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Abstrakt: Předkládaný článek je první ze tří dílů série článků, která je zaměřena na návrh a techno-
logické postupy konstrukce pasivních odrušovacích filtrů. V úvodní části se autoři zabývají analýzou
odchylek frekvenční charakteristiky filtru od požadovaného tvaru a příčinami jejich vzniku. Za tímto
účelem byla použita metoda analýzy FTA. Článek upozorňuje na některé potenciální problémy při
stavbě filtrů a přibližuje jejich možná řešení. Zároveň jsou zde popsány teoretické základy návrhu
filtrů s odkazy na související normy a literaturu, čímž je vytvořen určitý podklad pro pochopení na-
vazujících dílů série.

Abstract: This paper is first of three articles about technology and realization of passive EMC filters.
In this inductory section the authors deals with reasons of faults in frequency response of proposing
filters. For this purpose is used the "Fault Tree Analysis". The article describes potential problems
arising during proposing of filters and explains their possible solutions. There is also included related
standards and publications covering these problems in the article.
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Abstrakt – Předkládaný článek je první ze tří dílů série
článků, která je zaměřena na návrh a technologické po-
stupy konstrukce pasivních odrušovacích filtrů. V úvodní
části se autoři zabývají analýzou odchylek frekvenční
charakteristiky filtru od požadovaného tvaru a příčinami
jejich vzniku. Za tímto účelem byla použita metoda analýzy
FTA. Článek upozorňuje na některé potenciální problémy
při stavbě filtrů a přibližuje jejich možná řešení. Zároveň
jsou zde popsány teoretické základy návrhu filtrů s odkazy
na související normy a literaturu, čímž je vytvořen určitý
podklad pro pochopení navazujících dílů série.

1 Úvod

Odrušovací filtry slouží k zamezení průniku rušení z na-
pájecí sítě do elektrického zařízení nebo k zamezení šíření
rušení do sítě z daného zařízení. Obvykle jsou navrhovány
pro frekvenční pásmo 150 kHz až 30 MHz. To je oblast vy-
sokofrekvenčního rušení (dále vf rušení) šířeného po vedení,
kterou se zabývá norma ČSN EN 55016-2-1 [1] a meze pro
rušení je možné najít například v normách ČSN EN 55022
[2] a ČSN EN 61000-6-3 [3]. Pochopitelně se lze setkat i
s filtry, které jsou určeny pro jiná frekvenční pásma. Může
jít například o takzvané sinusové filtry, které se umisťují
na výstup frekvenčních měničů a jsou určeny k filtraci
průběhů pulsně šířkového řízení. Zde se používají pro zle-
pšení kvality napájení připojené zátěže, kterou je zpravidla
asynchronní motor. Jejich název vyplývá z faktu, že po od-
stranění harmonických o spínací a vyšší frekvenci z vý-
stupního napětí měniče je získán takřka sinusový průběh.
Jiným příkladem mohou být nízkofrekvenční filtry, které
snižují úrovně harmonických složek proudu v síti. Jedná se
zpravidla o připojené sériové rezonanční články, které jsou
naladěné na frekvence jednotlivých harmonických složek.
Tyto pasivní filtry však díky nízkým mezním kmitočtům
(viz kapitola 2) vycházejí relativně rozměrné a drahé a bý-
vají proto nahrazovány modernějším řešením tzv. aktiv-
ními harmonickými kondicionéry. S prvně zmíněným pás-
mem frekvencí se lze setkat nejčastěji, jelikož zde jsou pa-
sivní filtry účinným a zároveň levným nástrojem pro po-
tlačení vf rušení.

Předkládaný článek je věnován návrhu odrušovacích fil-

trů se zaměřením na potenciální problémy, které při něm
mohou nastat. Druhý navazující díl se bude zabývat pa-
razitními parametry součástek a způsoby jakými je lze
kompenzovat a závěrečná třetí část je zaměřena přímo
na správné technické postupy při stavbě pasivních odru-
šovacích filtrů. Ve všech článcích bude porovnávána teorie
s výsledky měření na funkčních vzorcích. Na základě těchto
úvah budou stanovena doporučení týkající se konstrukce
odrušovacích filtrů.

2 Postup návrhu pasivních filtrů

U odrušovacích filtrů zpravidla požadujeme minimální
útlum signálu až do určité mezní frekvence a jeho maxi-
mální potlačení od této frekvence dále. Útlumem signálu
o určité frekvenci rozumíme poměr jeho výkonů na zá-
těži před vložením a po vložení filtru. Odtud plyne název
”vložný útlum filtru”. Převrácená hodnota tohoto poměru
udává přenos filtru a obě hodnoty se zpravidla udávají
v jednotkách decibel (dB). Jelikož jsou oba výkony měřeny
na stejné impedanci (viz obrázek 1), lze vložný útlum fil-
tru vyjádřit také poměrem odpovídajících kvadrátů napětí
nebo proudů:

IL(ω)dB = − |H(ω)|dB =

= 10 · lg
(
P1(ω)

P2(ω)

)
= 20 · lg

(
U1(ω)

U2(ω)

)
(1)

Ve vztahu (1) je IL(ω) vložný útlum (Insertion Loss),
|H(ω)| absolutní hodnota přenosu, ω sledovaná úhlová

Obrázek 1: Měření vložného útlumu
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frekvence, P1(ω) resp. U1(ω) výkon resp. napětí na zátěži
před vložením filtru a P2(ω) resp. U2(ω) jsou výkon resp.
napětí na zátěži po vložení filtru. Závislost přenosu nebo
útlumu filtru na frekvenci budeme dále nazývat frekve-
nční charakteristikou. Obecně rozeznáváme čtyři základní
průběhy frekvenčních charakteristik a podle nich označu-
jeme typ filtru. Nízký útlum signálů až do mezní frekvence
a rostoucí útlum od této frekvence dále mají filtry typu
dolní propust. Přesně opačně je tomu u horních propustí,
kde se frekvenční charakteristika vyznačuje vysokým útlu-
mem signálů s frekvencí nižší než je mezní frekvence a
nízkým útlumem signálů s frekvencí vyšší. Dalšími typy
jsou pásmová propust a zádrž. Pásmová propust vykazuje
nízký útlum signálů ve stanoveném pásmu frekvencí a vy-
soký útlum mimo toto pásmo. U pásmové zádrže je tomu
přesně naopak.

Požadavky kladené na odrušovací filtr odpovídají frek-
venční charakteristice filtru typu dolní propust. Proto se
nadále omezíme především na tento typ filtru, který je
nejčastěji využíván v oblasti elektromagnetické kompatibi-
lity (EMC). V ostatních případech však lze výsledky všech
tří článků zpravidla také použít.

Návrh parametrů filtru zpravidla vychází z tzv. toleran-
čního schéma. To definuje základní požadavky na útlum a
frekvenční vymezení propustného a nepropustného pásma
filtru. Toleranční schéma jednotlivých typů filtru se vždy
převádí pomocí kmitočtové transformace na toleranční
schéma dolní propusti s normovanou frekvencí dle vztahu:

Ω =
ω

ω0
(2)

V rovnici (2) značí Ω normovanou úhlovou frekvenci a ω0

vztažnou úhlovou frekvenci, která je zároveň mezní frek-
vencí dolní propusti. Tímto způsobem lze získat toleranční
schéma tzv. normované dolní propusti (dále NDP). Přeno-
sovou funkci hledaného filtru se následně snažíme aproxi-
movat tak, aby její frekvenční charakteristika byla uvnitř
prostoru vymezeným tolerančním schématem NDP. Popis,
jak vypadá přenosová funkce filtru, přesahuje rámec tohoto
článku. Poznamenejme jen, že se jedná o podíl dvou poly-
nomů komplexní proměnné. Řád polynomu ve jmenovateli
přenosové funkce určuje řád filtru a tím počet akumulač-
ních prvků, ze kterých bude filtr realizován (počet cívek
a kondenzátorů dohromady). Pochopitelně průběhů, které
vyhovují požadavkům předepsaných tolerančním schéma-
tem, je více. Obvykle hledáme ty, které jsou nějakým způ-
sobem optimální, tj. například zaručují nejnižší možný řád
filtru. S ohledem na požadavek tvaru výsledné frekvenční
charakteristiky je možné zvolit jednu z aproximačních me-
tod, které jsou popsány například v [4]. Zde jsou konkrétně
odvozeny Butterworthova (maximálně plochá char.), Če-
byševova (stejnoměrná v propustnám pásmu), inverzní Če-
byševova (stejnoměrná v nepropustném pásmu) a Caue-
rova (stejnoměrná) aproximace. Jak se vzájemně liší je vi-
dět z obrázku 2. Výsledkem aproximace je získání přeno-
sové funkce NDP, ze které lze určit normované hodnoty
stavebních prvků filtru.

Obrázek 2: Frekvenční závislost přenosu pro jednotlivé
aproximace tolerančního schématu filtru 4. řádu.

Hodnoty stavebních prvků se odvozují ze vstupní impe-
dance filtru, která je vypočtena z přenosové funkce. Při tom
se zpravidla předpokládají shodné zakončovací impedance
na vstupu i výstupu. Prakticky všechny odrušovací filtry
jsou tzv. Cauerova tvaru. Ten je typický tím, že se ve filtru
pravidelně střídají podélné a příčné obvodové prvky. Tato
příčková struktura vychází z rozkladu funkce vstupní im-
pedance, která je racionální lomenou funkcí, v řetězový zlo-
mek. Odštěpené póly v nekonečnu nebo v nule pak určují
hodnotu jednotlivých prvků NDP (viz obrázek 3). Odnor-
mování hodnot prvků závisí na typu filtru, který navrhu-
jeme (přehledně v [4, 5, 6]). V případě dolní propusti je lze
vypočíst z následujících vztahů:

R = r ·R0 (3)

L =
l ·R0

ω0
(4)

C =
c

ω0 ·R0
(5)

V rovnicích (3) až (5) se malými písmeny r, l a c ozna-
čují normované hodnoty odporu, indukčnosti a kapacity a
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velkými písmeny R, L a C odnormované hodnoty týchž
prvků. ω0 je hodnota vztažné frekvence a R0 je velikost
zakončovacích impedancí. Ze vztahů je zřejmé, že hodnoty
indukčností a kapacit jsou nepřímo úměrné velikosti mezní
frekvence. Rozměry a tím i cena pasivního filtru tudíž ros-
tou s její klesající hodnotou. Dále ve vztazích vystupuje
hodnota zakončovacích impedancí filtru. Ta není volena
libovolně. Měla by respektovat vlastnosti obvodu, do kte-
rého bude filtr připojen a požadavky na měření útlumo-
vých charakteristik. V normě CISPR 17 [7] je popsána
standardní zkušební metoda, která se provádí s pevnými
zakončovacími rezistory o velikosti 50 Ω až 75 Ω. Stejné
hodnoty se tudíž obvykle používají i pro návrh filtru.

Odchylka skutečného impedančního zakončení filtru
v místě instalace od navrhovaných předpokladů velmi ovli-
vňuje jeho účinnost (vložný útlum). Těžko lze předpoklá-
dat, že na obou branách filtru bude ve skutečných podmín-
kách hodnota odporu 50 Ω nezávislá na frekvenci. Toto
je třeba chápat pouze jako přiblížení se skutečným im-
pedančním poměrům, protože ty zpravidla nejsou známy.
V ojedinělých případech, kdy lze určit přesné hodnoty
zakončení, případně dokážeme frekvenční závislost impe-
dance zátěže simulovat RLC článkem, je možné použít
ně/-kte/-rý upravený návrhový postup popsaný například
v [19]. Výsledkem je však specializovaný filtr pro daný typ
zdroje a zátěže a jeho vlastnosti by tedy neměly být posu-
zovány metodami normy CISPR 17.

V praxi není obvykle třeba znát odvození jednotli-
vých aproximací. Hodnoty normovaných stavebních prvků
pro určitý řád filtru a definované útlumy jsou uvedeny
v celé řadě odborných publikací ve formě tabulek. Pro pří-
klad zde uvádíme v tabulce 1 hodnoty normovaných prvků
filtru pro Butterworthovu aproximaci ([4]).

Tabulka 1: Prvky Butterworthových NDP pro útlum v pro-
pustném pásmu 3 dB a normované zakončení r1 = r2 = 1

n l1 c2 l3 c4 l5 c6

1 2
2 1,414 1,414
3 1 2 1
4 0,765 1,847 1,847 0,765
5 0,618 1,618 2 1,618 0,618
6 0,517 1,414 1,931 1,931 1,414 0,517

n c1 l2 c3 l4 c5 l6

Obrázek 3: Příklad zapojení NDP pro n = 4

3 Analýza příčin chybné funkce filtru

3.1 Strom poruchových stavů

Analýza stromu poruchových stavů, anglicky Fault Tree
Analysis, dále jen FTA, je deduktivní metoda identifi-
kace a analýzy příčin, které vedou k určité nežádoucí, vr-
cholové události nebo stavu. Poruchový stav je dle ČSN
IEC 50(191) [8] definován jako „stav objektu charakteri-
zovaný neschopností plnit požadovanou funkci kromě ne-
schopnosti během preventivní údržby jiných plánovaných
činností nebo způsobeny nedostatkem vnějších zdrojůÿ.
Vrcholová událost nebo stav je právě jeden z poruchových
stavů, jehož příčiny je potřeba zjistit.

Výsledkem FTA je tzv. strom poruch, tj. diagram zná-
zorňující události, stavy a jejich posloupnost. Logický
vztah příčin a následků znázorňuje pomocí logických hra-
del. FTA lze použít jak kvalitativně, to znamená k identi-
fikaci a popisu možných příčin a mechanizmů vedoucích
k poruchovému stavu, tak i kvantitativně jako prostře-
dek k výpočtu pravděpodobnosti vrcholového poruchového
stavu a jeho příčin.

Metodu FTA vytvořili a poprvé využili ve firmě Bell Te-
lephone Laboratories v roce 1962. Později byla převzata
a zdokonalena firmou Boeing. FTA je společně s meto-
dou analýzy poruch a jejich následků (FMEA) nejrozšíře-
nější druh analýzy pro řízení spolehlivosti, rizik či jakosti.
FTA se užívá všude tam, kde je třeba řešit složité systémy,
tedy například v odvětvích jako jsou energetika, elektro-
technika, vesmírný výzkum, letectví, jaderná energetika a
další.

Samotná tvorba FTA byla zahájena semistrukturo-
vaným rozhovorem na téma „Frekvenční přenos filtruÿ
s důrazem na vlivy, které mohou požadovaný tvar frekve-
nční charakteristiky ovlivnit. Výsledky tohoto rozhovoru
byly zaznamenány do myšlenkové mapy, která je uvedena
v příloze A.

Semistruktorovaný rozhovor je společně se strukturova-
ným rozhovorem a brainstormingem jednou z metod sbí-
rání obsáhlé řady nápadů a informací. Na rozdíl od brain-
stormingu, který je volně plynoucí rozhovorem skupiny
lidí na určené téma, jsou strukturované a semistrukturo-
vané rozhovory souborem předem připravených otázek ta-
zatele, které mají povzbuzovat tázaného, nahlížet na pro-
blém z různých hledisek a odpovědí dotázaného. Při se-
mistruktorovaném rozhovoru je ponechána větší volnost
pro diskuzi mezi tazatelem a dotazovaným. Tazatel na-
příklad může využívat doplňujících otázek, které původně
nebyly v původním souboru předpřipravených otázek.

Myšlenková mapa anglicky „mind mapÿ je, podobně jako
například konceptuální mapa nebo sémantická síť, grafický
strukturovaný záznam informací. Schémata podobná my-
šlenkovým mapám užívali ve svých dílech již římský filozof
Porfyrios z Tyru (232-304), španělský filosof Ramon Llull
(1232-1315) nebo slavný Leonardo da Vinci (1452-1519).
Myšlenkové mapy se užívají pro strukturované psaní po-
známek, jako nástroj při analýze a řešení problémů nebo
pomůcka při studiu. Při tvorbě mapy lze snáze pochopit
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strukturu dané problematiky a později si studované téma
jednoduše zopakovat. Myšlenkové mapy jsou informačně
hutnější než běžný text, přesto jsou v mnoha případech
přehlednější než prostý text.

Obrázek 4: Značky použité při tvorbě FTA

Dalším krokem tvorby FTA je volba druhu značek, které
budou využity při tvorbě stromu (viz obrázek 4). Při no-
vém semistruktorovaném rozhovoru, pro nějž byly pod-
kladem výsledky prvního rozhovoru zanesené v myšlen-
kové mapě, byl definován název vrcholového stavu FTA.
Ten byl nazván „Chybná funkce filtruÿ, čímž je myšleno,
že frekvenční charakteristika nesplňuje požadavky teore-
tického návrhu. Poté byly diskutovány a nalezeny příčiny
zvoleného vrcholového stavu. Výsledky tohoto rozhovoru
byly zaznamenány do druhé myšlenkové mapy, v níž byla
ujasněna logická posloupnost a vazby mezi jednotlivými
příčinami výše zmíněného vrcholového stavu. Dalším kro-
kem bylo nakreslení samotného stromu poruchových stavů
pomocí vhodného softwaru. Po nakreslení tohoto stromu,
bylo provedeno další sezení a diskuze. Jejichž výsledkem
byla konečná verze FTA, která je znázorněna příloze B.

Popis jednotlivých částí stromu FTA je proveden v ná-
sledujících kapitolách. Kapitoly byly pojmenovány podle
základních příčin chybné funkce filtru, které byly stano-
veny následovně:

• chyby návrhu filtru,

• nevhodné vlastnosti součástek,

• nepříznivé vnější vlivy,

• uplatnění vlivu vlnových dějů,

• špatně instalovaný filtr;

3.2 Chyby návrhu filtru

Příčinou nevhodného návrhu může být jedna z následují-
cích chyb:

• chybně navržené toleranční schéma,

• chybně navržené jmenovité vlastnosti filtru,

• chybně navržené konstrukční uspořádání filtru,

• nerespektování vlivu skutečné velikosti zakončovacích
impedancí v místě instalace;

S volbou tolerančního schéma souvisí řád navrhovaného
filtru a hodnoty prvků v jeho obvodě. Při návrhu odrušova-
cího filtru jsme především limitováni frekvenčním vymeze-
ním nepropustného pásma a minimálním útlumem signálů,
který má být v tomto pásmu zajištěn. To nám dává určitou
volnost při volbě mezní frekvence filtru a tím i šířky přecho-
dového pásma (tj. pásma, kde frekvenční charakteristika
přechází z propustného pásma s nízkým útlumem do ne-
propustného pásma s cílovým útlumem). Z kapitoly 2 je
známo, že hodnoty prvků rostou s klesající mezní frekvencí.
Tím rostou rozměry filtru a také parazitní vlastnosti jeho
jednotlivých součástek. Naproti tomu volbou vyšší mezní
frekvence se zužuje přechodové pásmo filtru. Tím jsme při-
nuceni volit vyšší řád filtru, u kterého je možné dosáhnout
rychlejších poklesů ve frekvenční charakteristice. Obecně
platí, že každé zvýšení řádu filtru o jedna zvýší rychlost po-
klesu o 20 dB/ dekádu. Protože je řád filtru úměrný počtu
jeho prvků, je jeho obvod ve výsledku složitější a zvyšuje
se tak množství možných parazitních elektromagnetických
vazeb mezi jeho částmi. I z ekonomického hlediska je proto
výhodnější volit řád filtru nižší.

Další chybou může být poddimenzování filtru. Vodivé
dráhy a vinutí cívek je třeba vždy navrhovat podle efek-
tivní hodnoty jmenovitého proudu zátěže. Průřezy vo-
dičů se volí podle jejich maximálního dovoleného oteplení,
popřípadě podle maximálního ztrátového výkonu, který
v nich může vzniknout. V případě cívek je navíc špičková
hodnota proudu určující pro průřez jádra, které se nesmí
ani při této hodnotě přesycovat. Po přesycení jádra cívky
totiž prudce klesá její indukčnost. Kvůli nelineární magne-
tizační charakteristice navíc v oblasti jejího ohybu dochází
ke generování harmonických proudu.

Neméně důležité je dimenzování filtru na amplitudu na-
pětí zátěže a případný vznik přepětí. To může zapříči-
nit průraz izolace a způsobit mezizávitové zkraty u cí-
vek, průraz a degradaci dielektrika v případě kondenzá-
torů nebo po průrazu vodivě spojit některou část obvodu
s kostrou. Vlastnosti odrušovacích kondenzátorů jsou z to-
hoto hlediska definovány normou ČSN EN 60384-14 [21].
Podle této normy se odrušovací kondenzátory dělí do dvou
tříd. Kondenzátor třídy X se zapojují pouze mezi pra-
covní vodiče a po průrazu mohou vytvořit vodivé spojení
mezi nimi. Tam, kde při selhání kondenzátoru vzniká ri-
ziko úrazu elektrickým proudem, je třeba použít kondenzá-
tory třídy Y. Jde tedy především o připojení kondenzátoru
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Tabulka 2: Klasifikace kondenzátorů třídy X
Třída Špičkové impulzní napětí v provozu Aplikace

X1 2,5 kV < U < 4 kV Použití pro vysoké impulzy
X2 U < 2,5 kV Všestranně použitelný
X3 U < 1,2 kV Všestranně použitelný

Tabulka 3: Klasifikace kondenzátorů třídy Y
Třída Druh přemostěné izolace Rozsah jmenovitých napětí

Y1 Dvojitá izolace nebo zesílená izolace ≤ 500 V
Y2 Základní izolace nebo přídavná izolace 150 V ≤ U≤ 300 V
Y3 Základní izolace nebo přídavná izolace 150 V ≤ U≤ 250 V
Y4 Základní izolace nebo přídavná izolace < 150 V

proti kostře zařízení. Obě třídy se dále dělí do několika sku-
pin, které v podstatě určují vlastnosti sítě, ke které bude
kondenzátor připojen. Údaje převzaté ze zmiňované normy
jsou v tabulkách 2 a 3. Stejná označení používají i výrobci.

Konstrukční uspořádání filtru ovlivňuje velikost para-
zitních vazeb mezi jednotlivými částmi obvodu. Ty mo-
hou být trojího druhu: kapacitní vazba, induktivní vazba
a vazba vyzařováním. Protože obvod filtru obvykle na-
bývá rozměrů mnohem menších než je vlnová délka sig-
nálů do frekvence 30 MHz, jsou významné především první
dvě jmenované vazby. Opatření pro omezení působení obou
vazeb jdou často proti sobě. Vzájemná kapacita dvou
prvků (myšleno i vodičů) obvodu nabývá na významu, po-
kud jsou oba prvky ve vzájemné blízkosti nebo je mezi
nimi velký měnící se rozdíl napětí. Protože je navíc ka-
pacitní reaktance nepřímo úměrná frekvenci, je účinnost
vazby posilována s rostoucí frekvencí. Opatřením by mohlo
být dodržení větších vzdáleností mezi oběma prvky, ale
to bývá v rozporu s požadavky na omezení induktivních
vazeb. U nich se totiž vždy snažíme minimalizovat veli-
kost proudových smyček. Zároveň je třeba omezit výskyt
rozptylových toků uzavírajících se těmito smyčkami, což
vlastně znamená používat tlumivky na uzavřených jádrech
a magneticky odstínit části obvodu, kterými protékají velké
proudy. V případě realizace obvodu filtru na desce plošného
spoje se vhodným uspořádáním vodivých drah a součástek
podrobně zabývá literatura [22] a [23].

Vzájemnou elektromagnetickou vazbu je třeba omezit
také mezi vstupem a výstupem filtru. Filtr by měl být
proveden tak, že jeho vývody jsou na protilehlých stranách
krytu. Tak je zaručeno, že odrušené vodiče mají od neodru-
šených maximální možnou vzdálenost a vazba mezi nimi je
minimální.

Dalším opatřením pro omezení parazitních vazeb mezi
jednotlivými částmi filtru a mezi filtrem a jeho okolím je
stínění. To je vlastně uzemněný kovový kryt obklopující
dané elektrické zařízení. Výběr materiálu pro jeho výrobu
se liší podle účelu, který má plnit. Pokud má zamezo-
vat průchodu nízkofrekvenčním magnetickým polím, musí
být stínění provedeno z feromagnetického materiálu. Jeho
tloušťka musí zaručit, že ani při amplitudě rušivého magne-

tického toku nedojde k jeho přesycení. U stínění elektrosta-
tických polí a elektromagnetického záření se používá dobře
elektricky vodivý materiál. Stínící účinnost proti elektro-
magnetickému záření je závislá na poměru tloušťky stínění
ku ekvivalentní hloubce vniku, která je určena vztahem:

δ =

√
2

ω · µ · σ
(6)

Ve vztahu (6) je ω úhlová frekvence elektromagnetické
vlny, µ je permeabilita prostředí a σ je jeho vodivost. Je-
likož ekvivalentní hloubka vniku je pod odmocninou ne-
přímo úměrná permeabilitě a vodivosti použitého materi-
álu, je žádoucí konstruovat stínění z dobře vodivého mate-
riálu nebo feromagnetika.

Stínicí účinek je do značné míry ovlivňován také množ-
stvím a velikostí otvorů. Těmito otvory mohou být napří-
klad štěrbiny mezi dvěma stínícími kryty, průchody pro vo-
diče apod. Útlum elektromagnetické vlny procházející da-
ným otvorem klesá s rostoucím poměrem její vlnové délky
k největšímu rozměru otvoru. Proto by měl být v první
řadě minimalizován rozměr těchto otvorů. U stínicích krytů
filtrů se toho dosahuje spájením jejich jednotlivých částí
dohromady. Pokud to nelze zajistit, je třeba alespoň jed-
notlivé části krytu vodivě spojit v mnoha bodech.

Jedním z velkých úskalí návrhu filtru je respektování
skutečných zakončovacích impedancí v místě jeho insta-
lace. Frekvenční charakteristiky jsou měřeny pro vstup i
výstup zakončený 50 Ω. V cílové aplikaci se tyto hodnoty
mohou odlišovat. Navíc hodnota zakončovací impedance je
zpravidla různá pro symetrické a nesymetrické signály.

Obecně platí, že filtry vyšších řádů jsou méně citlivé
na případné odchylky vstupní a výstupní impedance. Jed-
notlivé sekce filtru se vzájemně impedančně oddělují od
vstupu respektive výstupu a zároveň impedančně přizpů-
sobují navazující respektive předchozí sekci. Nejcitlivější
jsou z tohoto pohledu filtry tvořené jedním odrušovacím
prvkem. U těchto filtrů navíc není ani zcela lhostejné,
zda jako odrušovací prvek zvolíme kondenzátor nebo tlu-
mivku.1Pokud je hodnota vstupní i výstupní impedance
vysoká, je lépe, když zvolíme odrušovací kondenzátor,
který účinně svádí vf signály. Pokud jsou obě impedance

2011/65 – 13. 12. 2011

65 – 5

VOL.13, NO.6, DECEMBER 2011



nízké a obvodem teče větší proud, pak je výhodnější použít
odrušovací cívku, na níž se bude na vysokých frekvencích
tvořit většina úbytku napětí. V případech, kdy je jedna im-
pedance nízká a druhá vysoká (bez ohledu na to která je
vstupní a která výstupní) se oba prvky uplatní stejně. Ta-
kový stav impedancí je pro odrušovací filtr vůbec nejhorší.
Pro tento účel zavádí norma CISPR 17 [7] tzv. metodu nej-
horšího případu, kde jsou filtry měřeny při zakončovacích
impedancích 0,1 Ω na vstupu a 100 Ω na výstupu.

3.3 Nevhodné vlastnosti součástek

Nevhodně zvolené součástky mohou ovlivnit frekvenční
charakteristiku filtru dvěma způsoby:

• odchylkou hodnoty hlavního parametru od navrho-
vané hodnoty,

• nežádoucími parazitními parametry.

Součástky jsou obvykle vyráběny v určitých hodnoto-
vých řadách s definovanou tolerancí. Je velmi nepravděpo-
dobné, že by se hodnoty prvků v realizovaném filtru přesně
shodovaly s hodnotami vypočítanými při návrhu. Naštěstí
v případě odrušovacích filtrů není tento problém až tak
významný. Pasivní filtry jsou obecně málo citlivé na od-
chylky hodnot stavebních prvků. Proto i v případě velkých
tolerancí součástek stačí zpravidla volit toleranční schéma
filtru pouze s určitou malou rezervou.

K odchylce hodnoty indukčnosti respektive kapacity
může dojít také vlivem teplotní nebo frekvenční závislosti
permeability magnetického obvodu cívky respektive per-
mitivity dielektrika kondenzátoru. Významnější je tento
vliv především u magnetických obvodů. Vliv okolní tep-
loty a frekvence magnetického toku na permeabilitu se liší
pro různé materiály jader a výrobci je zpravidla uvádějí
ve svých katalozích. Nejčastěji se lze setkat s želozopra-
chovými nebo feritovými jádry. Jejich frekvenční vymezení
zpravidla plyne z maximálních dovolených ztrát v daném
jádře. Protože se ztráty mění v teplo, dochází navíc k otep-
lování daného jádra, které při dosažení tzv. Curierovy tep-
loty ztrácí své feromagnetické schopnosti. U některých fe-
ritových jader se tato teplota pohybuje pouze okolo 90 ◦C,
proto se tyto nehodí pro výkonové aplikace (více např.
v [24]).

Velmi významně ovlivňují frekvenční závislost impe-
dance dané součástky její parazitní parametry. Danou pro-
blematikou se bude podrobně zabývat druhý díl této série,
proto zde bude uvedeno jen to podstatné. Parazitním pa-
rametrem se v našem případě rozumí parametr součástky,
který způsobí odchylku její hodnoty impedance od hod-
noty impedance ideálního obvodového prvku. V případě
kondenzátoru jde o parazitní indukčnost a svod, v pří-
padě cívky to je parazitní kapacita a sériový odpor. Veli-
kost parazit je závislá nejen na technologii součástky, ale i

1Následující lze brát v úvahu i u filtrů nižších řádů, kdy se rozho-
dujeme mezi filtrem sestaveným jako T nebo π článek.

na hodnotě jejího hlavního parametru. Lze si to snadno vy-
světlit na příkladu kondenzátoru. Pro dosažení vyšší hod-
noty kapacity je nutná větší plocha elektrod a s rostoucími
rozměry elektrod tak dochází také k nárůstu parazitní in-
dukčnosti. Kvůli parazitním vlastnostem mají všechny sou-
částky vlastní rezonanci, při které se mění charakter vy-
kazované reaktance. Na vysokých frekvencích tak dochází
k tomu, že se změní typ filtru (dolní propust se změní
v horní propust) a jeho útlum začne klesat. Rezonanční
frekvenci ovlivňuje jak hodnota hlavního parametru tak
hodnota parazitního parametru dle Thompsonova vztahu:

fREZ =
1

2π
√
LC

(7)

V rovnici (7) je L velikost indukčnosti cívky respektive pa-
razitní indukčnosti kondenzátoru a C je velikost parazitní
kapacity cívky respektive kapacity kondenzátoru. Jelikož
obě zmiňované hodnoty spolu co do velikosti vzájemně sou-
visí, je téměř nemožné vytvořit odrušovací filtr, který by
měl nízkou mezní frekvenci a zároveň by si zachoval vysoký
útlum v širokém frekvenčním pásmu.

3.4 Vlnové děje

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit frekvenční charak-
teristiku filtru, jsou vlnové děje. Vlnovým dějem v našem
případě rozumíme jednu z následujících možností:

• nárůst odporu vlivem povrchového jevu,

• šíření energie formou elektromagnetické vlny na ve-
dení,

• vyzařování elektromagnetické energie částí obvodu fil-
tru (anténa) do prostoru;

K významnému uplatnění vlnových dějů dochází až
na frekvencích, při kterých je vlnová délka (nebo alespoň
její čtvrtina) signálu srovnatelná s rozměry vedení. Vlnová
délka v případě bezeztrátového vedení je určena vztahem:

λ =
vf
f

=
1

f ·
√
LC

(8)

Ve vztahu (8) je vf fázová rychlost vlny, f její frekvence,
L je indukčnost vedení na jednotku délky a C je kapa-
cita vedení na jednotku délky. Pro celou řadu vedení platí,
že součin LC je roven součinu permeability a permitivity
použitých materiálů. Dle literatury [11] lze tedy psát:

λ =
vf
f

=
c

f · √µr · εr
(9)

V rovnici (9) je c rychlost světla ve vakuu a µr a εr jsou po-
měrná permeabilita a poměrná permitivita materiálů tvoří-
cích vedení. Odtud je zřejmé, že vlnová délka je mimo jiné
ovlivněna materiálem izolace nebo pokud je v blízkostí ve-
dení použito feromagnetikum. Pro frekvenci 30 MHz a vo-
dič pro který platí µr = 1 a εr = 1 vychází čtvrtina
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vlnové délky 2,5 m. Tomuto rozměru se může snadno při-
blížit nebo jej může i přesáhnout vinutí cívek filtru. Zde na-
víc bude hrát roli i vysoká hodnota relativní permeability
případného jádra, kvůli které bude vlnová délka vycházet
kratší.

Při frekvencích, při kterých se začne uplatňovat vlnový
charakter šíření elektromagnetické energie, se transformují
impedance na obou koncích vedení vlivem skládání po-
stupné a odražené vlny. Pro některé frekvence může do-
konce vedení rezonovat a může na něm vzniknout stojaté
vlnění. Důležité však je, že daný prvek (cívka) přestává pl-
nit svou původní funkci. V případě cívky se ve frekvenční
závislosti její impedance objeví rezonanční zlomy odpoví-
dající násobkům poloviny vlnové délky. Více se o uvedeném
jevu zmíníme ve druhém díle seriálu.

Při vysokých frekvencích se začne projevovat, také další
nežádoucí jev, kterým je povrchový jev (skinefekt). Vlivem
magnetického toku uvnitř vodiče dochází k indukování víři-
vých proudů a tím k vytlačování proudu směrem k povrchu
vodiče. Tak dochází k nárůstu hodnoty jeho odporu. Roz-
ložení proudové hustoty určuje vztah:

J(x) = Js · e−
x
δ (10)

V tomto vztahu je Js proudová hustota na povrchu vodiče,
x je vzdálenost od povrchu vodiče do jeho středu a δ je
ekvivalentní hloubka vniku daná vztahem (6). Při velkých
průřezech vodiče tak jeho značná část přestává být využita.
Velké průřezy vodiče je proto výhodnější nahradit větším
množstvím paralelních permutovaných a vzájemně izolo-
vaných vodičů menších průřezů, u nichž dojde k nižšímu
nárůstu odporu.

3.5 Vnější vlivy

Okolní podmínky ovlivňují frekvenční charakteristiku re-
spektive hodnoty prvků filtru nepřímo. Zpravidla se jedná
o závislost některého z parametrů určitého prvku na

• okolní teplotě nebo

• okolním elektromagnetickém poli.

Zdroji elektromagnetických polí mohou být rozptylové
toky tlumivek, blízké vodiče protékanými velkými proudy,
živé i neživé části mající různý potenciál nebo elektro-
magnetické vlny. Důležité je si uvědomit, že na vytváření
okolního elektromagnetického prostředí nějaké součástky
filtru se podílí i ostatní součásti jeho obvodu. Obvyklou
chybou je umístění cívky s otevřeným magnetickým obvo-
dem do blízkosti stínění. Indukované proudy ve stínění pak
podle Lenzova zákona působí proti poli, které je vyvolalo
a snižují tak indukčnost této cívky. Pokud nevyžadujeme
magnetický obvod se vzduchovou mezerou2, je vždy vý-
hodnější ve filtrech používat uzavřená magnetická jádra.
V opačném případě se pro cívky se vzduchovou mezerou
používají hrníčková nebo podobná jádra, které odstiňují

vnější tok.
Vnější magnetický tok součástek může buď způsobit pře-

sycování feromagnetických jader cívek nebo může zpro-
středkovat magnetickou vazbu součástek filtru s okolím.
K přesycení jádra cívky může dojít, pokud vnější tok pů-
sobí ve stejném směru jako tok v jádře. Výsledná magne-
tická indukce pak může přesáhnout hodnotu indukce na-
sycení. Protože daná oblast magnetizační charakteristiky
je značně nelineární, přispívá navíc daná cívka k vytváření
neharmonického proudu.

Podobně při působení elektrických polí dochází k vazbě
vzájemnou kapacitou. Kapacita mezi vodiči nebývá velká,
jelikož vzdálenosti vodičů bývají v porovnání s jejich plo-
chou velké. Její hodnota však nabývá na významu na vy-
šších frekvencích a v případech, kde jsou velké rozdíly po-
tenciálů mezi vodiči.

3.6 Chybná instalace filtru

Způsob, jakým připojíme daný filtr do elektrické sítě, vý-
znamně ovlivní jeho účinnost. Rozhodující jsou v tomto
případě následující kritéria:

• trasy po kterých jsou vedeny přívodní vodiče,

• umístění filtru vůči zařízení,

• provedení uzemnění stínění filtru a způsob vedení
ochranného vodiče;

První dva zmíněné body spolu do jisté míry souvisí.
Odrušené a neodrušené vodiče by neměly být vedeny po
stejných trasách a vždy by měla být minimalizována jaká-
koliv elektromagnetická vazba mezi nimi. V případech in-
stalace filtru uvnitř nebo vně zařízení se proto filtr umisťuje
tak, aby jeho vstup nebo výstup doléhal na stínicí kryt
daného zařízení. Odrušené a neodrušené vodiče tak jsou
odděleny stíněním a vzájemně se neovlivňují.

Uzemnění je třeba provést takovým způsobem, aby bylo
dosaženo co nejnižší impedance. Ochranný vodič by měl
být zapojen jako průchozí skrz obvod (stínění) filtru. Při
jednobodovém uzemnění filtru na straně zdroje dochází ke
vzniku zemní smyčky (viz obrázek 5) a také se zvýší impe-
dance uzemnění. Výsledkem je snížení účinnosti filtru vůči
nesymetrickému rušení.

4 Závěr

V článku jsme provedli analýzu příčin chyb ve frekvenční
charakteristice odrušovacích filtrů metodou FTA. Řadě
těchto příčin se lze vyhnout již při samotném návrhu filtru
a tento článek by k tomu měl napomoci. Jednotlivé části
FTA byly rozebrány v příslušných kapitolách a vysvětleny
jejich souvislosti. Ne ve všech případech však bylo stano-
veno jakým postupem by se měl návrh filtru řídit a jakými
prostředky se máme daným příčinám vyhnout. Bylo to z

2Vzduchová mezera může být nutná u cívky na velké proudy nebo
pokud požadujeme indukčnost cívky co nejméně závislou na proté-
kajícím proudu.
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Obrázek 5: Připojení ochranného vodiče k filtru

toho důvodu, že se vhodný způsob návrhu může měnit dle
požadavků, které na filtr klademe, nebo se daným tématem
budeme zabývat v dalších dílech článku.

Poděkování

Tento článek vznikl díky podpoře výzkumného záměru
MŠMT číslo MSM6840770017 - Rozvoj, spolehlivost a bez-
pečnost elektroenergetických systémů.
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A Myšlenková mapa

Obrázek 6: Myšlenková mapa vlivů působících na výslednou přenosovou funkci filtru - Část: vlastnosti součástek, vnější
vlivy
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Obrázek 7: Myšlenková mapa vlivů působících na výslednou přenosovou funkci filtru - Část: návrh, vlnové děje
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B Výsledek FTA

Obrázek 8: Výsledek FTA pro chybnou funkci filtru - Vrcholová událost
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Obrázek 9: Výsledek FTA pro chybnou funkci filtru - Část: Nevhodné vlastnosti součástek
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Obrázek 10: Výsledek FTA pro chybný tvar frekvenční charakteristiky - Část: Chyby návrhu filtru
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Obrázek 11: Výsledek FTA pro chybnou funkci filtru - Část: Uplatnění vlivu vlnových dějů
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