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6. Filtry 
 Elektronické filtry jsou obvody, které mají propoušt

kmitočtového pásma signálu. Nap
vysoké kmitočty zadrží. 

 Filtry skládáme z rezistor
RC, RL nebo LC. V dalším textu se budeme zabývat p

 Pasivní filtry nemají zesilova
RC může být nejvýše 1, tj. signál na výstupu m
na vstupu. Většinou je ale signál na výstupu menší, tj. pasivní filtry RC signál zeslabují.

 Aktivní filtry obsahují zesilova
signál na výstupu může být v

 
6.1 Pasivní filtry 

6.1.1 Dolní propust
 Dolní propust propouští nízké kmito

 Nejjednodušší dolní propust složíme z

 Obrázek 15: Dolní propust 
  

 Kmitočtovou charakteristiku, tj. závislost p
 Přiložme na vstup nap

nekonečně pomalu, tj. nebude se m
  

 

u1
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Elektronické filtry jsou obvody, které mají propouštět nebo potla
tového pásma signálu. Např. filtr typu dolní propust propouští nízké kmito

rezistorů, kondenzátorů a cívek. Podle toho pak mluvíme o filtrech 
dalším textu se budeme zabývat především filtry RC.

Pasivní filtry nemají zesilovač, mají jen pasivní součástky. Př
že být nejvýše 1, tj. signál na výstupu může být nanejvýš tak velký, jak velký je signál 

tšinou je ale signál na výstupu menší, tj. pasivní filtry RC signál zeslabují.
ahují zesilovač, proto jejich přenos může být i vyšší než jedna, tj. 

že být větší než na vstupu. 

 

 
Dolní propust propouští nízké kmitočty, zadržuje vysoké kmitoč

Nejjednodušší dolní propust složíme z rezistoru a kondenzátoru: 

 
: Dolní propust – integrační článek 

tovou charakteristiku, tj. závislost přenosu Au na kmitoč
iložme na vstup napětí u1, které bude mít tak malý kmitoč
 pomalu, tj. nebude se měnit vůbec. Bude to tedy napětí stejnosm

První bod 
charakteristiky: 
kmito
 př

R

C u2

Elektronika 

t nebo potlačovat určitou část 
í propust propouští nízké kmitočty, zatímco 

cívek. Podle toho pak mluvíme o filtrech 
edevším filtry RC. 

ástky. Přenos pasivních filtrů 
že být nanejvýš tak velký, jak velký je signál 

tšinou je ale signál na výstupu menší, tj. pasivní filtry RC signál zeslabují. 
že být i vyšší než jedna, tj. 

 

ty, zadržuje vysoké kmitočty. 

na kmitočtu, vymyslíme takto: 
, které bude mít tak malý kmitočet, že se bude měnit 

tí stejnosměrné. 

 

První bod 
charakteristiky: 
kmitočet nula, 
přenos jedna 
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 Obrázek 16: Konstrukce kmito
propusti 
  

 Toto stejnosměrné nap
elektrodami kondenzátoru je izolant, nap
protékat nemůže (nepoteče p
do něj nepoteče. Napětí u2 
dostalo všechno, co jsme př

 A máme první krajní bod charakteristiky.
  
 Teď přiložme na vstup nap

Kondenzátor se tímto napě
vybíjecí proud. Kondenzátor tedy pr
tím menší odpor (správně impedance) kondenzátoru. Až p
kondenzátoru nulový (správn
kondenzátorem zkratované, jako by byly propojeny drátem. Nap

 Napěťový přenos A

 A máme druhý krajní bod charakteristiky.

 A někde mezi těmito krajními body bude t
charakteristika se začne sklán
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b) Druhý bod 
charakteristiky: 
kmito
nekone
př

 

c) T
charakteristiky: 
kmito
charakteristika 
se láme

: Konstrukce kmitočtové charakteristiky dolní  
 

ěrné napětí nejdříve přes rezistor R nabije kondenzátor C. Mezi 
elektrodami kondenzátoru je izolant, např. papír. Přes tento izolant stejnosm

če přece skrz papír!). Až bude kondenzátor nabitý, žádný proud už 
 na výstupu bude stejné jako napětí u1 na vstupu. Na výstup se tedy 
řivedli na vstup. Napěťový přenos Au je tedy jedna:

1
1

2 ==
u

u
Au  

A máme první krajní bod charakteristiky. 

iložme na vstup napětí u1 o kmitočtu velmi vysokém, p
Kondenzátor se tímto napětím bude stále nabíjet – vybíjet. Při tom do n
vybíjecí proud. Kondenzátor tedy průchodu proudu nebude klást odpor. 

ě impedance) kondenzátoru. Až při kmitočtu nekone
kondenzátoru nulový (správně impedance nulová). Výstupní svorky s
kondenzátorem zkratované, jako by byly propojeny drátem. Napětí na nich je tedy nulové.

enos Au je tedy nula: 

0
1

2 ==
u

u
Au  

A máme druhý krajní bod charakteristiky. 
 

kde mezi těmito krajními body bude třetí bod, ve kterém kon
ne sklánět dolů. Tomuto bodu říkáme mezní kmitoč

Elektronika 

b) Druhý bod 
charakteristiky: 
kmitočet  
nekonečno,  
přenos nula 

c) Třetí bod 
charakteristiky: 
kmitočet mezní, 
charakteristika  
se láme 

es rezistor R nabije kondenzátor C. Mezi 
es tento izolant stejnosměrný proud trvale 

ece skrz papír!). Až bude kondenzátor nabitý, žádný proud už 
na vstupu. Na výstup se tedy 

enos Au je tedy jedna: 

tu velmi vysokém, přímo nekonečném. 
tom do něj poteče nabíjecí – 

chodu proudu nebude klást odpor. Čím větší kmitočet, 
čtu nekonečném je odpor 

upní svorky s napětím u2 jsou 
tí na nich je tedy nulové. 

etí bod, ve kterém končí přenos 1 a 
íkáme mezní kmitočet. Je dán vzorcem: 
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RC
fm

π2

1
=  

 
 Pamatujeme si: Čím větší kondenzátor, tím pomaleji probíhají děje na něm, tj. tím 

menší mají kmitočet. Čím větší kyblík, tím pomalejší nalévání – vylévání. Proto je 
kondenzátor ve vzorci pod lomítkem.  

 Podobně odpor: Čím delší trubka (čím větší odpor), tím pomalejší napouštění – 
vypouštění kyblíku (kondenzátoru). Proto je i odpor ve vzorci pod lomítkem. 

 Na dalších obrázcích (Obrázek 17, Obrázek 18) jsou příklady charakteristik dolní 
propusti, kde vodorovná i svislá osa jsou ocejchovány v logaritmickém měřítku. Díky tomu 
vycházejí části charakteristik jako rovné čáry – úsečky nebo polopřímky. 

  
 Obrázek 17: Amplitudová kmitočtová charakteristika dolní propusti v logaritmickém 
zobrazení 

 



http://skola.bernkopf.cz - Předměty - Elektronika 
 

46 

 
Obrázek 18: Amplitudová a fázová charakteristika dolní propusti – integračního článku 
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 6.1.2 Horní propust
 Horní propust propouští vysoké kmito

 Nejjednodušší horní propust složíme z

 Obrázek 19: Horní propust 
  

 Kmitočtovou charakteristiku, tj. závislost p
takto: 

 Přiložme na vstup nap
nekonečně pomalu, tj. nebude se m

  

 

u1

C
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Horní propust 
Horní propust propouští vysoké kmitočty, zadržuje nízké kmitoč

Nejjednodušší horní propust složíme z rezistoru a kondenzátoru: 

 
: Horní propust – derivační článek 

rakteristiku, tj. závislost přenosu Au na kmitoč

iložme na vstup napětí u1, které bude mít tak malý kmitoč
 pomalu, tj. nebude se měnit vůbec. Bude to tedy napětí stejnosm

 

u2

R

Elektronika 

ty, zadržuje nízké kmitočty. 

na kmitočtu, opět vymyslíme 

tí u1, které bude mít tak malý kmitočet, že se bude měnit 
tí stejnosměrné. 

 

 

a) První bod 
charakteristiky: 
kmitočet nula, 
přenos nula 

b) Druhý bod 
charakteristiky: 
kmitočet 
nekonečno, 
přenos jedna 
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Obrázek 20: Konstrukce kmito

 

 Toto stejnosměrné nap
elektrodami kondenzátoru je izolant, nap
protékat nemůže (nepoteče p
do něj nepoteče. Když odporem na výstupu nete
napětí (správněji nulový proud, nulové nap
výstup se ze vstupního napě

 A máme první krajní bod charakteristiky.
  
 Teď přiložme na vstup nap

Kondenzátor se tímto napě
vybíjecí proud. Kondenzátor tedy pr
tím menší odpor (správně impedance) kondenzátoru. Až p
kondenzátoru nulový (správn
objeví i na výstupu. Napětí na výstupu je tedy stejné jako na vstupu, p

A máme druhý krajní bod charakteristiky.
  
 A někde mezi tě

přestává stoupat a začíná př

  
 6.1.3 Wienův článek

a) Zapojení 

 Wienův článek je filtr, složený ze dvou RC 
jsou zapojeny jako napěťový d
článek pracuje jako pásmová zádrž nebo jako pásmová propust.

 Jsou jen dvě možnosti, jak oba RC 
paralelní kombinací RC a na stran
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: Konstrukce kmitočtové charakteristiky horní propusti 

ěrné napětí nejdříve přes rezistor R nabije kondenzátor C. Mezi 
elektrodami kondenzátoru je izolant, např. papír. Přes tento izolant stejnosm

če přece skrz papír!). Až bude kondenzátor nabitý, žádný proud už 
e. Když odporem na výstupu neteče žádný proud, není na n
ji nulový proud, nulové napětí...). Napětí u2 na výstupu tedy bude nulové, na 

výstup se ze vstupního napětí nedostává nic. Napěťový přenos Au je tedy nula:

0
1

2 ==
u

u
Au  

A máme první krajní bod charakteristiky. 

iložme na vstup napětí u1 o kmitočtu velmi vysokém, p
Kondenzátor se tímto napětím bude stále nabíjet – vybíjet. Při tom do n

íjecí proud. Kondenzátor tedy průchodu proudu nebude klást odpor. 
ě impedance) kondenzátoru. Až při kmitočtu nekone

kondenzátoru nulový (správně impedance nulová). Všechno, co přivedeme na vstup, se 
ětí na výstupu je tedy stejné jako na vstupu, přenos A

1
1

2 ==
u

u
Au  

A máme druhý krajní bod charakteristiky. 

kde mezi těmito krajními body bude třetí bod, ve kterém charakteristika 
přenos 1. Tomuto bodu říkáme mezní kmitočet. Je dán vzorcem:

RC
fm

π2

1
=  

lánek 

lánek je filtr, složený ze dvou RC článků – paralelního a sériového, které 
ěťový dělič. Podle způsobu zapojení obou RC 

lánek pracuje jako pásmová zádrž nebo jako pásmová propust. 
 možnosti, jak oba RC články zapojit: Buď na stran

paralelní kombinací RC a na straně výstupní bude sériová kombinace (

Elektronika 

 

c) Třetí bod 
charakteristiky: 
kmitočet mezní, 
charakteristika 
se láme 

es rezistor R nabije kondenzátor C. Mezi 
es tento izolant stejnosměrný proud trvale 

abitý, žádný proud už 
e žádný proud, není na něm ani žádné 

na výstupu tedy bude nulové, na 
je tedy nula: 

tu velmi vysokém, přímo nekonečném. 
i tom do něj poteče nabíjecí – 

chodu proudu nebude klást odpor. Čím větší kmitočet, 
čtu nekonečném je odpor 
řivedeme na vstup, se 
řenos Au je jedna: 

etí bod, ve kterém charakteristika 
čet. Je dán vzorcem: 

paralelního a sériového, které 
RC článků pak Wienův 

 na straně vstupní začneme 
 výstupní bude sériová kombinace (Obrázek 21a), nebo 
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obráceně, na straně vstupní začneme sériovou kombinací RC a na straně výstupní bude 
paralelní kombinace (Obrázek 21b). 

 
Obrázek 21: Wienův článek – a) pásmová zádrž (reject), b) pásmová propust (pass), 
c) závislosti přenosu na kmitočtu 
 

 O jaký druh filtru se jedná, zjistíme jednoduchou úvahou. 
 Zkusíme (jen jako) na filtr přivést signál velmi nízkého kmitočtu – stejnosměrný. 

Oba kondenzátory jsou nevodivé, protože stejnosměrný proud se nedostane přes izolaci mezi 
jejich deskami. Můžeme tedy oba kondenzátory odpojit, jako by tam nebyly (Obrázek 22). 
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Obrázek 22: Náhradní schéma Wienova článku pro velmi nízké kmitočty – a) pásmová 
zádrž, b) pásmová propust. Kondenzátory jsou při nízkých kmitočtech nevodivé, proto 
jsme je vymazali. 
  

 Na dalším obrázku (Obrázek 23) jsou náhradní schémata obou variant Wienova 
článku pro velmi vysoké kmitočty. Kondenzátory jsou velmi vodivé, chovají se jako zkrat, 
proto jsme je v náhradních schematech nahradili tlustými modrými dráty. 

 
Obrázek 23: Náhradní schéma Wienova článku pro velmi vysoké kmitočty – a) pásmová 
zádrž, b) pásmová propust 
  

 Obvod na obrázcích a) propouští jak stejnosměrný signál, tak signál o velmi 
vysokém kmitočtu. Rezonanční1 kmitočet naopak propouštět nebude, je to tedy pásmová 
zádrž. 

 Obvod na obrázcích b) nepropouští ani stejnosměrný signál, ani signál o velmi 
vysokém kmitočtu. Rezonanční kmitočet naopak propouštět bude, je to tedy pásmová 
propust. 
 

                                            
1 Pojem „rezonanční kmitočet“ by se správně měl používat jen ve spojení s LC rezonančními obvody. U pásmových 
zádrží a propustí RC by se tento kmitočet měl nazývat kvazirezonanční („jako rezonanční“) nebo kritický. 
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 b) Rezonanční kmitočet 

 Odvození rezonančního kmitočtu pro Wienův článek je dosti složité, a to i když pro 
zjednodušení použijeme oba rezistory stejné, i oba kondenzátory stejné. Nakonec ale s tímto 
zjednodušením vyjde stejný vzorec, jako pro mezní kmitočet derivačního nebo integračního 
článku: 

RC
f r

π2

1
=  

 

 c) Přenos 

 Ve vzorci pro přenos Wienova článku při rezonančním kmitočtu vždy figuruje jedna 
třetina: Pásmová propust jednu třetinu signálu propustí, pásmová zádrž jednu třetinu signálu 
zadrží. 
Přenos pásmové propusti je 

�� =
�

�
 

Přenos pásmové zádrže je 

�� = 1 −
�

�
=

�

�
 

  
 Fázový posun je při rezonančním kmitočtu u obou variant Wienova článku nulový. 

Tím je např. umožněno použití Wienova článku ve známém oscilátoru s operačním 
zesilovačem a žárovkou (Obrázek 35). 

 

 
6.2 Filtry s operačními zesilovači 

 Pasivní filtry mají tyto nevýhody: 

• Nezesilují, mohou signál jen zeslabovat 

• Nelze je jednoduše řadit za sebe (do kaskády) a tím získat lepší vlastnosti 

 

 6.2.1 Kaskádní řazení dolních a horních propustí 
 Nejjednodušší dolní propust RC potlačuje kmitočty nad mezním kmitočtem, ale 

málo. V kmitočtové charakteristice je to dáno sklonem pravé části 20 dB/dekádu1. 
Kdybychom chtěli vysoké kmitočty potlačit více a mít charakteristiku se sklonem 
40 dB/dekádu, zapojili bychom dvě dolní propusti do kaskády: 

  
 a) jednoduchá dolní propust RC  b) dvě dolní propusti zapojené do kaskády 
 Obrázek 24: Jednoduché řazení propustí do kaskády nepřináší žádoucí výsledky 

  
 Čekáme, že spojené stejné propusti budou mít mezní kmitočet stejný jako původně 

jedna, a že potlačení vysokých kmitočtů bude dvojnásobné, tj. sklon charakteristiky bude 
40 dB/dekádu.  

  

 

                                            
1 To znamená, že při zvýšení kmitočtu o dekádu, tj. na desetinásobek (např. z 1 kHz na 10 kHz) se přenos zmenší o 20 dB, tj. na desetinu. 
Stejnou vlastnost vyjadřuje údaj „6 dB na oktávu“: při zvýšení kmitočtu o oktávu, tj. na dvojnásobek (např. z 1 kHz na 2 kHz) se přenos zmenší 
o 6 dB, tj. na polovinu. Oba údaje tedy říkají: kolikrát se zvýší kmitočet, tolikrát se zmenší přenos. 

R

C u2u1

R1

C1u1

R2

C2 u2
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  Bohužel, nebude to tak. A to proto, že 

• Oba obvody se vzájemně ovlivňují. 

• Levý obvod očekává na svém výstupu provoz bez zátěže, a místo toho tam vidí 
nějaký odpor R a za ním kondenzátor C. Proto jeho parametry budou jiné, než 
kdyby byl sám. 

• Pravý obvod očekává na svém vstupu buzení z nějakého „tvrdého“ generátoru, a 
místo toho tam vidí nějaký kondenzátor C a za ním odpor R. Proto i jeho parametry 
budou jiné, než kdyby byl sám. 

 
 Celkovým výsledkem bude rozplizlá charakteristika, neurčitý mezní kmitočet a 

obtížný výpočet. 
 
 Když ale mezi oba RC obvody zařadíme zesilovač (Obrázek 25), 

 
 Obrázek 25: Oddělení stupňů kaskády zesilovačem – dolní propust 

  
 levý obvod bude na svém výstupu vidět nekonečný vstupní odpor operačního 

zesilovače a nebude tedy zatížen, a pravý obvod bude buzen z nulového výstupního odporu 
operačního zesilovače, a bude tedy mít svůj „tvrdý“ generátor. Oba obvody teď budou 
pracovat tak, jako by byly samostatné. Výsledkem jejich spolupráce bude charakteristika, 
jakou jsme chtěli: Mezní kmitočet přesně podle výpočtu, sklon charakteristiky 40 dB/dekádu. 

 Stejné pojednání s podobným výsledkem bychom mohli napsat i o horní propusti: 

 
 Obrázek 26: Oddělení stupňů kaskády zesilovačem – horní propust 

 

Na dalších obrázcích (Obrázek 27, Obrázek 28) jsou příklady jednoduchých RC filtrů 
se zesílením, tj. s přenosem větším než 1. Sklon jejich kmitočtové charakteristiky je 20 dB na 
dekádu.  

Jejich kmitočtové charakteristiky snadno odvodíme, když prozkoumáme jejich chování 
při dvou extrémních kmitočtech – nulovém a nekonečném.  

Jako příklad uvedeme dolní propust v neinvertujícím zapojení (Obrázek 27a).  
Při nulovém kmitočtu je kondenzátor nevodivý a přenos je dán jen oběma odpory: 

�	 =

�


�
+ 1 

Při malých kmitočtech se obvod tedy chová jako zesilovač s uvedeným zesílením. 
Při velmi vysokém kmitočtu kondenzátor představuje zkrat, zkratuje odpor R2, a přenos 

je dán vzorcem  

 

R1

C1u1

R2

C2 u2

+

-

u1 u2

+

-

5

6
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R2
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Při vysokých kmitočtech se tedy obvod chová jako zesilova
A mezi kmitočtem nulovým a nekone

Pokud bychom měli obavu, že mezní kmito
nebude. Odpory R1 a R2 jsou odd
záporné zpětné vazbě přesně

 

 
 Obrázek 27: Dolní propust se zesílením 
> 1 
  

Kmitočtová charakteristika obvodu (
C = 1n je na dalším obrázku (
vypadá jako mezní, je tam, kde se p
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čtech se tedy obvod chová jako zesilovač se zesílením jedna.
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charakteristiky sestavili na základ

Obrázek 29: Kmitočtová charakteristika dolní propusti s
zesílením Au = 10 
 

Na dalších obrázcích jsou dolní propust (
s operačním zesilovačem, maximálním p
Vysvětlení funkce těchto zapojení je komplikovan

 
 Obrázek 30: Dolní propust se sklonem 
charakteristiky 40 dB/dekád
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charakteristiky sestavili na základě obdobných úvah. 

tová charakteristika dolní propusti s OZ v neinvertujícím zapojení a 

dalších obrázcích jsou dolní propust (Obrázek 30) a horní propust (
em, maximálním přenosem 1 a sklonem charakteristiky 40

chto zapojení je komplikovanější a nebudeme se jím zde zabývat.

 

 

: Dolní propust se sklonem 
dB/dekádu 

 Obrázek 31: Horní propust se sklonem 
charakteristiky 40 dB/dekádu

Elektronika 

neinvertujícím zapojení a 

) a horní propust (Obrázek 31) 
enosem 1 a sklonem charakteristiky 40 dB/dekádu. 

jší a nebudeme se jím zde zabývat. 
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7. Oscilátory 
 Oscilátor je obvod, který vyrábí trvalý periodický signál s požadovaným časovým 

průběhem. Nejčastější časové průběhy jsou sinus, obdélník, trojúhelník. 

 

 
7.1 Podmínky ne/stability 

 Oscilátor vznikne ze zesilovače, kterému zavedeme kladnou zpětnou vazbu.  
 Zesilovač zajišťuje, aby energie ze zdroje doplňovala ztráty, které vznikají v obvodu. 

Jinak by oscilátor dokmital a zastavil se.  
 Zpětná vazba zajišťuje, že zesilovač svým vlastním signálem ze svého výstupu napájí 

svůj vstup a tím sám sobě zajišťuje signál, který zpracovává. 
 Zesilovač obvykle zesiluje, tj. signál na jeho výstupu je větší než na vstupu. Zpětná 

vazba obvykle zeslabuje, tj. to, co přivádí na vstup zesilovače, je slabší než to, co je na výstupu 
zesilovače. Energie se tedy ve zpětné vazbě ztrácí. Aby se energie celkově v obvodu neztrácela a 
oscilátor se nezastavil, musí zesilovač tyto ztráty nahrazovat. Zesilovač musí mít zesílení alespoň 
takové, jaké jsou ztráty ve zpětné vazbě. Tomu se říká podmínka amplitudová. 

 Zpětná vazba musí vstup zesilovače budit tak, aby podporovala signál, který už 
v zesilovači je. Když tedy signál na vstupu zesilovače např. právě stoupá (nebo klesá), signál, 
přicházející ze zpětné vazby do vstupu musí také stoupat (nebo klesat), aby to původní stoupání 
(klesání) podpořil. Jinak by zpětná vazba dění v zesilovači nepodporovala, ale tlumila, a nebyla 
by to zpětná vazba kladná, ale záporná. Signál ze zpětné vazby tedy musí na vstup přicházet ve 
stejné fázi s tím signálem, který už na vstupu je. Tomu se říká podmínka fázová. 

7.1.1 Podmínka amplitudová 
 Příklad: Zeslabení ve zpětné vazbě je 10, tj. zpětná vazba přivede na vstup zesilovače 

desetinu toho, co je na výstupu. Její přenos je tedy 1/10. Jaké musí být zesílení zesilovače, aby 
nahradil ztráty ve zpětné vazbě tak, aby se oscilátor nezastavil? 

 Když zpětná vazba desetkrát zeslabuje, zesilovač musí aspoň desetkrát zesilovat. 
Když přenos zpětné vazby je 

10

1
=β  

tak zesílení zesilovače musí být aspoň  
10≥A  

Neboli  

β

1
≥A  

nebo 

1≥Aβ  
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7.1.2 Podmínka fázová 

 Příklad: Zesilovač má fázový posun nula, neboli když signál na vstupu stoupá, na 
výstupu také stoupá. Když je na vstupu maximum, je na výstupu také právě maximum atd. Stejně 
se chová i zpětná vazba. Celkový fázový posun na cestě ze vstupu na výstup a zpět přes zpětnou 
vazbu z výstupu na vstup je nula. Když na vstupu stoupá, zpětná vazba také přivádí „stoupá“. 
Fázová podmínka je tedy splněna. Můžeme ji napsat pomocí vztahu 

0

00

=+

+=+

β

β

ϕϕ

ϕϕ

A

A
 

Kdyby zesilovač fázi obracel o 180˚, tj. když signál na vstupu stoupá, na výstupu klesá, a zpětná 
vazba by také fázi obracela o 180˚, byl by celkový výsledek stejný jako v případě „0 + 0“. Opět 
by platilo, že když na vstupu stoupá, zpětná vazba také přivádí „stoupá“. A přitom celkový 
fázový posun není 0˚, ale  

180˚ + 180˚ = 360˚ 
A kdyby fázové posuny byly 360˚ + 0˚, nebo 360˚ + 360˚, nebo ..., výsledek by byl pořád stejný: 
Když na vstupu stoupá, zpětná vazba také přivádí „stoupá“. 
 
Můžeme tedy fázovou podmínku napsat  

πϕϕ β kA 20 +=+  (k = 0, 1, 2, ...) 

Místo 180˚ jsme napsali π a celé to říká: Když zesilovač a zpětná vazba neotáčejí fázi (tj. 
dohromady 0˚), je to stejné, jako kdyby otočily fázi dohromady o 360˚ (tj. jednou dokola), nebo 
několikrát o 360˚ (tj. několikrát dokola). 

7.1.3 Realizace fázové podmínky 
 Celkový fázový posun ve smyčce zesilovač – zpětná vazba má být 0˚, nebo násobek 

360˚. 
 Zesilovače obvykle skládáme z tranzistorů, zapojených se společným emitorem (viz???). 

Tranzistor jako zesilovač se společným emitorem obrací fázi o 180˚. Celkový fázový posun 
v oscilátoru s takovým zesilovačem už nemůže být 0˚, musí tedy být násobkem 360˚, nejspíše 
tedy právě 360˚. Fázový posun tranzistoru 180˚ musíme tedy doplnit posunem o dalších 180˚. 

  

Aktivní prvek – 
posun o 180˚  

Posun fáze 
o dalších 
180˚  

Popis 

  

Posunu o dalších 180˚ se dosáhne přidáním dalšího 
tranzistoru. Výsledkem je dvojstupňový tranzistorový 
zesilovač, který otáčí fázi o celých 360˚. Ve zpětné vazbě už 
proto další posun nebude. 
Příklad: multivibrátor se dvěma tranzistory 

 
 

Posunu o dalších 180˚ se dosáhne obvody RC. 
Příklad: oscilátor RC s posouvanou fází 

T T

T

R C
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Posunu o dalších 180˚ se dosáhne transformátorem. 
Sekundární vývody se přehodí vůči primárním, takže fáze je 
na nich proti primárním otočena o 180˚. V obrázku je to 
naznačeno písmeny Z, K – jako začátek, konec vinutí. 
Cívky transformátoru bývají součástí obvodů LC, které 
určují kmitočet oscilátoru.  
Příklad: oscilátory LC  

Tabulka 1: Možnosti posunutí fáze v oscilátoru 

7.2 RC oscilátory 
 RC oscilátory používají k zavedení zpětné vazby obvody s odpory a kondenzátory. Tyto 

součástky svou velikostí také určují kmitočet, na kterém oscilátor kmitá. U některých oscilátorů, 
např. s posouvanou fází, obvody RC také doplňují celkový fázový posun ve smyčce zesilovač – 
zpětná vazba na 360˚.  

 Čím větší odpory a kondenzátory, tím pomalejší oscilátor, na tím menším kmitočtu 
kmitá. Vzorec pro výpočet kmitočtu takového oscilátoru se bude podobat tomuto: 

RC
Kfosc

1
=  

Tento vzorec říká, že čím větší odpor (odpory), tím menší kmitočet, protože R je ve vzorci dole, 
pod lomítkem. Podobně kondenzátory: čím větší kondenzátory, tím menší kmitočet. 

7.2.1 Sinusové RC oscilátory 
 Sinusové oscilátory stabilizují velikost svého výstupního napětí, takže toto napětí nemá 

snahu vzrůstat nad všechny meze, a zůstává „neořezané“, nezkreslené. 
 Některé oscilátory stabilizují svoje výstupní napětí prostě tím, že „na víc nemají“, např. 

(viz dále) oscilátory s posouvanou fází (Obrázek 32, Obrázek 33). V oscilátoru s posouvanou fází 
je zesilovač tvořen jediným tranzistorem, jehož zesílení je malé a mění se v závislosti na 
pracovním bodu tranzistoru. A právě změnou pracovního bodu tranzistoru pomocí odporového 
trimru (v uvedených příkladech není nakreslený) můžeme nastavit minimální zkreslení oscilátoru. 

 U jiných oscilátorů jsou pro stabilizaci velikosti výstupního napětí zvláštní obvody, např. 
viz dále oscilátory s Wienovým článkem (Obrázek 35). Je zde použit operační zesilovač, který má 
velkou rezervu zesílení, protože jeho zesílení je „skoro nekonečné“. Proto je nutno jeho zesílení 
omezit zvláštním obvodem – viz dále. 

a) Oscilátory s posouvanou fází 

 Mají zesilovač s jediným tranzistorem, který otáčí fázi o 180˚. Proto je nutné pomocí 
dalšího obvodu otočit fázi o dalších 180˚, aby výsledný fázový posun byl 360˚. 

 Proud kondenzátorem je posunut o 90˚ proti napětí na něm. Mohli bychom tedy jedním 
RC článkem posouvat fázi signálu o 90˚ a pro celkový posun 180˚ bychom potřebovali jen dva 
RC články. 

 Jenže jednoduchý RC článek integrační nebo derivační posouvá fázi výstupního napětí 
přesně 90˚ jen při kmitočtech, na kterých je jeho přenos nulový. Derivační článek tedy při 
kmitočtu nulovém, integrační při kmitočtu nekonečném. Kdybychom tedy pro fázový posun 
přesně 180˚, jaký potřebujeme, použili jen dva jednoduché RC články, dosáhli bychom tohoto 
posunu jen teoreticky a to zároveň při nulovém přenosu.  

 Proto použijeme ne dva, ale tři jednoduché RC články. Pak stačí, když každý z nich 
posune fázi jen o 60˚. K tomu dojde při kmitočtu „rozumném“, tj. ne nulovém ani nekonečném. 
Tento kmitočet s fázovým posunem 60˚ bude např. pro derivační článek mezi mezním kmitočtem 
článku (fázový posun 45˚) a nulovým kmitočtem (fázový posun 90˚). Pro integrační článek to 
bude mezi mezním kmitočtem a nekonečným kmitočtem. 

T

TR

1 5

4 8

Z K

K Z
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a) b) 

Obrázek 32: Oscilátor s posouvanou fází, s derivačními RC články 
a) oscilátor, b) derivační články 

 

 
a) b) 

Obrázek 33: Oscilátor s posouvanou fází, s integračními RC články 
a) oscilátor, b) integrační články 

 

 Na obrázcích b) vidíme, že u trojnásobných RC článků jsou odpory směrem doprava 
větší a větší, kondenzátory menší a menší. To proto, aby vstupy článků vpravo příliš nezatěžovaly 
výstupy článků vlevo, na které jsou napojené. Takto alespoň částečně řešíme problém, který jsme 
u dvojnásobných propustí řešili vložením zesilovače s nekonečným vstupním a nulovým 
výstupním odporem (strana ???). 

b) Oscilátory s Wienovým článkem 

 Oscilátor s Wienovým článkem plní fázovou podmínku rozkmitání tak, že jeho zesilovač 
ani zpětná vazba neposouvá fázi (φβ = 0, φA = 0): 

0

00

=+

+=+

β

β

ϕϕ

ϕϕ

A

A
 

 Zpětnou vazbu totiž tvoří Wienův článek, který při svém kritickém (nebo také 
rezonančním) kmitočtu má nulový fázový posun mezi vstupním a výstupním napětím.  

 Wienův článek má při svém kritickém kmitočtu přenos 1/3, přenos kladné zpětné vazby 
je tedy  

3

1
=β  . 

 Aby byla splněna amplitudová podmínka rozkmitání 

1≥Aβ  , 
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musí tedy být zesílení zesilovače A ≥ 3. Toto zesílení nastavíme velikostí odporů v záporné 
zpětné vazbě. 

 Nebylo by možné nastavit zesílení přesně a dlouhodobě tak, aby velikost amplitudy 
generovaného signálu byla konstantní, a zároveň aby signál nebyl zkreslený. Je-li totiž zesílení 
příliš velké, pak 

1〉Aβ  , 

a amplituda se zvyšuje tak dlouho, až se ustálí na hodnotě, při níž je generovaný signál zkreslený. 
 Je-li zesílení příliš malé, je 

1〈Aβ  

a oscilátor se vůbec nerozkmitá. 
 Vliv zesílení na oscilace je vidět na obrázku (Obrázek 34): 

 
Obrázek 34: Vliv zesílení na oscilace – a) zesílení je rovno útlumu ve zpětné vazbě, oscilace 
mají stabilní amplitudu; b) zesílení je menší (tj. nedostatečné), oscilace jsou tlumené; c) 
zesílení je příliš velké, amplituda roste a roste 
 

 Proto je nutné regulovat zesílení automaticky. Používá se k tomu např. zapojení se 
žárovkou v záporné zpětné vazbě (Obrázek 35): 
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Obrázek 35: Oscilátor s Wienovým článkem a stabilizací amplitudy pomocí žárovky 

 
 Když se výstupní napětí oscilátoru zvětšuje, vlákno žárovky se více zahřeje a zvětší se 

jeho odpor. Tím se zmenší poměr odporů R2/R1 v záporné zpětné vazbě, zesílení zesilovače se 
zmenší a zmenší se také amplituda a zkreslení výstupního signálu. 
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 7.2.2 Nesinusové RC oscilátory 
 U těchto oscilátorů je zesílení zesilovače A tak velké a zpětná vazba β tak silná, že 

součin βA je mnohem větší než jedna. V takovém případě, jak ukazuje Obrázek 34c, amplituda 
výstupního napětí stále roste, až se ustálí na maximální hodnotě, která je obvykle dána napájecím 
napětím. 

a) Oscilátor s integrátorem 

Tento oscilátor (Obrázek 36) se skládá ze dvou hlavních částí: integrátoru (OZ1) a 
komparátoru s hysterezí (OZ2). 

U komparátoru je pomocí rezistorů R2 a R3 zavedena kladná zpětná vazba. Díky ní má 
komparátor dvě rozhodovací úrovně. Vyšší rozhodovací úroveň je využita, když vstupní signál 
stoupá a protíná rozhodovací úroveň zdola nahoru. Nižší rozhodovací úroveň je využita, když 
vstupní signál klesá a protíná rozhodovací úroveň shora dolů. 

Rozdíl mezi horní a dolní rozhodovací úrovní nazýváme hystereze. 
U komparátoru žádná zpětná vazba neomezuje zesílení. Proto jakékoliv nepatrné napětí 

mezi vstupy "+" a "–" operačního zesilovače (OZ) se zesílí jeho nekonečným zesílením. V tomto 
zapojení proto OZ nemůže mít na svém výstupu jiné napětí, než maximální kladné nebo záporné, 
což jsou hodnoty určené obvykle napájecím napětím. 

  
 Obrázek 36: Oscilátor s integrátorem 

 
Diody D1, D2 v našem zapojení omezují napětí v bodě 1 na hodnoty dané jejich 

Zenerovým napětím. Tím stabilizují obdélníkové napětí, které z tohoto bodu budeme odebírat. 
Řekněme, že odpory rezistorů R2 a R3 jsou takové, že horní rozhodovací úroveň je +1 V, 

dolní rozhodovací úroveň -1 V (hystereze je tedy 2 V).  
Dále řekněme, že na výstupu komparátoru je právě kladné napětí. Toto kladné napětí přes 

rezistor R1 nabíjí kondenzátor C1 tak, že jeho levý konec se stává kladnějším a pravý konec 
zápornějším. Napětí na výstupu OZ1 proto klesá. Až toto napětí klesne pod dolní rozhodovací 
úroveň, tj. pod -1 V, komparátor se překlopí a napětí na jeho výstupu se změní z kladného na 
záporné. Toto záporné napětí přes rezistor R1 nabíjí kondenzátor C1 tak, že jeho levý konec se 
stává zápornějším, pravý konec kladnějším. Napětí na výstupu OZ1 proto stoupá. Až stoupne 
přes horní rozhodovací úroveň, tj. přes +1 V, výstup komparátoru se překlopí opět na kladnou 
hodnotu a celý děj se bude stále opakovat. 

Napětí u2 bude mít trojúhelníkový průběh pohybující se mezi +1 V a -1 V. Napětí na 
výstupu OZ2 bude mít obdélníkový průběh, jehož horní a dolní úrovně budou dány napájecím 
napětím. Napětí u3 bude mít obdobný obdélníkový průběh, jehož horní a dolní úrovně budou 
dány Zenerovým napětím diod D1 a D2. 
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 b) Oscilátor se Schmittovým obvodem

 
 Obrázek 37: Oscilátory se Schmittovým obvodem

  

 c) Multivibrátor 

 
Obrázek 38: Multivibrátor 
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Oscilátor se Schmittovým obvodem 

: Oscilátory se Schmittovým obvodem 
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7.3 LC oscilátory 

 LC oscilátory často používají k zavedení zpětné vazby vzájemnou indukčnost mezi 
cívkami, které jsou uspořádány jako transformátor. Primární vinutí je zapojené na výstupu 
zesilovače (např. v kolektoru tranzistoru), sekundární vinutí je připojené na vstup zesilovače 
(např. do báze tranzistoru). Vzájemnou orientací primární a sekundární cívky dosáhneme toho, 
aby zpětná vazba byla kladná. Pokud zpětná vazba není kladná, přehodíme vývody na jedné 
z cívek.  

 Je-li jako zesilovací prvek použitý tranzistor v zapojení se společným kolektorem (který 
obrací fázi o 180º), pomocí transformátoru ve zpětné vazbě otočíme fázi o dalších 180º, a tím 
dosáhneme celkového fázového posunu 360º.  

 Obvody LC také určují kmitočet, na kterém oscilátor kmitá. Čím větší cívky a 
kondenzátory, tím pomalejší oscilátor, tím menší kmitočet, na kterém oscilátor kmitá. Vzorec pro 
výpočet kmitočtu takového oscilátoru se bude podobat tomuto: 

LC
Kf osc

1
⋅=  

Tento vzorec říká, že čím větší cívka (cívky), tím menší kmitočet, protože L je ve vzorci dole, 
pod lomítkem. Podobně kondenzátor: čím větší kondenzátor, tím menší kmitočet. 

 Typickým příkladem oscilátoru se zpětnou vazbou pomocí transformátoru je oscilátor 
Meiβnerův (Obrázek 39): 
 

  
Obrázek 39: Meiβnerův oscilátor  
 

 Rezonanční obvod je tvořen kondenzátorem C2 a cívkou L2. Jejich hodnotami je tedy 
určen kmitočet, na kterém oscilátor kmitá: 

22

1

2

1

CL
fosc ⋅=

π
 

 Cívky L1, L2, L3 tvoří transformátor. Jeho primárním vinutím je cívka L2. 
 Výstupní napětí se z oscilátoru odvádí přes sekundární vinutí L3. 
 Zpětná vazba je zavedena induktivní vazbou mezi cívkami L2 (primární) a L1 

(sekundární).  
 Stabilizace amplitudy je zde zajištěna takto: 
 Střídavým zpětnovazebním napětím, přicházejícím přes C1 a R4 na bázi tranzistoru, se v 

kladných půlvlnách pootevírá dioda přechodu báze – emitor tranzistoru. Při tom proteče tímto 
obvodem, a tedy i kondenzátorem C1, stejnosměrný proud. Tímto stejnosměrným proudem se C1 
nabije tak, že na jeho vývodu blíže k bázi (na obrázku jeho dolní konec) je zápornější napětí než 
na druhém vývodu, který je přes cívku L1 stejnosměrně uzemněný. Toto záporné napětí "pokazí" 
pracovní bod tranzistoru, jeho klesne zesílení a amplituda výstupního napětí se zmenší. 
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 Dalším příkladem oscilátoru se zpětnou vazbou pomocí transformátoru je oscilátor 
Armstrongův (Obrázek 40): 

  

 
Obrázek 40: Armstrongův oscilátor s laděným obvodem v řídicí elektrodě (tuned-gate) 
 

 Střídavým napětím na L1C se díky diodě D kondenzátor Cg nabije tak, že má vlevo plus, 
vpravo mínus. Jelikož je vlevo galvanicky uzemněný cívkou L1, napětí na jeho pravém konci má 
proti zemi zápornou stejnosměrnou složku a řídicí elektroda tranzistoru je tím zápornější, čím 
větší je střídavé napětí. Záporné napětí na řídicí elektrodě zmenšuje zesílení tranzistoru, a tím 
dochází ke stabilizaci amplitudy střídavého napětí: Čím větší vyráběné napětí, tím menší zesílení, 
a tím menší vyráběné napětí. 

   
 Kdo jako první upozorní na věcnou chybu ve skriptech 

(např. horní místo dolní, 10 místo 1), získá 10 bodů. 
Nevztahuje se na chyby pravopisné a překlepy, které nemají 

podstatný vliv na význam textu. 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


