
ACPR 
(Adjacent-Channel-Power Ratio) 

 
ACPR je poměr výkonu ve stanovené části pásma přilehlého kanálu 

(obvykle 30 kHz) k celkovému střednímu výkonu měřeného kanálu. Měření 
tohoto poměru nahrazuje u systémů CDMA měření intermodulačního zkreslení 
dvoutónovou metodou jak je to obvyklé u systémů analogových. 

Je zřejmé, že úspěšná implementace digitálních systémů předpokládá 
přesné měření nejen středního výkonu, ale také výkonové obálky signálu, což 
umožňuje pouze výkonová analýza v časové oblasti. (U spektrálních analyzátorů 
v modu ZERO SPAN.)  Speciální přístroje pro tuto analýzu jsou založeny na 
různých principech a mohou měřit buď pouze střední výkon nebo střední i 
špičkový výkon a jejich poměr případně mohou průběžně sledovat, zobrazovat a 
měřit výkonovou obálku signálu a počítat poměr špičkového a středního 
výkonu. 

 
Měření ACPR 
 
  ACPR se měří uvnitř frekvenčního pásma systému, ale vně měřeného 
kanálu. Umožňuje zjistit velikost intermodulačních produktů u systémů CDMA, 
které se projevují jako postranní "ramena" kolem očekávaného spektra signálu. 
Zdrojem testovacího signálu musí být generátor s normovanými testovacími 
signály a minimálním ACPR. Pro měření lze využít vektorového signálového 
analyzátoru nebo spektrálního analyzátoru. Jelikož normou požadovaná hodnota 
ACPR pro signály CDMA má být alespoň 70 dB, jsou na měřicí analyzátor 
kladeny  vysoké požadavky zejména z hlediska dynamického rozsahu, který 
může být omezen především vlastním tepelným šumem a fázovým šumem 
vnitřního oscilátoru.  
 Specifikace pro měření ACPR vyžaduje porovnání výkonu v měřeném 
kanálu s výkonem v určeném pásmu kolem několika offsetových frekvencí. 
Výsledkem může být buď poměr výkonů nebo poměr výkonových hustot. 
Princip měření je znázorněn na obr.1. Při měření poměru výkonů se porovnává 
výkon "C" ve stanovené části pásma přilehlého kanálu (obvykle 30 kHz) na 
offsetové frekvenci (např. 885 kHz) k celkovému střednímu výkonu  "A" 
měřeného kanálu (v pásmu 1,23 MHz). Výsledek "C/A" je udáván v dBc. Při 
měření poměru výkonových hustot se porovnává výkonová hustota na offsetové 
frekvenci v pásmu 30 kHz (dBm/30 kHz) k výkonu na téže šířce pásma uvnitř 
kanálu (dBm/30 kHz). Ten může být určen přepočítáním celkového výkonu 
v šířce pásma 1,23 MHz na šířku pásma 30 kHz. Výsledek "C/B" je udáván 
v dB. Offsetové frekvence i měrné šířky pásma jsou doporučeny normou, 
uživatel si však může zvolit libovolnou další kombinaci. Vlastní měření může 
být provedeno dvěma metodami. 



Integrační metoda (IBW - Integration Bandwidth method) používá pro 
výpočet výkonu v hlavním  i přilehlém kanálu algoritmus daný rovnicí [1], pro 
každý z kanálů je však zvolena nejvýhodnější integrační šířka pásma (šířka 
pásma RBW filtru). Měří se za podmínek uvedených pro měření výkonu. 
Výhodou této metody je její použitelnost pro velké šířky pásma kanálu (až 400 
MHz) a libovolnou šířku pásma kolem offsetové frekvence v přilehlém kanálu. 
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Obr.17:CDMA signál k  určení ACPR
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Rozlišovací metoda (RBW - Resolution Bandwidth method) používá pro 

výpočet výkonu v hlavním kanálu rovnici [1], pro stanovení výkonu na 
offsetové frekvenci se používá specielní rozlišení 30 kHz a nulový span. Tak 
jako v předcházející metodě musí být šířka pásma videofiltru alespoň třikrát 
větší než šířka pásma RBW filtru. Hlavní výhodou této metody je její rychlost.  

 
 
 


