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ANOTACE: 
 
 Práce se zabývá zobecněným návrhem kmitočtových filtrů pomocí autonomních 
obvodů. Jako aktivní prvek byl zvolen operační zesilovač. V úvodu projektu je zmíněna úloha 
kmitočtových filtrů v elektronických obvodech, základní rozdělení kmitočtových filtrů a 
jejich přenosové funkce. Další část pojednává o způsobu tvorby autonomních obvodů, volba 
vhodné admitanční sítě a její zjednodušení. Vybrané autonomní obvody jsou výchozím 
prvkem pro vyhledání známých zapojení kmitočtových filtrů. V poslední části následuje popis 
práce s programem SNAP, hledání nového zapojení kmitočtového filtru a prací autonomního 
obvodu v proudovém módu. 
 
Klíčová slova:  
Kmitočtové filtry, operační zesilovač, autonomní obvod, zobecněný návrh, admitanční síť, 
symbolická analýza, přenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT: 
 
 This thesis is about general design of frequency-selection filter with help of 
autonomous circuits. Operational amplifier has been chosen as active device/element. In the 
begining of this project is described role of frequency-selection filters in electronics circuits, 
their basic types and their transmission function. Another part of this thesis dissertate about 
construction of autonomous circuits, selection of suitable admittance network and it's 
simplification. Selected autonomous circuits are initial elements to find out known 
connections of frequency-selection filters. Last part of this thesis describing work with SNAP 
software, ways to find new connection of filter and describe how autonomous circuit works in  
current mode.  
 
Keywords:  
Frequency-selection filters, operational amplifier, autonomous circuit, generalized design, 
admittance network, symbolic analyze, transmition. 
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Úvod 
 
 

Kmitočtové filtry jsou lineární obvody, používané v mnoha oblastech elektrotechniky 
a elektroniky. Úkolem kmitočtových filtrů je výběr kmitočtových složek signálu v závislosti 
na jejich kmitočtu. Jsou to dvojbrany, které propouštějí složky spektra zpracovávaných 
signálů v určitém pásmu kmitočtů, tzv. propustném pásmu. Mimo propustné pásmo jsou 
spektrální složky naopak silně utlumovány - tzv. nepropustné pásmo nebo pásmo potlačení. 
Tyto vlastnosti obvykle vyjadřujeme modulovou (amplitudovou) kmitočtovou 
charakteristikou, což je závislost modulu napěťového či proudového přenosu na kmitočtu, 
popř. i pomocí fázové charakteristiky.  
 Kmitočtové filtry patří mezi základní stavební bloky pro zpracování signálů. Např. 
v radiotechnice jsou používány jako pásmové propusti pro výběr přijímaného signálu (vstupní 
obvody),  pásmové zádrže (potlačení rušivých signálů), dolní propusti (demodulátory) aj. 
V elektroakustice se využívají korekční filtry – nastavitelné korektory hloubek, výšek, 
pásmové ekvalizéry, předzesilovače pro magnetodynamickou přenosku a lze vzpomenout i na 
systémy omezení šumu např. Dolby. 
 Kmitočtové filtry lze v praxi realizovat různými způsoby, a to: 

- Realizace z diskrétních prvků 
- Realizace v podobě integrovaného bloku 
- Realizace pomocí číslicových filtrů 

 Tato práce se bude zabývat obecným návrhem kmitočtových filtrů s aktivním prvkem 
– operačním zesilovačem. 
 
 
 

1. Operační zesilovač 
 
 První operační zesilovače byly samozřejmě sestavené z diskrétních součástek. 
První zmínky o operačních zesilovačích jsou z let 1947 a 1948 a ve svých začátcích byly OZ 
osazeny elektronkami, později tranzistory. Takové operační zesilovače byly samozřejmě 
rozměrné a drahé. Jejich základ tvořil stejnosměrný zesilovač a pro zlepšení dynamických 
vlastností byly doplněny jednou nebo dvěma paralelními cestami pro zpracování signálů 
středních a vysokých kmitočtů. Masové rozšíření však operační zesilovače zaznamenaly až 
po roce 1965, kdy se po zlepšení planární technologie podařilo umístit celý zesilovač na jeden 
čip v monolitickém integrovaném obvodu. [13] 
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1.1 Ideální operační zesilovač: 
 

Základní vlastnosti ideálního operačního zesilovače [13]: 
- nekonečně velké napěťové a proudové zesílení 
- nekonečně velký vstupní odpor 
- nulový výstupní odpor 
- frekvenční nezávislost 
- nekonečně velké potlačení součtového vstupního signálu (CMR) 
V této práci při simulaci elektronických obvodů a hledání přenosových funkcí pomocí 
programu SNAP budu uvažovat ideální operační zesilovač. 
 
 
 

2. Druhy filtrů a jejich přenosové charakteristiky 
 
 Mezi základní druhy kmitočtových filtrů patří horní propust, dolní propust, pásmová 
propust a pásmová zádrž. Pro popis přenosové funkce kmitočtového filtru používáme 
Laplaceův operátor p přičemž mocnina operátoru značí řád filtru. Obraz přenosových funkcí 
je nutno znát pro jejich rozpoznání v symbolické analýze obvodu, kterou poskytuje program 
SNAP. Pro ilustraci uvádím vzorové přenosové charakteristiky kmitočtových filtrů prvního a 
druhého řádu převzato z [7]: 
 

 
Horní propust 1. řádu 01

1)(
bpb

papK
+

=  

 
Dolní propust 1. řádu 01

0)(
bpb

apK
+

=  

 
Horní propust 2. řádu 

01
2

2

2
2)(

bpbpb
papK

++
=  

 
Dolní propust 2. řádu 

01
2

2

0)(
bpbpb

a
pK

++
=  

 
Pásmová propust 2. řádu 

01
2

2

1)(
bpbpb

papK
++

=  

 
Pásmová zádrž 2. řádu 

01
2

2

0
2

2)(
bpbpb

apa
pK

++
+

=  

 
Tab. 1. Popis kmitočtových filtrů a jejich přenosových funkcí 
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3. Postup návrhu kmitočtového filtru 

Postup návrhu nových obvodů s moderními aktivními prvky se skládá z těchto kroků[11]: 

• Návrh zobecněného autonomního obvodu s obecnými impedancemi a s ideálním 
operačním zesilovačem,  

• Výpočet charakteristické rovnice autonomního obvodu,  
• Volba jednotlivých dvojpólů a součinů koeficientů pro požadovaný tvar 

charakteristické rovnice (pro kmitočtový filtr musí být splněna podmínka, že 
v charakteristické rovnici se vyskytují všechny mocniny operátoru p a z důvodu 
stability filtru musí být všechny členy rovnice kladné),  

• Uzly autonomního obvodu budíme následně zdroji proudu nebo budicí zdroje napětí 
vkládáme do větví a sledujeme odezvu proudu ve větvích nebo odezvu napětí 
v uzlech. Ve vypočtené přenosové funkci (proudové, napěťové či smíšené) zvolíme 
součiny koeficientů v čitateli přenosové funkce,  

• Určení koeficientů  pro variantní řešení splňující podmínky pro výsledný součin těchto 
koeficientů dle předchozích dvou bodů 

  
4. Autonomní obvod s jedním prvkem OZ  
 

Pro výchozí návrh kmitočtových filtrů budu používat autonomní obvody. Autonomní 
obvod je takový obvod, který nemá budicí zdroje a nemá ani vyznačenou vstupní či výstupní 
svorku. Takový obvod je popsán tzv. charakteristickou rovnici ve tvaru součtu součinu 
admitancí, z níž už můžeme vyčíst možné aplikace obvodu a to buď jako oscilátor, nebo jako 
různé typy kmitočtových filtrů.  
  
4.1 Návrh autonomního obvodu: 
 
 Postup pro návrh autonomního obvodu jsem volil takto: 

- ideální OZ má tři vývody: invertující a neinvertující vstup a výstup 
- každý z těchto vývodů bude spojen admitancí se zemí 
- každý z těchto vývodů bude spojen admitancí s dalším vývodem  
- z každého vývodu povede admitance do společného neuzemněného bodu 
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Obr. 1. Schéma navrženého autonomního obvodu. 
 
 Při pohledu na autonomní obvod uvedený v Obr. 1. lze stanovit jaká zjednodušení 
obvodu můžeme provést. Především se jedná o admitance Y8 jež je vlastně zátěží a zcela jistě 
lze vynechat admitanci Y9 jež propojuje oba vstupy operačního zesilovače. Další 
zjednodušení vyplyne z charakteristických zapojení obvodů s operačními zesilovači jako 
invertující a neinvertující zesilovač. 
 
4.2 Zjednodušování autonomního obvodu 

 
Obr. 2. Zjednodušené autonomní obvody a), b). 

 
 Na Obr. 2. jsou schémata zjednodušených autonomních obvodů odvozených ze 
známých principů zapojení s operačním zesilovačem, kde vlevo je invertující zesilovač a 
vpravo neinvertující zesilovač.  
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Ke zjednodušování jsem dospěl následovně – vyšel jsem ze známých způsobů 
zapojení operačního zesilovače. Jako první krok jež jsem již zmínil, jsem odstranil admitance 
Y8 a Y9. Pro nejjednodušší zapojení invertujícího zesilovače je charakteristické spojení 
neinvertujícího vstupu se zemí. Tím dojde ke zkratování admitance Y7. Admitance Y6 se tak 
stane zátěží a můžeme ji proto vypustit. Výsledný obvod je na Obr. 2 vlevo. Podobně je 
postupováno při řešení obvodu jako neinvertujícího zesilovače. Dalším zjednodušením je 
vypuštění admitance Y1 – je to proto, že jeden vývod je připojen na zem a druhý na tzv. 
virtuální nulu, proto lze admitanci odstranit. Toto ovšem platí pouze pro případ, kdy 
uvažujeme, že tento autonomní obvod budeme budit přes admitanci Y3. Signál ale můžeme 
přivést i zapojením zdroje mezi admitanci Y1 a „zem“, z toho důvodu je ve schématu 
admitance Y1 ponechána. 

 Z těchto autonomních obvodů byla provedena vodivostní symbolická analýza pomocí 
programu SNAP a uvedené vodivosti byly nahrazeny zkratem, rozpojením, rezistorem, 
kapacitorem, nebo jejich paralelní kombinací. Výsledné obvody jsou popsány níže. 
 
4.3  Práce s autonomními obvody  

 
Ke zjednodušeným autonomním obvodům nyní zapojíme vstupní a výstupní svorky a 

budeme sledovat vlastnosti obvodu, resp. jeho přenosovou charakteristiku. 
 
4.3.1  Varianta A 
  

Použijeme autonomní obvod z Obr. 2 a). Ideální zdroj napětí připojíme mezi admitanci 
Y3 a „zem“. Výstupní napětí snímáme na výstupu z operačního zesilovače. Tím dostaneme 
zobrazený autonomní obvod: 

          
Obr. 3. Autonomní obvod s připojeným zdrojem. 

 
Levá strana charakteristické rovnice tohoto obvodu je: Y1Y3 + Y2Y3 + Y2Y4 + Y3Y4 
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V uvedeném zapojení lze rozpoznat zapojení kmitočtového filtru s operačním 
zesilovačem s rozvětvenou zpětnou vazbou. Také si můžeme všimnout, že z přenosové funkce 
vypadla vodivost Y5, což je způsobeno tzv. virtuální nulou na neinvertujícím vstupu. 
Vhodnou úpravou jednotlivých vodivostí v přenosové funkci můžeme získat řadu 
kmitočtových filtrů druhého řádu. 
 Jako první jsme zkusil dosadit za Y1 a Y2 rezistory a Y3 a Y4 kapacity s cílem dostat 
z autonomního obvodu filtr typu dolní propust.  

 
Obr. 4. Výsledné zapojení filtru (pokus o dolní propust). 
 

Přenosová funkce: 
)221121()2211(

1)( 2 CRCRCRpCRCRp
pK

+++
−=  

 
Jak je patrno z obrázku a z přenosové charakteristiky, nesetkalo se toto snažení 

s úspěchem. Podobně bychom dopadli, kdybychom se snažili z uvedeného autonomního 
obvodu získat filtr typu horní propust. Z přenosové charakteristiky autonomního obvodu je 
jasné, že při volbě prvků v čitateli přenosové funkce tak, abychom dostali hledaný typ filtru se 
jmenovatel změní a nemůžeme z něj dostat tvar pro filtr druhého řádu. Tím jsem naznačil 
slepou cestu, která nikam nevede.  
 Pro hledání zapojení filtrů jsem proto nejdříve změnil vodivosti ve jmenovateli tak, 
abychom dostali požadovaný řád filtru s očekáváním, jak se „bude tvářit“ čitatel. Tímto 
postupem můžeme najít zapojení kmitočtového filtru typu pásmová propust. Dosadíme-li za 
Y3 a Y4 kapacity dostaneme pásmovou propust. 
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 Obr.5. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 

Přenosová funkce: 
1)1122()2211(

)21()( 2 +++
=

CRRCpRCRCP
RCppK  

 
Obdobným způsobem lze dostat pásmovou propust dosazením kapacit za vodivosti Y2 a Y4 

 
 Obr.6. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust 2. varianta). 
 

Přenosová funkce: 
1)1112()2211(

)21()( 2 +++
=

CRRCpRCRCP
RCppK  

 
4.3.2  Varianta B 

 
Jako další alternativa připojení vstupního napětí k výše uvedenému autonomnímu 

obvodu se jeví připojení vstupního napětí přes vodivost Y5.  Schéma a přenosová 
charakteristika je pak tato: 
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 Obr.7. Další varianta připojení zdroje k autonomnímu obvodu. 
 
Levá strana charakteristické rovnice: Y2Y3+Y2Y4+Y3Y4+Y3Y1 
 
Z přenosové funkce takto zapojeného obvodu můžeme vyčíst, že pokud chceme dostat 

kmitočtový filtr druhého řádu, můžeme to provést pouze dvěma způsoby a to volbou Y1 a Y3, 
nebo Y2 a Y4 za kapacitu. Opět budeme sledovat „chování“ čitatele. Volbou Y1 a Y3 za 
kapacity dostaneme: 

        
 Obr.8. Výsledné zapojení filtru.  
 

Přenosová funkce bude:
3)321232()21321(

21)121()( 2 RRCRCRRpCCRRRp
RRCRRppK

+++
++

−=  

Z přenosové funkce vyplývá, že tento obvod je nevhodný. 
 

16 



 

Další zapojení získáme dosazením kapacit za vodivosti Y4 a Y2: 

       
 Obr.9. Výsledné zapojení filtru. 
 

Přenosová funkce: 
3)321131()21321(

2)212121()( 2 RRCRCRRpCCRRRp
RCRRCRRppK

+++
++

−=  

 
Tato přenosová funkce se opět ukazuje jako nevyhovující. Předchozí dvě zapojení 

(Obr. 7 a 8) jsem uvedl jako příklad možné „slepé cesty“ která nevede k potřebným 
výsledkům Na těchto příkladech můžeme vidět jak nepostupovat, jakých chyb se máme 
vyvarovat a také mohou sloužit k ukázce, kdy už další postup nikam nevede a je třeba se 
zamyslet nad jiným řešením. 

Tímto jsme vyčerpali možnosti autonomního obvodu uvedeného na Obr. 2 a)., proto 
můžeme přejít k dalšímu autonomnímu obvodu.  

 
4.3.3  Varianta C 
  

Používá zapojení zjednodušeného autonomního obvodu z Obr. 2 b). Operační 
zesilovač je zde v zapojen jako tzv. jednotkový zesilovač: 

     
Obr. 10.  Autonomní obvod z Obr. 2 b) připojený na zdroj. 
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Levá strana charakteristické rovnice: Y1Y2 + Y1Y3 + Y2Y3 + Y3Y4 
 
Zvolíme-li za Y1 a Y2 kapacitu dostaneme následující obvod: 

 
 Obr. 11. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 
 

Jeho přenosová funkce bude: ( )
1)2221()2121(

)1221(
2

2

+++
=

RCRCpCCRRp
CRCRppK  

 
Tím jsme dostali filtr typu horní propust. 
Jako další můžeme zvolit Y3 a Y4 jako kapacity. Výsledný obvod bude vypadat takto: 

 
Obr. 12 Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 
 

Jeho přenosová funkce: ( )
1)1121()2121(

1
2 +++

=
RCRCpCCRRp

pK  

 
A dostáváme kmitočtový filtr typu dolní propust. 
Tím jsou možnosti tohoto autonomního obvodu vyčerpány. Pokud bychom zvolili za  

Y1 a Y3 kapacitu nemůžeme dostat jmenovatel ve tvaru b2p + b1p + b0, stejně podobný by 
byl případ volby Y2 a Y4 jako kapacity. Zmíněné obvody by nesplňovaly požadavky na 
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přenosovou funkci podobně jako jsem již uvedl v předchozích příkladech naznačených jako 
„slepá cesta“. 

 
 4.4 Zhodnocení dosavadních výsledků 
  

Dosavadní postup ukázal jakým způsobem je možno navrhovat kmitočtové filtry 
pomocí autonomních obvodů, jakých chyb se můžeme dopustit  a jak se při práci s obvody 
těmto chybám vyhnout. Také si je třeba uvědomit, že správná funkce filtru bude zaručena 
pouze když obě strany charakteristické rovnice budou vhodně zvoleny a to tak, aby 
vypočítaná přenosová funkce dávala smysl (viz. Tab.1).  

Schémata výše uvedená  jsou všeobecně známa a výsledné přenosové charakteristiky 
souhlasí s popisem obvodů uvedených v literatuře např. [10]. V uvedených publikacích lze 
také nalézt modifikované úpravy např. s další rezistorovou zpětnou vazbou, která např. 
upravuje zesílení obvodu, nebo má vliv na jakost obvodu Q. V literatuře lze však také nalézt i 
jiná zapojení – např. zapojení kmitočtových filtrů s rozvětvenou zpětnou vazbou, které 
pomocí autonomního obvodu uvedeného na Obr. 1. realizovat nelze. Další postup si proto 
vyžádal vytvoření autonomního obvodu s rozšířenou admitanční sítí. Zmíněné autonomní 
obvody však umožňují nalézt celou škálu zapojení kmitočtových filtrů prvního řádu, což je 
však mimo zadání této práce. 
 
 
 

5. Autonomní obvod s rozšířenou admitanční sítí 
 
 Nutnost vytvořit nový autonomní obvod vyplynul z dosavadní práce. Při návrhu 
nového autonomního obvodu bylo přihlédnuto k nutnosti rozšíření admitanční sítě, která by 
umožnila „vytěžení“ již známých zapojení kmitočtových filtrů, které z předchozího 
autonomního obvodu nevyplynuly, a také případné nalezení nových zapojení obvodů 
kmitočtových filtrů. Snaha směřovala k tomu, aby byla vytvořena možnost variabilněji tvořit 
zpětné vazby, případně zkoušet varianty zapojení prvků stojících v cestě vstupnímu signálu. 
  
5.1 Návrh autonomního obvodu s rozšířenou admitanční sítí 

 
Postup návrhu je prakticky tentýž, který jsem použil u předchozího autonomního 

obvodu v odstavci 4.1. Základ autonomního obvodu tvoří již použitý postup. Aby bylo 
dosaženo rozšíření admitanční sítě, přistoupil jsem k vytvoření jakéhosi admitančního 
„žebříčku“ mezi vstupy operačního zesilovače. Přitom jsem v podstatě přidal ke vstupům 
operačního zesilovače další admitance a jejich zakončení jsem propojil admitancemi mezi 
sebou a spojové body dalšími admitancemi se „zemí“ a dalšími admitancemi s výstupem. 
Zároveň je nutno podotknout, že pravděpodobně úplně správně by mělo být použití stejného 
admitančního „žebříčku“ nejen mezi vstupy operačního zesilovače, ale také vždy mezi 
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jednotlivým vstupem a výstupem. K tomuto kroku jsem nakonec nepřistoupil (což se později 
ukázalo jako chyba a musel proto vzniknout další autonomní obvod) pro obludné rozměry 
autonomního obvodu a také z ekonomických důvodů případné konstrukce takového filtru – 
v případě potřeby kmitočtového filtru vyššího řádu vyjde levněji nasazení většího počtu 
operačních zesilovačů, než větší počet pasivních součástek v nutné toleranční skupině. 
Výsledný autonomní obvod je tak vlastně již částečně zjednodušen. 

 
Obr. 13. Autonomní obvod s rozšířenou admitanční sítí. 

 
5.2 Zjednodušení autonomního obvodu s rozšířenou admitanční sítí 
  

Prvním zjednodušením je odstranění admitancí resp. jejich nahrazení rozpojením  Y16 
– zátěž a Y18 propojující vstupy operačního zesilovače. Další zjednodušení vyplývá 
aplikací principu zapojení operačního zesilovače jako invertující a neinvertující zesilovač. Ke 
zjednodušování autonomního obvodu s rozšířenou bylo přistoupeno stejným způsobem jako 
v případě dříve již zmíněného řešeného autonomního obvodu. Zjednodušení je velmi dobře 
patrné ze schématu invertujícího zesilovače – můžeme zde vidět, jaké vodivosti oproti 
nezjednodušeného návrhu chybí. Pro výpočet charakteristické rovnice však byly admitance 
přečíslovány.  Zapojení na principu neinvertujícího zesilovače je zakresleno již po 
přečíslování. 
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Obr. 14. Zjednodušený autonomní obvod – invertující zesilovač. 
 

Levá strana charakteristické rovnice: Y2Y6Y11 + Y2Y11Y10 + Y2Y11Y8 + Y2Y11Y4 + 
Y2Y10Y8  + Y3Y6Y11 + Y3Y11Y10 + Y3Y11Y8 + Y3Y11Y4 + Y3Y10Y8 + Y6Y19Y11 + 
Y6Y11Y4 + Y19Y11Y10 + Y19Y11Y8 + Y19Y11Y4 + Y19Y10Y8 + Y19Y8Y4 + 
Y11Y10Y4 + Y11Y8Y4 + Y10Y8Y4 

     
 

Obr. 15. Zjednodušený autonomní obvod –neinvertující zesilovač. 
 

Levá strana charakteristické rovnice: Y6Y4Y2 + Y6Y4Y1 + Y6Y4Y3 + Y6Y4Y7 + Y6Y5Y2 
+ Y6Y5Y1 + Y6Y5Y3 + Y6Y5Y7 + Y6Y2Y3 + Y6Y2Y8 + Y6Y1Y3 + Y6Y1Y8 + Y6Y3Y7 
+ Y6Y3Y8 + Y6Y7Y8 + Y4Y5Y2 + Y4Y5Y1 + Y4Y5Y3 + Y4Y5Y7 + Y5Y2Y3 + Y5Y1Y3 
 
 Uvedené obvody jsou získány podobným způsobem jako v případě předchozího 
autonomního obvodu. Autonomní obvod na Obr. 14. je výsledkem zapojení operačního 
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zesilovače pracujícího jako invertující zesilovač. Autonomní obvod z Obr. 15. vznikl 
zapojením aktivního prvku pracujícího v režimu neinvertujícího zesilovače. Analýza těchto 
obvodů programem SNAP prokázala, že součiny admitancí v charakteristické rovnici jsou ve 
trojicích. Takovéto autonomní obvody by proto byly vhodné pro návrh kmitočtových filtrů 
třetího řádu, což by bylo nad rozsah této bakalářské práce. Proto je nutno tyto dva obvody 
ještě dále zjednodušovat.  
 
5.3 Práce s autonomními obvody s rozšířenou admitanční sítí 
  

Zde je situace poněkud složitější než v předchozím případě, a to proto, že 
charakteristická rovnice autonomních obvodů z Obr. 14 a 15 je příliš složitá. Je tedy nutno 
vypustit některé admitance, resp. je nahradit rozpojením, případně zkratem tak, abychom 
dostali charakteristickou rovnici v požadovaném tvaru. 
 
5.3.1 Varianta D 
  

Tato varianta vznikla zjednodušením autonomního obvodu z Obr. 14. odstraněním 
admitancí Y2, Y3 a Y19. Po překreslení dostaneme níže uvedené zapojení zjednodušeného 
autonomního obvodu: 

 

      
Obr. 16. Autonomní obvod s připojeným zdrojem. 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y4Y7 + Y1Y7 + Y8Y7 + Y8Y2 + Y7Y2 
Prozkoumáním této rovnice si můžeme všimnout, že v rovnici chybí vodivost Y5. Je 

to zcela pochopitelné, neboť na invertujícím vstupu je tzv. virtuální nula, takže vodivost Y5 je 
vlastně připojena ze „země“ na „zem“. Po odstranění této vodivosti dostáváme zapojení jež je 
publikováno pod názvem zapojení s rozvětvenou zpětnou vazbou, někde je taky uváděno jako 
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Hausmannovo. Admitanci Y5 ale ve schématu ponecháme, neboť se v další části můžeme 
pokusit tento obvod přes tuto admitanci budit. 

Jako první možnost s cílem získat kmitočtový filtr typu dolní propust jsem zvolil Y4 a 
Y7 jako kapacity. Tím dostáváme následující zapojení: 

 
Obr. 17. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 
 

Přenosová funkce : 

1)312322212(32121
3)( 2 RRRCRRCRRCpRRRCCp

RpK
++++

−=  

 
Další možností je volba Y8, Y2 a Y1 jako kapacity. Obvod potom vypadá takto: 

 
Obr. 18. Výsledné zapojení filtru (horní propust) 

 

Přenosová funkce: 
1)131211(2123

2121)( 2

2

++++
−=

RCRCRCpRRCCp
RRCCppK  

 
Jako další možnost je volba Y2 a Y8 jako kapacity: 
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Obr. 19. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 

Přenosová funkce: 
21)212211(32121

232)( 2 RRRRCRRCpRRRCCp
CRpRpK

++++
−=  

 
Těmito třemi obvody jsou možnosti autonomního obvodu vyčerpány. Provedl jsem 

pokusně volbu Y2 a Y8 za kapacity s cílem dosáhnout dalšího zapojení pásmové propusti, ale 
z tohoto zapojení nevyšla smysluplná přenosová funkce. Tyto tři kmitočtové filtry můžeme 
nalézt snad v každé literatuře zabývající se operačními zesilovači. 

 
5.3.2 Varianta E 

 
Pokusem o další zjednodušení a připojením zdroje mezi vodivost Y5 a „zem“ jsem 

dostal následující obvod: 

 
Obr. 20. Autonomní obvod s připojeným zdrojem přes admitanci Y5. 

 
s levou stranou charakteristické rovnice: Y6Y3 + Y6Y2 +Y5Y6. Pohledem na 

charakteristickou rovnici můžeme zjistit, že z tohoto autonomního obvodu nelze získat 
kmitočtový filtr druhého řádu. Ve snaze získat alespoň něco a nikoli opět slepou cestu, 
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rozhodl jsem se vodivost Y6 ve zpětné vazbě nahradit paralelním zapojením kondenzátoru a 
rezistoru – což pravidla umožňují jak je psáno v úvodní stati a získal jsem tak nový 
autonomní obvod, kde jedna z vodivostí Y9 a Y6 bude vždy rezistor a druhá kapacita. 
Zapojení uvedeného autonomního obvodu je na Obr. 21. 

  
Obr. 21. Upravený autonomní obvod z Obr. 20. 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y3Y9 + Y3Y6 + Y2Y9 + Y2Y6 + Y5Y9 + Y5Y6 
 

Z tohoto obvodu se pokusíme dostat kmitočtový filtr typu dolní propust a to volbou 
Y2 a Y6 za kapacity. Výsledný obvod pak bude vypadat takto: 

      
Obr. 22. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 
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Jeho přenosová funkce: 

21)231232211()21321(
3)( 2 RRCRRCRRRRCpCCRRRp

RpK
+++++

−=  

 
Přenosová funkce vyhovuje kmitočtovému filtru typu dolní propust. 
 
Další volbou je Y3,Y5, a Y6 jako kapacity. Výsledný obvod pak bude vypadat takto: 

       
Obr. 23. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 

 

Přenosová funkce:
1)211132()32213211(

)2211()( 2

2

+++++
−=

CRCRCRpCRCRCRCRp
CRCRppK  

 
Tvar přenosové funkce ukazuje na kmitočtový filtr typu horní propust. 
Jako další možnost se nabízí vytvoření pásmové propusti a to volbou Y3 a Y6 jako kapacity: 

         
Obr. 24. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
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Přenosová funkce: 

21)231232211()21321(
)312()( 2 RRCRRCRRRRCpCCRRRp

RCRppK
+++++

−=  

 
A další pásmová propust vznikne volbou Y5 a Y6 jako kapacity: 

          
Obr. 25. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 
Přenosová funkce: 

21)231232211()21321(
)311()( 2 RRCRRCRRRRCpCCRRRp

RCRppK
+++++

−=  

 

 
Obr. 26. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 

Přenosová funkce: 
1)331211()33113312(

)31()( 2 +++++
−=

RCRCRCpRCRCRCRCp
RCppK  
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Obr. 27. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 

Přenosová funkce: 
1)331211()33113312(

)31()( 2 +++++
−=

RCRCRCpRCRCRCRCp
RCppK  

 
 
Přenosové funkce předchozích čtyř obrázků (Obr.24 – 27. jsou pásmové propusti. 

Poslední dvě pásmové propusti vznikly zkusmo – výměnou rezistorů za kapacity a naopak. 
 

5.3.3 Varianta F 
  
Pro hledání dalších možností zvolíme autonomní obvod z Obr. 15. Nejdříve je nutno 

jej zjednodušit. Po odstranění vstupních vodivostí dostaneme takovýto obvod: 

 
Obr. 28. Výsledné zapojení autonomního obvodu s připojeným zdrojem. 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y4Y2 + Y4Y1 + Y4Y3 + Y4Y7 + Y2Y3 + 

Y1Y3 
Tento autonomní obvod nabízí několik možností. Jako první můžeme zvolit  Y4 a Y2 

jako kapacity. Pak dostaneme tento obvod: 
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Obr. 29. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 

 
Přenosová funkce: 

3)312311322122()32121(
3)( 2 RRRCRRCRRCRRCpRRRCCp

RpK
+++++

=  

 
Z přenosové funkce můžeme vidět že se jedná o dolní propust. Další pokus o změnu 

obvodu byla změna vodivosti ve zpětné vazbě (Y7) a to z rezistoru za kapacitu s úmyslem 
sledovat změny v přenosové funkci. Po změně vypadá obvod takto: 

 
Obr. 30. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 

 
Přenosová funkce: 

1)121122()32122121(
1)( 2 +++++

=
RCRCRCpCRRCRRCCp

pK  

 
Přenosová funkce tohoto obvodu ukazuje opět na kmitočtový filtr typu dolní propust a 

rozhodně se jeví zajímavěji než předchozí případ. Z toho lze usoudit, že uvedený autonomní 
obvod skýtá dosti velký potenciál a zkusíme z něj vytěžit maximum. Pro další pokus si 
zvolíme Y1 a Y3 jako kapacity. Pak dostaneme tento obvod: 
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Obr. 31. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 

 
Přenosová funkce: 

13)322311132()32121(
)32112()( 2

2

RRRRCRRCRRCpRRRCCp
RCRCRppK

+++++
=  

 
Z přenosové funkce vyplývá, že jsme dostali kmitočtový filtr typu horní propust. Nyní 

se nabízí zkusit změnit vodivost ve zpětné vazbě z rezistoru na kapacitu podobně, jako jsme 
to provedli v předchozím případě: 

      
Obr. 32. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 

 

Přenosová funkce: 
1)22131211()2112(

)2112()( 2

2

+++++
=

RCRCRCRCpCRCRp
CRCRppK  

 
Opět dostáváme kmitočtový filtr typu horní propust, nyní ovšem se zajímavější 

přenosovou funkcí. Pro další pokus zvolíme Y1 a Y4 jako kapacity: 
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Obr. 33. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 
Přenosová funkce: 

3)311212312322()32121(
)2112()( 2 RRCRRRCRRCCRCpRRRCCp

CRCRppK
+++++

=  

 
Pro další možnost si zvolíme již osvědčený prvek a to změnu vodivosti ve zpětné 

vazbě záměna rezistoru za kapacitu: 

       
Obr. 34. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 

Přenosová funkce: 
1)221211()2132(

)11()( 2 ++++
=

RCRCRCpCRCRp
RCppK  

 
Jako další možnost autonomního obvodu je volba Y3 a Y2 jako kapacitu. Výsledný 

obvod bude vypadat následovně: 
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Obr. 35. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 
Přenosová funkce: 

13)322311132()32121(
)322()( 2 RRRRCRRCRRCpRRRCCp

RCRppK
+++++

=  

 
A další obvod dostaneme opět osvědčenou záměnou rezistoru ve zpětné vazbě za 

kapacitu: 

 
Obr. 36. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 

Přenosová funkce: 
1)22131211()2112(

)22()( 2 +++++
=

RCRCRCRCpCRCRp
RCppK  

 
Poslední čtyři obvody jsou všechno kmitočtové filtry typu pásmová propust. 

Přenosové funkce souhlasí, takže výběr určitého zapojení lze provést v závislosti na 
konstrukci zařízení, ve kterém má tento typ filtru sloužit, případně zda bude potřebné dostavit 
parametry filtru volbou konkrétních součástek. 
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5.3.4 Varianta G 
 
Pro další hledání jsem použil autonomní obvod z Obr. 26. změnou připojení zdroje 

mezi vodivost Y4 a „zem“. Dostal jsem následující obvod: 

 
Obr. 37. Připojení zdroje na autonomní obvod přes admitanci Y4. 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y7Y4 + Y2Y3 + Y2Y4 + Y3Y4.  
Z charakteristické rovnice je jasné, že nelze dostat jmenovatel ve tvaru b2p + b1p + b0, 

což je podmínka pro vytvoření filtru druhého řádu. Toto řešení je proto pro naše účely 
nevyhovující.  

 
5.3.5 Varianta H 

 
Při bližším zkoumání předchozího obvodu si můžeme všimnout, že z charakteristické 

rovnice vypadala vodivost Y5, tzn. že ji lze nahradit „zkratem“. Tento výsledek mě vedl 
k pokusu připojit z neinvertujícího vstupu vodivost na „zem“. Výsledný obvod vypadá takto: 
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Obr. 38. Upravený autonomní obvod s připojeným zdrojem přes admitanci Y4. 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y2Y3 + Y2Y4 + Y2Y6 + Y9Y4 + Y9Y6 + 

Y3Y4 + Y3Y6 
Zde i když lze ve jmenovateli dosáhnout požadovaného tvaru b2p + b1p + b0, přesto se 

mi nepodařilo vytvořit zapojení obvodu, které by dávalo smysl. U tohoto obvodu tentokrát 
v čitateli vždy „zbylo něco navíc“ což vadilo ideální přenosové funkci, tak jak ji udává Tab.1. 
Tím jsem vyčerpal možnosti zmíněných autonomních obvodů pro hledání zapojení 
kmitočtových filtrů druhého řádu (resp. žádné další možné řešení mě již nenapadlo). Nicméně 
touto metodou by z autonomních obvodů z Obr. 14 a Obr. 15 bylo možno najít i zapojení 
kmitočtových filtrů třetího řádu.  
 
5.4 Zhodnocení výsledků z autonomního obvodu s rozšířenou sítí 
  

Z uvedených zapojení je patrné, že autonomní obvod z rozšířenou sítí admitancí 
umožňuje větší variabilitu zapojení kmitočtových filtrů možností ovlivnění signálového 
spektra admitancemi připojenými ke vstupům operačního zesilovače. Nicméně je třeba 
konstatovat, že zde uvedená schémata byla již několikrát publikována a to jako zapojení 
operačního zesilovače s rozvětvenou zpětnou vazbou, popřípadě jako varianty zapojení 
kmitočtových filtrů typu Sallen-Key, snad jen z výjimkou zapojení kmitočtových filtrů, která 
jsou výsledkem práce v kapitole 5.3.2  varianta E, filtry typu pásmová propust. Způsob takto 
zvolené zpětné vazby je znám a mnohokrát popsán a také prvky připojené ke vstupu 
operačního zesilovače tvoří známý T-článek, v literatuře mě dostupné jsem však takto 
konstruovaný filtr druhého řádu nenašel, protože podmínka konstrukce takových filtrů je ta, 
že pasivní filtry zařazené v cestě signálu a ve zpětné vazbě budou zapojeny tak, že mají mít 
stejnou přenosovou charakteristiku i při přehození vstupních a výstupních svorek [10], což při 
mé konstrukci filtrů typu pásmová propust dodrženo není.  
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6. Autonomní obvod „pavučina“ 
 
 Přestože v předchozí části práce je uvedeno poměrně velké množství zapojení 
kmitočtových filtrů, uvědomil jsem si, že veškeré autonomní obvody, které jsou zde zmíněny, 
používají pro řešení prvky zapojené ke vstupu ať už v cestě vstupnímu signálu, tak i ve zpětné 
vazbě.  Ve všech zapojeních ale zůstal výstup operačního zesilovače bez admitancí. Toto 
poznání mě vedlo k vytvoření dalšího autonomního obvodu. 
 
6.1 Návrh autonomního obvodu „pavučina“ 
  

Dalším pokusem bylo vytvoření autonomního obvodu tak, že jsem v podstatě rozšířil 
autonomní obvod z Obr. 7 o další admitance. Při tvorbě tohoto autonomního obvodu jsem 
použil dvě řady vodivostí kolem operačního zesilovače a z jejich spojů přidal další vodivosti 
na „zem“. Tak vznikl další autonomní obvod. Jeho název jsem zvolil tak zvláštně proto, že 
rozkreslen na papíře připomínal pavoučí síť v jejímž středu byl operační zesilovač. 
 

 
 

Obr.39. Zapojení autonomního obvodu „pavučina“. 
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6.2 Zjednodušení autonomního obvodu „pavučina“   
  

Na tento autonomní obvod jsem opětovně použil již dříve zmíněná pravidla pro 
zjednodušení – nejdříve princip zapojení jako invertující zesilovač. Získal jsem tento 
zjednodušený autonomní obvod: 

 
Obr.40. Zjednodušení autonomního obvodu (invertující zesilovač). 

 
Levá strana charakteristické rovnice: Y1Y5 + Y3Y2 + Y3Y5 + Y2Y5 
 Svorky A a B značí možnosti připojení zdrojů, svorky C a D jsou přípojné body 
měřícího přístroje. Svorky jsem popsal z důvodu objasnění kombinací.  
 
6.3 Práce s autonomními obvody „pavučina“  
 
6.3.1 Varianta I (A-D) 
  

Tato varianta vznikla připojením zdroje do bodu A a výstupní signál je odebírán 
z bodu D. Po překreslení jsem zjistil, že obvod který vznikl, byl již  řešen. 
 
6.3.2 Varianta J (B-D) 
  

Výstup je opět odebírán z bodu D jako v předchozím případě, vstup tentokrát připojen 
na bod B. Tato varianta neposkytuje charakteristickou rovnici v potřebném tvaru. 
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6.3.3 Varianta K (A-C) 
  

Zde je zdroj připojen na bod A a výstup je odebírán z bodu C. Pravá strana 
charakteristické rovnice pro tento obvod je Y1Y5. Dostáváme tak tento obvod:  

        
Obr. 41. Schéma autonomního obvodu A-C s připojeným zdrojem. 

 
Zvolíme Y2 a Y3 jako kapacity. Výsledné zapojení je na následujícím obrázku: 

          
Obr. 42. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 

 

Přenosová funkce:
1)2111()3121(

1)( 2 +++
=

CRCRpRCCRp
pK   

 
Jako další se nabízí zvolit Y1 a Y5 jako kapacity. Tím dostáváme následující obvod: 
 
 

37 



 

        
Obr. 43. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 

 

Přenosová funkce: 
1)2111()3121(

)2321()( 2

2

+++
=

CRCRpRCCRp
CRRCppK  

 
Uvedený autonomní obvod byl podroben ještě dalšímu zkoumání, výsledné přenosové 

funkce však nesplňovaly podmínky pro přenosovou funkci jak jsou uvedeny v Tab.1. Tyto 
dvě kombinace jsou tedy vše, co lze z tohoto autonomního obvodu vytěžit. 
 
 
6.3.4 Varianta L (B-C) 
  

Zde je vstup připojen do bodu B a výstup odebírán z bodu C. Pravá strana 
charakteristické rovnice pro tento obvod je: Y4Y2. Autonomní obvod pak bude vypadat takto: 

      
  Obr. 44. Schéma autonomního obvodu B-C s připojeným zdrojem. 
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Obr. 45. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 

 

Přenosová funkce:
1)321221()21321(

2)( 2 RRCRRCRpCCRRRp
RpK

+++
−=  

 

      
Obr. 46. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 

 

Přenosová funkce: 
2)221221()21321(

)321()( 2 RRCRRCRpCCRRRp
RCRppK

+++
−=  
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Obr. 47. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 

 

Přenosová funkce: 
1)2131()2321(

)3221()( 2

2

+++
−=

CRCRpRCCRp
CRRCppK  

 
6.4 Zhodnocení 
  

Výsledky v kapitolách 6.3.3. a 6.3.4. zobrazují obvody kmitočtových filtrů získané 
pomocí autonomního obvodu typu „pavučina“. Domnívám se, že tyto obvody nebyly 
publikovány a jedná se tedy o neznámé obvody. Na druhou stranu je třeba říci, že i když se 
jedná zřejmě o neznámá zapojení, nebudou používána, a to z toho důvodu, že těmito 
zapojeními sice můžeme dostat potřebné vlastnosti potřebného kmitočtového filtru, ale 
přicházíme zároveň o výbornou vlastnost operačního zesilovače, a to možnost téměř nulového 
výstupního odporu. Na tato zapojení by bylo nutno navázat obvodem z vysokou vstupní 
impedancí, aby obvod nebyl ovlivňován, což může případnou konstrukci zařízení nejen 
prodražit, ale tato konstrukce může být zbytečně složitá. 
 Přirozené by bylo dále pokračovat v nalezení zjednodušeného zapojení na principu 
neinvertujícího zesilovače. O toto jsem se také pokusil, ale takto zjednodušený obvod bohužel 
nedával smysl. V podstatě buď „sklouzl“ do některé z variant zapojení Sallen-Key, nebo 
charakteristická rovnice vyšla tak, že nebylo možno najít smysluplné řešení. Proto zde tento 
obvod neuvádím. 
 
 

7. Operační zesilovač v proudovém módu 
 

 Jednalo se asi o nejproblematičtější část práce. Ideální operační zesilovač už vzhledem 
ke svým vlastnostem není zrovna nejlepší součástkou pro práci v proudovém módu. Přes 
velké množství pokusů zapojovat zdroj proudu kdekoli do autonomního obvodu, nefungovalo 
téměř žádné z pokusných zapojení. Nakonec jsem se pokusil tento problém vyřešit 
přidruženou transformací. 
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7.1 Přidružená transformace   

 
Způsob zapojení operačního zesilovače v proudovém módu jsem převzal z [20]. Pro 

přímý a jednoznačný přechod mezi obvody v napěťovém módu a proudovém módu jsem 
použil přidruženou transformaci. Daný autonomní obvod, pracující v napěťovém módu, má 
jistý odpovídající přidružený obvod v proudovém módu, který má proudovou přenosovou 
funkci KI = Iout/Iin stejnou, jako byla napěťová u obvodu v napěťovém módu KV = Vout/Vin a 
naopak. Je zřejmé, že se stejnými přenosovými funkcemi zůstávají stejné i jejich citlivosti na 
změny parametrů obvodových prvků. Uvedené obvody v napěťovém módu a proudovém 
módu jsou vzájemně vnitřně reciproční . Obvod v proudovém módu získáme z obvodu 
v napěťovém módu tak, že zaměníme buzení z napěťového (Vin) na proudové (Iin) a zároveň 
zaměníme vstupní a výstupní bránu. To znamená budicí napěťový zdroj Vin nahradíme 
zkratem, přes který pak  teče výstupní proud Iout, který je odezvou na Iin. Budicí proudový 
zdroj Iin připojíme na původně výstupní bránu obvodu v napěťovém módu. Pasivní prvky (R, 
L, C) tvoří podobvod, který se z napěťového do proudového módu převádí beze změny. Pro 
tento účel  jsem zvolil obvod z Obr. 21. Transformovaný autonomní obvod pak bude vypadat 
takto: 

 
Obr.48.  Transformovaný autonomní obvod pro proudový mód. 

 
 Jak si můžeme všimnout, autonomní obvod z Obr. 48. je velmi podobný obvodu pro 
napěťový mód z Obr. 21. Admitance Y1 která v původním obvodu v napěťovém módu chybí 
by tvořila zátěž. Zde byla přidána z důvodu „přizpůsobení“ proudového zdroje, na výpočet 
charakteristické rovnice a přenosových funkcí však nemá vliv (jak bude dále uvedeno). Při 
jeho návrhu jsem se držel postupu uvedeného v [20], tzn. operační zesilovač jsem otočil, na 
původní výstup jsem připojil proudový zdroj a na původní vstup měřící přístroj. Tento obvod 
jsem poté podrobil analýze v programu SNAP – proudový mód. Levá strana charakteristické 
rovnice tohoto obvodu je: Y2Y6 + Y6Y3 + Y5Y3 + Y4Y2 + Y4Y3.  
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7.2 Práce s autonomním obvodem v proudovém módu 
  

Vlastnost tohoto obvodu z napěťového módu, a to ta, že jedna z admitancí ve zpětné 
vazbě bude kapacita a druhá rezistor zůstane zachována. Dále budeme postupovat obdobně 
jako v případě hledání zapojení filtrů v napěťovém módu. Nejprve zkusíme zvolit Y6 a Y3 za 
kapacity. Dostaneme pak toto zapojení: 

 
 Obr. 49. Výsledné zapojení filtru (dolní propust). 
 
Přenosová 

funkce:
42)433233214()21433(

3)( 2 RRRCRRCRRCRpRCRCRp
RpKi

+++++
=  

 
 Jako další možnost můžeme zvolit Y5, Y4 a Y3 jako kapacity. Tím dostaneme 
zapojení filtru typu horní propust: 

 
 Obr. 50. Výsledné zapojení filtru (horní propust). 
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Přenosová funkce: 
1)122233()33122233(

)3122()( 2

2

+++++
=

CRCRCRpCRCRRCCRp
RCCRppKi  

 
 Další variantou je volba Y5 a Y3 jako kapacity s cílem získat kmitočtový filtr typu 
pásmová propust: 

 
 Obr. 51. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 
Přenosová funkce: 

42)433233214()21433(
)123()( 2 RRRCRRCRRCRpRCRCRp

CRRppKi
+++++

=  

 
 
a podobně Y4 a Y3 jako kapacity: 

 
 Obr. 52. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
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Přenosová funkce: 

42)433233214()21433(
)123()( 2 RRRCRRCRRCRpRCRCRp

CRRppKi
+++++

=  

 

 
 Obr. 53. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 

Přenosová funkce: 
1)212233()32313232(

)13()( 2 +++++
=

RCRCRCpRRCCRRCCp
CRppKi  

 
 Obr. 54. Výsledné zapojení filtru (pásmová propust). 
 

Přenosová funkce: 
1)212233()32313232(

)13()( 2 +++++
=

RCRCRCpRRCCRRCCp
CRppKi  

 
 Na posledních čtyřech obrázcích je zapojen kmitočtový filtr s operačním zesilovačem 
v proudovém módu typu pásmová propust. Tím jsou možnosti transformovaného 
autonomního obvodu vyčerpány. 
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7.3 Zhodnocení 
  

Můžeme vidět, že přidružená transformace nakonec pomohla dostat se k výsledkům 
zapojení operačního zesilovače v proudovém módu. Nelze si však myslet že je všemocná. 
Z výhodou jí lze použít pro transformování ověřených zapojení s operačním zesilovačem na 
zapojení s moderními aktivními prvky (např. proudový konvejor), ale na všechna zapojení 
s operačním zesilovačem, tak jak jsem ji použil já, nemusí vést k řešení. Například podobný 
pokus o transformování filtru typu Sallen-Key zcela ztroskotal. Zde už bychom museli použít 
proudový prvek. 
 Nicméně získaná zapojení z autonomního obvodu na Obr. 48. ukazují, že operační 
zesilovač při vhodné konstrukci obvodu je možné teoreticky užít i pro práci v proudovém 
módu.  
  

 

8. Závěr  
  
 K návrhu kmitočtových filtrů s operačními zesilovači lze přistupovat různými 
způsoby. V literatuře najdeme nejčastěji používaná zapojení typu Sallen-Key a zapojení 
s rozvětvenou zpětnou vazbou. Další zapojení vznikají odvozením ze známých zapojení 
pasivních prvků např. T-článek, kdy je operační zesilovač vhodně vřazen do obvodu, případně 
je umístěn na výstupu obvodu. Při hledání zapojení filtrů také někteří autoři používají známé 
principiální blokové schéma, kdy je pasivní filtr řazen do cesty signálu na vstup operačního 
zesilovače a další pasivní filtr je řazen do signálu zpětné vazby např. [10]. 
 Metoda návrhu kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů je používána pro 
návrh kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky (OTA, CMI, atd.). Spočívá ve 
vytvoření tzv. autonomního obvodu, nalezení charakteristické rovnice a vhodnou volbou 
prvků nalézt schéma zapojení filtru s odpovídající přenosovou funkcí. Významným 
pomocníkem je při této metodě program SNAP (Symbolic Network Analysis Program), jehož 
pomocí lze nalézt jak charakteristickou rovnici, tak po zvolení konkrétních součástek i 
přenosovou funkci. Tím lze prakticky hned poznat, zda nalezené zapojení může být funkční. 
 Tématem této práce je použití metody návrhu kmitočtových filtrů pomocí 
autonomních obvodů na aktivní prvek, který je již dlouho znám, a to operační zesilovač. 
Prvním krokem v návrhu je vytvoření autonomního obvodu. V této práci jsou předloženy tři 
varianty autonomních obvodů, se kterými se dále pracuje. Při tvorbě autonomního obvodu se 
jeví jako nejlepší postup zapomenout na všechno co už známe a pomocí admitancí vytvořit 
jakousi síť, do níž je „zavěšen“ aktivní prvek, čili něco jako propojit pomocí admitancí 
všechno se vším. Tento způsob je dobře vidět na prvním autonomním obvodu v této práci 
(Obr.1). Dalším krokem, který jsem zvolil bylo dostat z autonomního obvodu zapojení, které 
by odpovídalo principiálním zapojením operačního zesilovače a to jako invertujícího a 
neinvertujícího zesilovače. Tím lze dostat zjednodušené autonomní obvody. Následně je 
nutno vybraný autonomní obvod připojit na zdroj, zvolit vhodný výstup a pomocí programu 
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SNAP provést vodivostní analýzu obvodu. Výsledkem této analýzy je charakteristická 
rovnice obvodu. Levá strana této rovnice má tu vlastnost, že zůstává stejná, i když připojíme 
zdroj do jiného bodu autonomního obvodu a výstup odebíráme také z jiného bodu. Mění se 
ovšem pravá strana charakteristické rovnice a tyto dvě vlastnosti nám dávají možnost 
zkoumat různá připojení k autonomnímu obvodu. Variabilita změn vstupů a výstupů je v této 
práci dobře patrná při zkoumání autonomního obvodu „pavučina“, resp. jeho zjednodušené 
části (Obr. 40). Zde jsou možné čtyři kombinace zapojení vstupu a výstupu do různých bodů. 
 Jestliže máme autonomní obvod s připojeným vstupem a výstupem a jeho 
charakteristickou rovnici, následuje další etapa zkoušení. Ze začátku jsem postupoval 
intuitivně, s narůstajícím množstvím zkoušených obvodů si lze uvědomit jisté závislosti a 
předpoklady a kvalita dosahovaných výsledků se zlepší – tzn. ubude obvodů, které nemají 
potřebnou přenosovou funkci. Zde je program SNAP obrovským pomocníkem, jen pro 
ilustraci: při práci jsem podrobil zkoumání asi tři stovky různých schémat, z nichž naprostou 
většinu bylo po analýze programem SNAP nutno vyloučit. Některá zapojení kmitočtových 
filtrů jež vyhověly zadaným podmínkám – tj. filtr druhého řádu a přenosová charakteristika 
v odpovídajícím tvaru uvádím v této práci. Moje práce si vyžádala použití tří autonomních 
obvodů. Z prvního obvodu nevyšla všechna zapojení, která jsou popsána v literatuře, druhý 
autonomní obvod byl rozšířen jen ve vstupních obvodech a v obvodech zpětné vazby. Teprve 
ve třetím autonomním obvodu byly zařazeny i prvky ve výstup operačního zesilovače, což 
umožnilo nalézt neznámé zapojení. 
 Dalším úkolem v této práci bylo hledání zapojení kmitočtových filtrů s operačním 
zesilovačem v proudovém módu. Jak jsem již zmínil, ideální operační zesilovač není právě 
nejvhodnější prvek pro zkoumání v proudovém módu. Zde jsem postupoval intuitivně, 
nahrazoval napěťové zdroje proudovými a výstupy zkoušel připojovat na všemožná místa, 
přesto žádný z postupů k cíli nevedl. Nakonec pomohl článek o přidružené transformaci [20], 
s jehož pomocí jsem se nakonec dostal k výsledkům, které jsem mohl zahrnout do své práce. 
 Při své práci jsem narazil na varianty zapojení, jež ještě nebyly publikovány a jedná se 
tedy o původní řešení. První skupina obvodů, o nichž si myslím, že jsou původní, ale nemohu 
to tvrdit s naprostou jistotou jsou zapojení kmitočtových filtrů které vyplynuly  
z autonomního obvodu na Obr. 21, jsou popsány v kapitole „5.3.2 Varianta E“, Obr. 24 – 27, 
další, o kterých mohu prohlásit, že se jedná o neznámá zapojení jsou výsledkem práce 
s autonomním obvodem na Obr. 40 a jejich schémata jsou v kapitolách „6.3.3 Varinta K“, 
Obr. 42 a 43 a „6.3.4 Varianta L“, Obr. 45 – 47. Tyto obvody sice splňují požadavky na 
kmitočtové filtry druhého řádu, zároveň ale jejich konstrukcí přijdeme o možnost tento filtr 
zatížit, protože výstupní signál není odebírán přímo z výstupu operačního zesilovače. Dále 
mám důvod se domnívat, že schémata kmitočtových filtrů nalezená pomocí přidružené 
transformace v kapitole „7 Operační zesilovač v proudovém módu“ jsou rovněž původní, 
resp. jsem v literatuře nenašel zmínku o pokusech s operačním zesilovačem pracujícím 
v proudovém módu.  
 Pro ověření správnosti a funkce nalezených zapojení by v dalším postupu mělo být 
odzkoušení kmitočtových filtrů pomocí některého ze simulačních programů schopných 
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pracovat s reálnými prvky (např. PSpice, MicroCap) a v případě kladných výsledků jejich 
experimentální konstrukce a proměření v laboratoři. 
 Přínos této práce vidím v ukázce návrhu pomocí autonomních obvodů aplikovaný na 
již dlouho existující součástku – operační zesilovač – způsoby zapojování autonomních 
obvodů, jejich zjednodušení, princip a vlastnosti charakteristické rovnice a přenosových 
funkcí a v neposlední řadě možnost nalézt dosud neznámé zapojení. Také je zde představeno 
možné řešení práce operačního zesilovače v proudovém módu. Je také možno využít nalezené 
autonomní obvody z Obr. 14 a 15 pro návrh kmitočtových filtrů třetího řádu. Domnívám se, 
že tato práce by mohla ukázat nový pohled na operační zesilovač a možnosti jeho aplikace na 
poli kmitočtových filtrů. 
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