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ELEKTRICKE FILTRY

|. UVEDENí Do PRoBLEMAT|KY

A, Přehled vývoje a technologií realizace:

přechod na monolitickou integraci

kromě toho '.. '. od 30' |et krysta|ové filtry

od 60. let filtry PAV (SAW)

B. Typy filtrŮ a jejich uplatnění

filtr: e|. obvod, kteý definovaným způsobem omezuje kmitočtové spektrum signá|u.

'+ podletoho definujeme: DP, HP, PP,PZ

Up|atnění filtrů:

PP: výběr signá|u v definovaném frekvenčním pásmu:

vstupní a mezifrekvenční fi|try přijímačů,

kaná|ové fi|try

signalizace

DP: omezeníkmitočtovéhopásma,'nahoře'':

antialiasing

omezení šumu,

fi|try v kvadraturních modu|átorech a demodu|átorech, ....

HP: omezení kmitočtového pásma ''do|e'':

pot|ačení ruŠivých signá|ů (nf., sít', ...)

oddělení pásma pro jiné vyuŽitÍ _ frekvenční vyhybky

PZ: pot|ačení rušivého signá|u ve spektru

potlačení signalizace, pi|otních kmitočtů, ...

''odIad'ovače''
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Technické provedení filtru:
závisí na - typu filtru,

- kmitoČtové obIasti'

pqsiv$.

+

I
_/

\

\
aktivní.

-RC
- LC (reaktanční) - z diskretních součástek

- s rozprostřenými parametry
- e|ektromechanické: PP s mechanickými rezonátory
- s piezoelektrickými prvky - krysta|ové (104 Hz - 102MHz)

- diskretní rezonátory,
- monoIitické

- filtry FAV {101MHz - GHz)

- spojitě pracující - se SFB
- odvozené z LC prototyptl

. z dlskretních souČástek.
- hybridně integrované,
- monoliticky integrované

. diskretně pracující - se SFB
- odvozené z LC prototypu

FILTRY:

- N-cestné,
. CCD,
-SC
-sl

Urnístění filtru v qiqná|ovém řetězu:
Základní kriteria: ''Včasné'' potIačení ruŠivých signá|ů (co nejblíŽe zdroji)'

šumové poměry

dynamíka {moŽnost přebuzení fi|tru),

dop|ňkové poŽadavky'

C. Požadavky na filtr:

1 út|umové poŽadavky . toleranČní schema
2 poŽadavky na íázovou charakteristiku nebo skupinové zpoŽdění
3 poŽadavky na časovou odezvu fi|tru

4 pr.acovní impedance,''zakončení''
5 úroveň signálu, dynamické vlastnosti' zkresIení
6 Šunn

7 klimatické podmínky

8 napájení {u aktivních filtrů)
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|ll. aADANl Poz€AvKU NA F|liTR

A. ,Elektrické,, požadavky -> toleranční schema

toleranční schema definuje: - propustné pásmo filtru: f,,, a*"*

- nepropustné pásmo fi|tru. fz, á*in

můŽe být zadáno pro - út|umové poŽadavky,

- poŽadavky na zisk.
To|eranční schema mohu zadávat jako

- jednoduché. zák|adníforma někdy vede k pří|iš ''tvrdým', nárokům na filtr!
. stupňovité: zpravidla snižuje požadavky na stupeň filtru'

,, P rovozfi í,, požadavky

vedou obvykle ke zpřísněni rnezÍtolerančního schematu vůČi zadání.
na kmitočtové ose
rezervy na toierance časových konstant. resp. char, kmitočtů a na klimatické
vlivy -> TEPLOTA!
Vlivteploty: . r'' Í'_''\/, ?^lt rl

LC: iC.Lc(ilj .- Lcí-"L('ťÁLil(.-)( {tat)tt<. 11

= L..C. Itrll\(f(L rT(i) t Qt2\1tTtzrT,<, ]

t?.c L,,,C.(La(.l

,tu ' ,f --) r*rn (z! )Ir-C

u.ru(i\)=t#'-
=> Toleranenr scnemu ...l.iň !i,i'ui.;". 

r:.lírri}l

zlío = F,,.1 LTui('\*...' *,i.)l 
l

Aii, - f. L'l t- i (p i,.\".",," - ,i..) ] r:

RQ:

ilC = tc{ui) = 7-(ri) i T(ts1

Pozn.: v ideátním případě TK, = - TK" resp. TK* = - TK" -> obvod je
tepÍotně kompenzovaný .

rla '.út|umové.. ose:
zpřísněníje nutné s ohledem na - vllv ztrát,

- vliv tolerancí součástek.
obvyk|e: á'*"* = (1l2 až 1/3) a."-

á -in = á*in * (1 aŽ 3) dB'

Rezervy se vo|í s ohledern na typ filtru a jeho sloŽitost (stupeň!)
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