů FIR používám program FIR Designer, který mi připraví korekční 

charakteristiky, které se pak nahrají do jednotlivých kanálů DSP. 
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Data pro FIR do DSP pro basy: 

 

 

Data pro FIR do DSP pro středy: 
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Data pro FIR do DSP pro výšky: 

 

V případě, že by v naší poslechové místnosti nevznikaly žádné nežádoucí odrazy od všech 

stěn a překážek, pak by ideální výsledná minimální fáze s námi připravených filtrů FIR a naší 

reproduktorové soustavy vypadala takto:  

 

Protože ale naše místnost není ideálně akusticky zatlumená, vypadá skutečně naměřená fáze v místě 

poslechu bez jakékoliv úpravy takto: 

Tmavě zelená je amplituda, světle zelená je fáze. 

http://www.audiolabk.cz/


 
Pavel Kůrka 

 www.audiolabk.cz  9/12 
 

 

Jak je vidět, největší problémy v mé poslechové místnosti (v obýváku) jsou na basech pod 200 

Hz (způsobují stojaté vlny v místnosti) a na středech cca od 700 Hz do 3 kHz (způsobené 

odrazy na hranách repro skříně a odrazy od televize umístěné mezi reproduktory). 

Že je fáze z reprobeden, kromě výše uvedených zkreslení způsobených poslechovou 

místností, výborná (nulová), je vidět na skupinovém zpoždění, viz níže uvedená 

charakteristika. Vodorovná část je fáze v nezkreslených částech frekvenční charakteristiky, 

jednotlivé špičky znázorňují problémy v poslechové místnosti. 

Skupinové zpoždění: 
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5 Shrnutí testu reproduktorů Tesla 

Jako poslední uvádím i naměřené zkreslení při velké hlasitosti (na basech až 95 dB). 

 

Výsledné zkreslení při takové hlasitosti je již hodně velké (při této měřené úrovni hlasitosti bylo 

na basech až 16,4%), takže tyto velmi levné reproduktorové soustavy (dají se koupi na webu 

za 500 Kč) jsou vhodné pro normální poslechovou úroveň a nejsou rozhodně vhodné pro 

ozvučení velkých místností s velkou úrovní hlasitosti. 

 

6 Porovnání s kvalitními reproduktory 

 Vzhledem k tomu, že vloni před Vánoci jsem dělal podobný projekt, ale s mnohem 

kvalitnějšími reproduktory, přikládám ještě porovnání. Ve variantě 1 jsem použil dva basové, 

čtyři středové a 4 výškové reproduktory. Verze 1 RED15: 
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V této první verzi jsem uvažoval o řešení D'Appolito.  Jenže ani basové ani výškové reproduktory 

zdaleka nestačili s kvalitou středovým reproduktorům, takže jsem musel konstrukci upravit na klasické 

řešení s jedním středovým reproduktorem viz. níže. 

Verze 2 REF15 

 

Použil jsem pro basy patnácti palcový Selenium WPU1505, jeden za 250 dolarů + cesta 

z Kanady (Celkem 14 tisíc). Pro středy jsem použil osmipalcový Beta-8 CX8 (za 6500 Kč) a 

pro výšky po čtyřech kusech DT25-N do každé bedny (Celkem 13400,-Kč). Za reproduktory 

jsem tedy utratil 33900.-Kč, pak jsem nakoupil MDF, šrouby, lepidla, tmel a akustické tlumení 

a celkem jsem utratil 36 tisíc. K tomu je potřeba počítat dva týdny intenzivní práce a máme 

reprobedny za více než 50 tisíc korun. Takže v porovnání s výše testovanými stokrát dražší. 

Když se ale podíváte na níže uvedené měření, celkové zkreslení je pod 1 %. Nejslabší část 

této reproduktorové soustavy je zase na basech a na dělícím kmitočtu středy výšky, kde zase 

nestíhaly výškové reproduktory. 
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Reprobedny nejsou sice žádné krasavice, ale hrají perfektně. Je to hlavně prototyp a základ 

pro další a lepší řešení. 

Pracuji tedy teď na řešení s dvakrát dvěma velmi kvalitními desetipalcovými basovými 

reproduktory pro zlepšení basů, stejnými reproduktory pro středy a dvakrát dvěma mnohem 

kvalitnějšími výškovými reproduktory pro lepší přechodové pásmo středy výšky. Tato nová 

reproduktorová soustava je označena REF210 a je na obrázku na straně s obsahem. 

Výsledek očekávám ještě lepší, než je toto řešení REF15. Je samozřejmě ale zase dražší. 

 

7 Závěr 

Vzhledem k velni nízké ceně a rozumné kvalitě se mi líbí i řešení s reproduktory Tesla, 

protože pokud ho použiji do malých prostorů, kde nepotřebuji vysokou hlasitost, tak hrají velmi 

pěkně. Pokud chci maximální kvalitu poslechu i při vyšších hlasitostech, musím si připlatit 

minimálně o 50 tisíc víc. Velká výhoda signálního procesoru je ta, že je volně 

programovatelný, takže pokud nemám peníze hned na to nejkvalitnější řešení, mohu začít 

s reproduktory Tesla a až si ušetřím, pořídit si reproduktory lepší a DSP přeprogramovat. 

Pokud máte kdokoliv zájem slyšet rozdíly těchto řešení, dejte vědět, domluvíme se, kde se 

sejdeme a můžete to slyšet.   

Děkuji za vaši pozornost  

Pavel K. 
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