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TEST: 

 
1. Jak můžeme popsat přenosové vlastnosti dvojbranu? 

   

 

2. Jaký je rozdíl mezi napěťovým ziskem a útlumem dvojbranu? 

  

 

3.  Co vyjadřuje amplitudová frekvenční charakteristika                 

a mezní kmitočet fm? 

 

4. Jak můžeme změřit fázovou frekvenční charakteristiku 

dvojbranu? 
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Přenosové vlastnosti dvojbranu můžeme popsat charakteristickými 

rovnicemi, nebo vyjádřit graficky pomocí charakteristik v polárních 

souřadnicích, nebo jako samostatné modulové (amplitudové) a fázové 

charakteristiky.  

Definice přenosu dojbranu a kmitočtová charakteristika v polárních souřadnicích. 

Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 42. 
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     Přenosové vlastnosti aktivních dvojbranů (zesilovače) se častěji 

vyjadřují v přenosových jednotkách zvaných decibely [dB] a činitel 

napěťového zesílení se pak nazývá zisk.            

1

2log.20
u

u
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     U pasivních dvojbranů (útlumové články, pasivní filtry), kde 

činitel napěťového zesílení je menší jak 1 se používá záporně 

vyjádřená hodnota zisku bu = -au, která se nazývá útlum a vyjadřuje 

se vztahem  
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     Závislost modulu Au  na frekvenci představuje modulovou (amplitudovou) 

charakteristiku dvojbranu.  

    U pasivních dvojbranů měříme frekvenční charakteristiky útlumu bu = f(f). 

Z naměřené charakteristiky lze učit tzv. mezní kmitočet, při kterém dochází 

ke zvýšení útlumu o +3 dB. 

Kmitočtové charakteristiky pásmové propusti s Wienovým článkem. 

Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 120. 
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Měření frekvenční charakteristiky fázového posunu výstupního napětí  proti  

vstupnímu  signálu φ = f(f)  provádíme  za  stejných  podmínek  jako  měření  

frekvenční charakteristiky útlumu a můžeme je provádět: 

1) Sledováním obou signálů na dvoukanálovém osciloskopu se společnou      

     časovou základnou.  

2)  Pomocí tzv. Lissajousova obrazce na osciloskopu v režimu X-Y. 

T
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Ad 1) Ad 2) 

Zdroj: EICHLER (2),  str. 360 a 361. 
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