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FILTRY 

Filtry se obecně používají v různých oblastech elektrotechniky jako členy, které 
upravují kmitočtovou charakteristiku signálu. V oblasti vf a nf techniky se 
používají funkční bloky, které mají za úkol zpracovávat pouze určitá frekvenční 
pásma. Filtry se používají k vymezení pracovní frekvenční oblasti.  
Filtry dělíme obecně na pasivní a aktivní. Pasivní filtry jsou složeny pouze z RLC 
součástek. Jejich strmost je určena z parametrů kvalit jednotlivých součástek. 
Většinou bývá strmost nedostačující a výstupní filtrovaný signál ztrácí výkonovou 
úroveň vůči vstupnímu. Pro kvalitnější filtry se používá součástek RLC zapojených 
s nějakým aktivním prvkem. Pak mluvíme o aktivních filtrech. Aktivní prvek může 
být tranzistor nebo operační zesilovač. 
Základními prvky pro vytvoření filtru je pásmová zádrž a propusť. Jejich obvodovou 
kombinací vzniká pásmový filtr. Nejznámějšími filtry jsou dolní propusti (horní 
zádrže), horní propusti (dolní zádrže), pásmové propusti nebo pásmové zádrže. Filtr 
je definován svou frekvenční šířkou (B), která je dána rozdílem horní a dolní mezní 
frekvence. Parametrem určujícím kvalitu filtru je strmost. V aktivní oblasti 
frekvenčního pásma filtru se sleduje i frekvenční stabilita. Požaduje se stabilní 
frekvenční útlum v celé šíři pásma filtru. 
Pro úpravu číslicového signálu se používají číslicové filtry, které pracují na jiných 
principech.  
 

Horní frekvenční propust 
 

 

Obr.1: Blokové schéma horní propusti 

Horní frekvenční propust je obvod, který má za úkol propouštět všechny 
vysoké frekvence až po námi určenou dolní frekvenci fd. fd nazýváme jako 
ořezávací, neboť zde je nejdůležitější zlom frekvenční charakteristiky. fd je 
určeno poklesem útlumu o 3 dB od lineární části frekvenční charakteristiky. 
Frekvence od bodu fd dolů budou filtrem potlačovány. 

 

 

Obr. 2: Frekvenční charakteristika horní propusti 
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Frekvence blízké fd jsou potlačovány méně. Jedná se o strmost, která 
charakterizuje kvalitu ořezání. Ideální propust by se chovala tak, že 
frekvence nad fd by procházely s nulovým útlumem a frekvenční pásmo pod 
fd by bylo plně potlačeno. Bohužel v praxi tomu tak není. Nejjednodušší 
horní frekvenční propust lze sestavit pomocí LC a RC součástek.  

Obvodové schéma je na obr 3. 

 

a) RC horní propust 

 

b) LC horní propust 

Obr.3: Ukázky nejjednodušších horních propustí pomocí RLC součástek 

Kondenzátor pracuje jako kapacitní vazba. Odděluje (o proti dolní propusti) 
statické body předchozího a následujícího obvodu. U obvodu LC je nutno 
uvážit reálnou hodnotu odporu cívky, která se výrazně projevuje v hodnotě 
výstupní impedance. Pro další navazující obvod může způsobit problémy 
s nastavením pracovního bodu v jeho vstupní části. Zpravidla se při LC 
horní propusti používá jiné vazby než klasické vazby proti zemi. Důvodem 
je nízká hodnota reálného odporu vinutí cívky. 

Dolní frekvenční propusť 

 

Obr.4: Funkční blokové schéma dolní frekvenční propusti 

Analogicky k horní frekvenční propusti lze sestavit i dolní frekvenční 
propust. Úkolem dolní propusti je propouštět všechny nízké frekvence až po 
mezní horní fh kmitočet. fh je opět ořezávací frekvence pro vyšší frekvence 
a platí zde stejné vlastnosti o kvalitě strmosti jako u horní propusti. 
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Obr.5: Frekvenční charakteristika dolní frekvenční propusti 

Na rozdíl od horní frekvenční propusti propouští i stejnosměrné složky. 
Proto se používá kapacitní vazba. Použití kapacitní vazby musí být 
uvědomělé, abychom nenarušili frekvenční charakter dolní propusti. Sériový 
kondenzátor by pracoval jako dolní zádrž a tím by ořezával nižší kmitočty. 
Na obr. 6 je frekvenční charakter při použití kapacitní vazby. 

 

Obr.6: Vliv vazebního kondenzátoru na nižší frekvence dolní propusti 

Použití kapacitní vazby omezí nižší kmitočty pod hranicí fcv. Nevyžadují-li 
funkční obvodové zapojení průchod nízkých frekvencí, lze kapacitní vazbu 
použít s ohledem na nejnižší možný pracovní kmitočet. 

Na obr. 7 jsou obvodová zapojení nejjednodušších dolních propustí tvořena 
kombinací RC a LC součástkami. Pro jednoduchost zjištění, o jakou zádrž 
se jedná, můžeme použít vlastnosti kondenzátoru. Kondenzátor propouští 
vyšší frekvence. Kondenzátor dle zapojení obr. 7 propouští vf tak, že je 
zkratuje, neboli způsobuje jejich zánik. Naopak kondenzátor dle zapojení na 
obr. 3 vf propouští na výstup. 

 

a) RC dolní propusť     b) LC dolní propusť 

 

Obr.7: Ukázky nejjednodušších dolních propustí pomocí RLC součástek 
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Frekvenční pásmová propust 

 

Za pomocí kombinace dolní a horní propusti lze sestavit filtr, který propouští 
pouze určené frekvenční pásmo. Rozdíl horní a dolní frekvence udává šířku 
propouštěného pásma. U vf obvodů se filtrů používá velmi často. 
Definujícím parametrem kvality filtrů jsou strmosti. Obecně platí, že čím je 
vyšší reálný odpor cívky, tím méně strmější jsou frekvenční charakteristiky. 
V případě umělého snížení strmosti se používá rezistoru, který je připojen 
sériově k cívce. 

 

Obr.8: Frekvenční charakteristika propusti 

Na obr.8 je nakreslena frekvenční charakteristika propusti. Šířka 
frekvenčního propouštěného pásma je dána poklesem o 3 dB. Kvalitu filtru 
lze matematicky vyjádřit poklesem úrovně (v dB) o určitý frekvenční odstup 
(oktávu). Na obr.9 jsou znázorněny různě kvalitní filtry.  

 

Obr. 9 : Ukázky strmostí různých kvalitních filtrů 

Na obr. 9A je znázorněna strmost ideálního filtru. Na obr. 9B je strmost 
vysoká. Jsou-li kladeny vysoké požadavky na strmost, lze pomocí 
speciálních zpětnovazebních obvodů s OZ (aktivní filtry) dosáhnout 
kvalitnějších strmostí.  
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Frekvenční pásmová zádrž 

 

Má opačnou frekvenční charakteristiku oproti pásmové propusti. Tento filtr 
se používá v případě, kdy potřebujeme zamezit průchodu nějaké frekvenční 
oblasti dále do obvodů. Šířka pásma je opět dána rozdílem horní a dolní 
ořezávací frekvence. Pásmovou zádrž lze provozovat jako aktivní a pasivní 
funkční blok. Definují se parametry odstupu potlačeného signálu 
k průchozímu. U pasivních zádrží dochází vlivem filtrace k poklesu úrovně 
signálu. 

 

Obr.11: Frekvenční charakteristika pásmové zádrže 

Pásmových propustí a zádrží se velmi často používá v televizní a vf 
technice.  
 

Vyhlazovací filtry 

Využívají se v napájecích zdrojích. Usměrněné napětí může vykazovat i při použití 
kondenzátoru, který je připojen paralelně k zátěži, větší hodnotu zvlnění, než je 
požadovaná v napájených elektronických obvodech. Pro malé proudy se používají 
filtry RC, neboť na rezistoru by při větších proudech vznikl neúměrný úbytek napětí. 
Pro větší proudy se používají LC filtry. Větší filtrační účinek, než pasivní filtry, mají 
filtry aktivní. Při menších rozměrech mají mnohem větší filtrační účinek než filtry 
pasivní. 

 

 

 

 

 

Obr. 12 : Pasivní vyhlazovací filtry 
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Je třeba zajistit, aby činitel zvlnění φzv byl udržen v mezích dle nároků kladených na 
konkrétní obvody.  

 

Nejpřísnější požadavky na minimální zvlnění jsou kladeny na zdroj napájející vstupní 
obvody nf zesilovačů, kde mají užitečné signály malou úroveň. Méně náročné 
požadavky jsou na výkonové obvody, ještě menší např. na obvody anodového napětí 
obrazovky v televizorech. Pro snížení zvlnění zařazujeme mezi výstup usměrňovače 
a napájené obvody filtr. Účinek filtru posuzujeme velikostí činitele vyhlazení φv, který 
udává, kolikrát daný filtr zmenšuje amplitudu první harmonické. 

 

kde Uzv1 …maximální amplituda zvlnění (1. harmonické) před filtrem (na vstupu filtru); 

Uzv2 …maximální amplituda zvlnění (1. harmonické) za filtrem (na výstupu filtru); 

zv1 …činitel zvlnění před filtrem (na vstupu filtru); 

zv2 …činitel zvlnění za filtrem (na výstupu filtru). 

Je-li filtr několikastupňový, je výsledný činitel vyhlazení dán součinem činitelů 
vyhlazení jednotlivých stupňů. 

 

 

 

Obr. 13 : Aktivní vyhlazovací filtr 
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