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PØEDMLUVA
S kmitoètovými filtry se mùeme setkat v rùzných oblastech elektrotechniky a elektroniky. Mnoho pracovníkù z tìchto oborù se s problematikou
kmitoètových filtrù ve své práci alespoò èásteènì zabývá, a proto o nich
potøebují mít urèité znalosti i v pøípadì, e nejsou pøímo specialisty
v uvedené oblasti. Vzhledem k tomu, e jde o oblast pomìrnì irokou
a teoreticky nároènou (dosud byly vydány k této problematice øádovì tisíce rùzných publikací), je pomìrnì obtíné najít vhodné publikace, které
by splòovaly pøedstavy irího okruhu zájemcù o tuto problematiku.
Dostupné publikace o kmitoètových filtrech jsou buï pøíli úzce zamìøené jen na urèité typy problémù a obvodù a neposkytují dostateènì iroký
pøehled, nebo jsou urèeny pro specialisty a kladou pøíli vysoké nároky na
bìné ètenáøe. Vzhledem k souèasné situaci, kdy stále více mizí potøeba
hluboké znalosti návrhových postupù s ohledem na pøekotný vývoj teoretických poznatkù i stylu naí práce, spolu s monostmi pouití zpracovaných katalogù èi poèítaèových programù, vyvstává naopak stále dùraznìjí
potøeba dobré a iroké orientace uivatelù katalogù a programù o obecných vlastnostech a vyuití kmitoètových filtrù. Zvlátì je to zøejmé pro
takové úlohy, kde optimální øeení problémù nenabídne ani ten nejlepí
program (nanejvý mùe v rozhodování napomoci). V oblasti komplexního øeení filtrù jde zejména o úlohy spojené s volbou typu aproximace,
volbou typu realizace, volbou nìkterého z mnoha typù konkrétních zapojení, optimalizace z hlediska minimalizace vlivu parazitních vlastností apod.
Na druhou stranu, pøi pouití dobrého programu a dobrém pøehledu o problematice mùe i bìný uivatel programu, který není specialista na tuto
problematiku, pomìrnì snadno dospìt k optimálnímu øeení.
S ohledem na tuto situaci jsme se pokusili nabídnout co nejirímu okruhu ètenáøù  tedy inenýrùm, technikùm ale i studentùm kol s elektrotechnickým zamìøením a dalím zájemcùm o elektrotechniku  pokud
mono univerzální nástroj pro orientaci v problematice kmitoètových filtrù.
V první èásti se kniha vìnuje pøenosovým vlastnostem a øeení aproximaèní úlohy pro vechny typy kmitoètových filtrù (poznatky lze aplikovat
i pro èíslicové filtry). Ve druhé èásti, týkající se návrhu konkrétních kmitoètových filtrù, je zamìøena pozornost na oblast filtrù realizovatelných
z diskrétních prvkù, kterou mùe vìtina uivatelù snadno aplikovat. Oproti
tomu se kniha nevìnuje problematice návrhu filtrù pro integrované, elektromechanické a jiné nároèné technologie, protoe jde o pøíli speciální
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problematiku, se kterou se vìtina ètenáøù patrnì nikdy nesetká. Pouití
knihy lze pøedpokládat v nìkolika úrovních.
Pro nejjednoduí aplikace umoní realizovat poadovaný návrh kmitoètového filtru i bez pouití poèítaèe nebo rozsáhlých katalogù. Buï lze
pøímo pouít uvedené jednoduché návrhové postupy pro návrhy filtrù
2. øádù RLC èi aktivních filtrù RC (filtrù ARC), nebo pøípadnì z pøiloených
struèných tabulek navrhnout podle uvedených návrhových postupù i jednoduí filtry vyích øádù.
Hlubí vyuití uvedených poznatkù pøedpokládáme pøi øeení problematiky návrhu filtru ve spolupráci s vhodným návrhovým programem.
V tomto pøípadì dává kniha dostateènou orientaci v ji uvedených problémech jako je volba typù aproximace, výbìr typù realizace a jednotlivých
zapojení apod. a tím mùe být nápomocná k optimálnímu vyuití programu. Na www stránkách nakladatelství BEN je k dispozici uivatelùm volná
verze programu NAF (operaèní systém DOS, aproximaèní úlohy bez omezení, realizace plnì pøístupné jen pro Èebyevovu aproximaci). Po dokonèení bude pøístupná i novì pøipravovaná verze programu pracující pod
Windows.
V pøípadì nároèných filtrù, kde je potøebná napø. minimalizace vlivu reálných vlastností souèástek, se snaí kniha hlubím vysvìtlením principu
funkce a vlastností obvodù filtrù nabídnout cesty, jak hledat a dosáhnout
optimálního øeení.
Bylo snahou autorù, aby ètenáø nebyl zatìován zbyteènými poadavky
na hluboké teoretické znalosti matematiky, elektrotechniky a elektroniky,
avak pro hlubí pochopení vysvìtlovaných principù a vlastností filtrù byly
alespoò v nezbytné míøe nìkteré teoretické poznatky a vztahy uvedeny.
Naprosto nezbytné pro dalí pøehled a porozumìní funkce a základních
vlastností filtrù je vak zvládnutí alespoò základního popisu pøenosových
vlastností filtrù a jejich interpretace odpovídajícími charakteristikami, jak
je to uvedeno v kapitole 1.
Strukturu knihy jsme volili tak, aby dávala potøebný pøehled, umonila
snadno nalézt pøímé øeení konkrétního úkolu, ale aby také na druhé stranì pomohla i pøi hledání øeení nìkterých speciálních dílèích problémù.
Tomu odpovídá obsah kapitol 2 a 6, které uvádìjí poznatky o øeení obecných pøenosových vlastností filtrù, øeení aproximaèní úlohy a v dalích
èástech pak poznatky a postupy standardního návrhu RC, RLC a aktivních RC (ARC) filtrù. Urèitým doplòkem je kapitola 7, kde jsou struènì
uvedeny monosti a postupy návrhù filtrù s integrovanými filtry a bloky
ASC. Vechny hlavní postupy jsou dokumentovány pøíklady návrhu.
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Osmá kapitola se snaí ukázat návrh kmitoètových filtrù z pohledu nìkterých speciálních aplikací (napø. laditelné filtry, ekvalizéry, filtry s nulovým
ofsetem, kmitoètové výhybky s diskusí jejich vlivu na elektroakustický signál, filtry ARC pro velmi nízké kmitoèty, oscilátory RC a ARC). Zde je vzhledem k nutnému omezení rozsahu uvedena problematika spíe orientaènì,
s omezením hlubích vysvìtlení, rozborù a podrobných návrhových postupù a pøedpokládají se zde ji urèité znalosti ètenáøe o dané problematice.
Poslední kapitola, optimalizace filtrù a pouití poèítaèe pro jejich návrh,
nabízí ètenáøùm s hlubím zájmem pøehled o monostech optimalizace
kmitoètových filtrù z irího pohledu celého návrhového procesu a poskytuje i orientaèní pøehled o monostech pouití poèítaèù pøi návrhu filtrù.
V závìru knihy jsou uvedeny struèné tabulky pro jednoduché pouití pøi
návrhu filtrù vyích øádù.
V závìru bychom chtìli vyjádøit nadìji, e zpracováním této publikace
alespoò èásteènì zaplníme urèitou mezeru v naí literatuøe a pokud nae
publikace pomùe nìkterým zájemcùm pøi øeení jejich problémù v oblasti
kmitoètových filtrù, pak nae práce vìnovaná po dlouhá léta tìmto obvodùm a úsilí vìnované pøípravì a zpracování této publikace, nebylo zcela
marné.
Vøelý dík chceme vyslovit i naim spolupracovníkùm, kteøí svými cennými pøipomínkami zejména pøi pøípravì rukopisu napomohli ke vzniku této
publikace. Zvlátní dík v tomto smìru patøí Prof. Ing. Daliboru Biolkovi, CSc.,
za neocenitelnou pomoc a za poskytnutý program SNAP [7], který byl
velice úèinným nástrojem pøi analýze jednotlivých obvodù a pøi rozboru
a ovìøení mnohých návrhových vztahù.
Autoøi budou vdìèni ètenáøùm za jakékoliv dotazy, námìty, èi kritické
pøipomínky, které mohou zaslat na adresu vydavatelství BEN  technická
literatura nebo pøímo na e-mailové adresy autorù 
karel.hajek@vabo.cz. nebo sedlacj@feec.vutbr.cz.

Brno, èerven 2001
Autoøi
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