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PØEDMLUVA
V roce 2000 vydalo nakladatelství BEN  technická literatura v Praze, kniní monografii
s názvem Moderní radioelektronika. Kniha se setkala s pøíznivým ohlasem ètenáøù
a po pomìrnì krátké dobì byla zcela vyprodána. Proto je nyní pøedkládána ètenáøùm tematicky
podobnì zamìøená, avak obsahovì prakticky úplnì nová publikace Moderní radiotechnika.
Jak ji z názvu vyplývá, jsou v této nové knize ponìkud omezeny nároèné teoretické partie
a hlavní pozornost je vìnována aplikované teorii a technické praxi daného oboru.
První kapitola shrnuje teoretické základy moderní radiotechniky. Oproti pøedchozí práci je
rozsah kapitoly celkovì redukován, navíc jsou zde vak zaøazeny nové aktuální partie,
napøíklad vlnková transformace, podrobnìji se také probírají nìkterých specifické otázky
umových dvojbranù. Druhá kapitola pojednává o modulacích a o kanálovém kódování. Jsou
v ní výraznì zkráceny èásti zamìøené na analogové modulace a na nìkteré ménì pouívané
digitální modulace. Naopak zde jsou novì zpracovány poznatky o moderních metodách
vzorkování analogových signálù (konverze vzorkovacích rychlostí, vzorkování pásmových
signálù) a o rùzných progresivních metodách filtrace v digitální komunikaci (metoda I&D,
tj. integrace s resetováním atd.). Zvýená pozornost je potom vìnována adaptivním
modulacím, které spolu s adaptivním kódováním pronikají v iroké míøe do digitální
radiokomunikace. Detailnì je také probírán ortogonální frekvenèní multiplex OFDM, který
se øadí mezi nejperspektivnìjí pøenosové formáty pøedevím v dynamicky se rozvíjející
pozemní komunikaci. Výrazná modernizace se uplatnila také v èláncích vìnovaných
ochrannému kanálovému kódování. Zde jsou pøedevím rozíøeny partie o klasických
blokových a konvoluèních kódech, vèetnì kódù punkturovaných. Novì jsou potom
zpracovány èlánky o øetìzových kódech a turbo kódech, které ji umoòují reálným systémùm
velmi tìsnì se pøiblíit v úèinnosti kódování k teoretickému Shannonovu limitu. Právì tyto
kódovací formáty pøispìly v nedávných letech k významným úspìchùm ve zkoumání
vzdáleného kosmu, nezastupitelnou úlohu vak sehrají i v nastupujících systémech mobilní
komunikace tøetí a vyích generací. Do knihy jsou také zaøazeny nové partie pojednávající
o systémech ochrany ARQ, zaloené na opakovaném vyslání. Podrobnìji se probírají rovnì
rùzné formy diversity, vèetnì prostorovì èasové diversity MIMO, která se stává nejen úèinným
prostøedkem k potlaèení únikù pøi rádiovém pøenosu, ale nabízí i extrémní zvýení spektrální
úèinnosti komunikaèních systémù. Tøetí kapitola se zabývá popisem radioelektronických
obvodù a subsystémù. Je zde prohloubena obecná teorie dvojbranù, náleitá pozornost je
dále vìnována zesilovaèùm a nìkterým nelineárním dvojbranùm pouívaným v radiotechnice.
Poèítaèová analýza a optimalizace obvodù pouívaných v radiotechnice je podrobnì
definována ve ètvrté a páté kapitole  jde o témata, která v pùvodní monografii z roku 2000
nebyla vùbec zaøazena. Ètvrtá kapitola je vìnována modelùm polovodièových prvkù
pouívaných ve vysokofrekvenèní technice. Z tohoto dùvodu je dùraz kladen nejenom
na precizní reprezentaci namìøených stejnosmìrných prùbìhù, ale i na pøesné charakterizování
dynamických vlastností prvkù vèetnì kmitoètové disperze parametrù. Definice modelù
obsahuje øadu odvození i praktických ukázek identifikací parametrù, èím se zásadnì odliuje
od manuálù programù. Kromì toho jsou v kapitole demonstrována i èetná originální vylepení
standardních modelù. Kapitola je doplnìna demonstracemi moderního trendu v modelování
vysokofrekvenèních prvkù, kterým je pouití neuronových sítí. Pátá kapitola obsahuje definice
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standardních i originálních algoritmù pro návrh elektronických obvodù poèítaèem. Nìkteré
principy jsou definovány ve stylu publikací matematického charakteru, na rozdíl od nich
jsou vak aplikace metod demonstrovány pomocí mnoha praktických úloh radiotechniky.
V závìru kapitoly je pøedvedeno vyuití originálních nestandardních metod pro získání více
komplexnìjích údajù o analyzovaných obvodech ne bývá obvyklé u standardních
programových prostøedkù.
está kapitola je zamìøena na rùzné metody rádiového pøenosu. Zkoumají se zde základní
techniky multiplexování FDM, TDM a CDM a v návaznosti jsou dále popisovány pøísluné
metody mnohonásobného pøístupu. Zvýená pozornost je vìnována zejména pøístupu
s kódovým dìlením CDMA, který se stává hlavním pøenosovým formátem napøíklad
u mobilních systémù 3. generace, kde ji konvenèní pøístupy FDMA/TDMA s klasickými
modulacemi s jedinou nosnou vlnou (GMSK ap.) nevyhovují. Zkoumají se rovnì stochastické
pøístupové metody (Aloha, CSMA aj.), které výraznì zvyují propustnost radiokomunikaèních
kanálù. Tyto pøenosové formáty jsou rovnì velice perspektivní v pozemní fixní i mobilní
komunikaci, ale také v komunikaci druicové. Dalí èásti se zabývají nìkterými specifickými
otázkami rádiových datových sítí s pøepojováním okruhù CSDN a s pøepojováním paketù
PSDN. Jsou zde probírány otázky rùzných provozních módù v tìchto sítích (STM, ATM),
rozlièné formy duplexního spojení (FDD, TDD, CDD) apod. V závìru celé publikace je
naznaèen výpoèet energetické bilance ideálního rádiového spoje.
Tato kniha se zabývá obecnými otázkami moderní radiotechniky. Jednotlivá témata jsou
ilustrována øadou konkrétních pøíkladù. Pøísluné aplikace budou probírány ve volnì
navazujícím druhém dílu. Tento druhý díl bude zamìøen ji na nejrùznìjí konkrétní systémy
moderní rádiové komunikace, jako jsou veøejné mobilní sítì tøetí generace UMTS, neveøejné
svazkové systémy TETRA, nìkteré druicové systémy, rádiové lokální sítì W-LAN apod.
Dotazy nebo pøipomínky k vìcnému obsahu i k formální podobì knihy mohou ètenáøi zasílat
buï vydavatelství BEN  technická literatura, Praha, nebo pøímo na e-mailové adresy autorù:
dobes@fel.cvut.cz, zalud@fel.cvut.cz.
Josef Dobe
Praha 4  Lhotka
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