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1.Úkol měření:
Z naměřených amplitud (hodnoty měřené osciloskopem) vypočítejte jednotlivé

hodnoty absolutních napěťových úrovní Lu. Do následujícího vzorečku tedy pouze dosazujete
změřená napětí:

Lu=20∗log U /0,775 [dBu ; V ]

Měření útlumové charakteristiky

1. Nakreslete útlumovou charakteristiku změřené přenosové cesty (tj. Kmitočtová
závislost útlumu –nikoliv kmitočtová závislost zisku! “+dBje zisk, -dBje útlum“). 

2. Vypočítejte útlumové zkreslení∆A (f) = Lu(f) –Lu(fR) [dB; dB, dB], kde Lu(fR) je
zisk (útlum) na kmitočtu 1020 Hz.

3. Dosaďte své výsledky do grafu tolerančních meziútlumového zkreslení pro 2 –drát dle
(ITU-T G.712).

4. Sestavte tabulku naměřených a vypočítaných hodnot, uveďte výsledné grafy a
zhodnoťte dosažené výsledky.

5. Jaký je frekvenční rozsah měřené přenosové cesty (pro standardní změnu amplitudy
 +/-3 dB).

6. Lze změřenou přenosovou cestu, z pohledu její útlumové charakteristiky, využít pro
přenos číslicového signálu dle ITU-T G.712 bez dalších úprav? A proč? 

7. Dokážete odhadnout jak by uvedený průběh útlumu přenosové cesty ovlivnil případný
přenos hudebního audiosignálu ? 

Měření kompresní charakteristiky

1. Na generátoru měňte úroveň výstupního sinusového signálu s kmitočtem 1 kHz tak,
aby jste proměřili vliv změny amplitudy vstupního signálu audio procesoru od
minimální úrovněsignálu aždo cca -8 dB.

2. Na osciloskopu odečítejte amplitudy naměřených napětí. Zaznamenávejte si amplitudy
jak signálu vysílaného z generátoru (vstupnísignál pro audio procesor), tak i
osciloskopem měřenou amplitudu výstupního signálu z audio procesoru .

3. Do tabulky zaznamenejte vstupní a výstupní hodnoty měřených napětí. Následně
přepočítejte hodnoty vstupního napětína hodnoty normované(hodnoty jednotlivých
nastavovaných vstupních napětípodělíte maximální nastavenou hodnotou napětí–
maximálníhodnota normovaného napětíbude tedy 1).

4. Do jednoho grafu vyneste průběh změřené kompresnícharakteristiky a též průběh
kompresní charakteristiky vypočítané podle A pravidla –viz definiční vztah. (osa X –
normované vstupní napětí, osa Y –výstupní napětí).

5. Porovnejte dosažené výsledky a zhodnoťte podobnost obou kompresních
charakteristik. 

6. Jak jsou těmito kompresními charakteristikami ovlivněny signály malých a velkých
amplitud?

7. Uveďte svými slovy k čemu analogové kompresní obvody slouží–k čemu by jste je
použili (pozor na to, že měříte kompresní charakteristiky analogových signálů!).

8. Pokud by vám vyšly kompresní charakteristiky rozdílné, navrhněte a odůvodněte
aplikační použití pro každou z nich zvlášť. 



2. Pokyny k vypracování:

Měření obou charakteristik budeme provádět na Audio procesoru BehringerUltra-
curveDEQ2496. Tento digitální audio procesor slouží primárně pro účely ozvučování,ale lze
na něm nasimulovat jak kompresní charakteristiku (kompresor audio signálu),tak i útlumovou
charakteristiku přenosové cesty (ekvalizér).Výstup generátoru je však nutné nastavit na
vysokou impedanci, protože vstupní impedance Audio procesoru je 22kΩ).

Měření útlumové charakteristiky
Na generátoru nastavte výstupní sinusový signál, na audio procesoru zvolte displej

METER menu pomocí tlačítka METER pro kontrolu nepřebuzení a na generátoru nastavte
výstupní úroveň 0,775V .

Stiskněte tlačítko MEMORY a vyberte položku PRENOSOVA CESTA (pomocí velkého
otočného prvku a potvrzením jeho stisknutím…). S konstantní vstupní úrovní signálu pečlivě
proměřte útlumovou charakteristiku přenosové cesty a to změnou kmitočtů signálu generátoru
od 20 Hz do 20 kHz. Pozorně proměřte především oblast kmitočtů definovaných tolerančními
mezemi pro 2-drát (obrázek 3.). Amplitudy změřených napětía jim odpovídající kmitočty si
zaznamenejte. 

Měření kompresní charakteristiky
Na generátoru nastavte výstupní sinusový signál s kmitočtem 1 kHz.Stiskněte tlačítko

MEMORY a vyberte položku KOMPRESOR (opět pomocí velkého otočného prvku a
potvrzením jeho stisknutím…). 

Na audio procesoru zvolte tlačítkem METER displej METER menu, pomocí něhož
budete provádět kontrolu vstupní úrovně Audio procesoru.Při měření je třeba dbát opatrnosti
–nedovolit přebuzení vstupních obvodů!

3.Naměřené a vypočtené hodnoty:

Útlumová charakteristika



Útlumová charakteristika

f[Hz] Up-p[V] Uef[V] Lu[dBu] A[dB]
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1020
1500
2000
2300
2500
3000
3500
4000
6000
8000

12000
16000
20000

∆A[dB]



Útlumové zkreslení

Jaký je frekvenční rozsah měřené přenosové cesty (pro standardní změnu amplitudy +/-
3 dB).

-

Lze změřenou přenosovou cestu, z pohledu její útlumové charakteristiky, využít pro
přenos číslicového signálu dle ITU-T G.712 bez dalších úprav? A proč? 

-nelze, protože naměřené meze přesahují meze doporučené normou ITU-T G.721. 
 Musel by se snížit útlum této cesty aby mohla být použita.

Dokážete odhadnout jak by uvedený průběh útlumu přenosové cesty ovlivnil případný
přenos hudebního audiosignálu ? 

-potlačuje středy a zvýrazňuje výšky a basy
Kompresní charakteristika
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Jak jsou těmito kompresními charakteristikami ovlivn ěny signály malých a velkých
amplitud?

-kompresní charakteristika se projeví hlavně u větších amplitud, které potlačuje aby 
nedošlo k přebuzení výstupu. Stejná kompresní charakteristika ovšem musí být i na 
výstupní straně aby mohl být signál, zase upraven zpět. Malé amplitudy zůstávají 
téměř nezměněné.

Uveďte svými slovy k čemu analogové kompresní obvody slouží–k čemu by jste je
použili (pozor na to, že měříte kompresní charakteristiky analogových signálů!).

-slouží k zabránění přebuzení výstupu,viz radiové vysílání,síla signálu kolísá,to nedělá
dobře zesilovači.Úspora přenosové kapacity,potlačení vyšších frekvencí(MP3,OGG...).

Pokud by vám vyšly kompresní charakteristiky rozdílné, navrhněte aplikační použití
pro každou z nich zvlášť. 

-


