
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ  
 
13.1.  Klasifikace vysokofrekvenčního rušení 
 

• Definice vysokofrekvenčního rušení: 
– od 10 kHz do 400 GHz 

• Zdroje: 
– prakticky všechny zdroje rušení 

• Rozdělení: 
– rušení šířené vedením (rušivé svorkové napětí, rušivý proud) 
– rušení šířené vyzařováním (elektromagnetického pole, rušivý výkon) 

 
Kmito čtová pásma 
 

Kmito čtové pásmo Měřená veličina 

10kHz – 30MHz  Rušení šířené vedením 
 Rušení vyzařováním:   
magnetická složka (9kHz –  
150kHz), magnetická a 
elektrická   složka (150kHz – 
30MHz)    

30MHz – 1GHz Rušivé elektromagnetické pole  

1GHz – 18GHz Vyzařovaný výkon 

 
Průmyslové zdroje rušení 
 

• Řízené polovodičové měniče: až do 30MHz 
• Spínání v sítích vn a vvn: vf oscilace až MHz 
• Kolektory elektrických motorů:  

 

  
 

• Spínané napájecí zdroje: až stovky kHz 
 
Zdroje kontinuálního rušení 
 

• Rozhlasové a televizní vysílače 



• Radarové vysílače 
• Občanské radiostanice 
• Rozvody rozhlasových a televizních signálů 

– společné televizní antény 
– celoplošné televizní kabelové rozvody 

 
13.2. Základy měření 
 

• Úloha měřícího přístroje: 
– analyzovat neznámé rušivé napětí a indikovat jeho úrovně 

• Selektivní vysokofrekvenční voltmetr: měření spektra je bez omezení, vyšší citlivost, 
vyšší přesnost, dobře definované pásmo propustnosti…. 

• Spektrální analyzátor: nevýhoda vůči selektivnímu voltmetru je např. že nežádoucí 
jevy generované samotným analyzátorem nemusí být vždy rozeznány od měřeného 
rušení 

• Příslušenství měřících přístrojů: 
– umělá síť 
– napěťová sonda 
– proudová sonda 
– absorpční kleště 
– antény 

 
• Umělá síť (LISN, AMN): 

– pro měření rušivého napětí zařízení 
– zajišťuje definovanou vf impedanci na svorkách zkoušeného zařízení 
– odděluje zkoušený obvod od nežádoucích vf signálů na síťovém přívodu 
– přivádí měřené rušivé napětí na měřící přijímač 
– její impedance přibližně odpovídá vf impedanci sítě (50Ω) 
– obsahuje: 

• vstupní síťové svorky 
• výstupní síťové svorky 
• výstupní přístrojové svorky 

 
– Blokové schéma: 

 

 
 
 

• Napěťová sonda: 
– pro měření v provozních podmínkách 
– v případech, kdy nelze přerušit napájecí přívody 



– pro měření bez umělé sítě 
– pro měření zařízení velkých výkonů 
– pro měření na jiných svorkách než síťových 

• na svorkách zátěže 
• na řídících, signalizačních, měřících obvodech 
• na anténních svorkách 

 
• Proudová sonda: 

– speciální klešťový proudový transformátor 
– pro měření rušivých proudů 
 

• Absorpční kleště: 
– pro měření rušivého výkonu 
 

• Antény: 
– pro měření elektromagnetického pole (blízkých nebo vzdálených polí) 
– výběr antény dle: 

• měřeného signálu (šířka pásma, velikost signálu) 
• zesílení antény 
• vyzařovacího diagramu antény 
• geometrických rozměrů 
• typu pole 

 
Pro vlastní měření a vyhodnocování rušení se často používají právě spektrální 
analyzátory, některé z nich vybavené vstupním vysokofrekvenčním preselektorem pro 
omezení energií od signálů mimo zkoumané pásmo vf rušení z důvodu přetížení jeho 
směšovacích obvodů, zamezení nežádoucích odezev, snížení možnosti intermodulace. 
Umožňuje rychlé vizuální zobrazení měřeného rušivého spektra na displeji, a tím 
získání celkového přehledu o elektromagnetickém rušení v daném kmitočtovém 
pásmu, číslicové zpracování a počítačovou analýzu, archivaci a zpracování měřených 
dat. 
 

13.3. Zemnění a stínění 
 
Vysokofrekvenční zemnění: 

– zemnící plocha s velkou kapacitou 
– velmi malé indukčnosti připojovacích vodičů 

• Zásady: 
– u všech citlivých zařízení řešit nf a vf zemnění současně 
– zemnící spoje co nejkratší s co největším povrchem 
– spoje se zemnící plochou mimo její okraje 
– zemnění nesmí být použito jako nulový vodič 
– minimalizovat impedanci mezi zemnícími body (zamezení smyček, zásady 

větvení) 
 

Stínění: 
– účelová stínící bariéra mezi zdrojem a příjemcem energie 
– pro zabezpečení odolnosti vůči elektromagnetickým vlivům (plechy, mřížky, 

opředení…) 
 



• Zásady: 
– stínící materiál s velmi malou impedancí 
– u kabelů nulový vodič nepoužívat pro stínění 
– všechny signálové obvody stínit odděleně 
– výkonové kabely vést odděleně od sdělovacích apod. 
– stínící plášť konektorů spojit se stínícím krytem a stíněním kabelu 
– vodiče pro propojení stínění se zemní plochou s minimální délkou 
– křižující se kabely s propojeným stíněním 

 
13.4. Odrušovací prostředky 
 
Odrušovací reaktory 
 

• pro potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení 
• zapojena do proudového obvodu 
• impedance reaktoru mnohem větší než vnitřní impedance zdroje rušení a napájecího 

zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vložný útlum: 
 

 
Au 

 
 
Použití v nízkoimpedančních obvodech.  
 

• Vlastnosti reaktoru: 
– maximální indukčnost při optimálním počtu závitů, rozměrech, ceně a 

hmotnosti 
– vysoký vlastní rezonanční kmitočet (minimální parazitní kapacity) 
– co nejnižší činitel jakosti mimo oblast síťových kmitočtů 
– magnetický materiál s velkou relativní permeabilitou málo se měnící v co 

nejširším kmitočtovém pásmu 
– vysoký mezní kmitočet 
– velký ztrátový odpor 
 

• Reaktory s proudovou kompenzací: 
– pro pracovní proudy 50Hz a protifázové rušivé proudy je výsledná indukčnost 

nulová 
– pro soufázové rušivé proudy obou vodičů je výsledná indukčnost značná  



 
Odrušovací kondenzátory 
 

• pro potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení 
• zapojen paralelně k rušící zátěži 
• impedance kondenzátoru mnohem menší než vnitřní impedance zdroje rušení a 

napájecího zdroje 
 
 

 
Vložný útlum:  
 

 

Au
 

 
Použití ve vysokoimpedančních obvodech.  
 

• Vlastnosti kondenzátoru: 
– čím nižší dolní kmitočet potlačovaného pásma, tím vyšší kapacita 
– paralelní zapojení pro odrušení širokopásmových rušení 
– minimální parazitní indukčnosti (délka přívodů co nejkratší) 
– průrazné parametry 

 
 
 



13.5. Odrušovací vysokofrekvenční filtry 
 

• LC filtry s dolní propustí: 
– pro lepší ochranu vedeného vf rušení 
– propustí složky signálu s kmitočtem nižším než je mezní kmitočet 
– tlumí složky s kmitočtem vyšším než je mezní kmitočet 

• Síťové odrušovací filtry 
• Speciální druhy odrušovacích filtrů 

 
• Síťové odrušovací filtry 
 

– Vlastnosti filtru závisí na: 
– jeho vlastních parametrech 
– na impedančních parametrech zdroje i přijímače  

– Velká závislost parametrů filtru na vnějších podmínkách 
– velké odchylky hodnot vložného útlumu  

 
Síťový odrušovací filtr vestavěný v přístrojové zástrčce a jeho vnitřní zapojení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Měření vf vedeného rušení u regulovaného pohonu - bez filtrace 
 

 
Měření vf vedeného rušení u regulovaného pohonu - s filtrací 
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