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Abstrakt: 

Předmětem této práce je vytvoření programu pro zobrazení frekvenčních charakteristik LC 

filtrů. Předmětem zobrazení bude průběh charakteristické impedance a fáze vzhledem k frekvenci 

s respektováním vstupní a výstupní impedance. Součástí programu bude uživatelské rozhraní 

umožňující výběr zapojení, zadání jednotlivých prvků a volba kmitočtového pásma pro zobrazení 

charakteristik vybraného zapojení.  Charakteristická impedance bude znázorněna logaritmicky. 
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Abstract: 

The objective of this work is to create a program to display the frequency characteristics of LC filters. 

The subject views the progress of the characteristic impedance and phase relative to the frequency 

with respect to the input and output impedance. The program will be the user interface for selecting 

the connection, enter the individual elements and select the band to show the characteristics of the 

selected connection. The characteristic impedance is represented logarithmically. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

Symbol Popis Jednotka 

I Elektrický proud (A) 

U Elektrické napětí (V) 

Z Impedance (Ω) 

add[] pole doplňkových hodnot 

 cesta řetězec pro určení cesty k obrázku 

 clen proměnná pro určení člena matice 

 f proměnná pro aktuální frekvenci 

 filename proměnná pro název souboru 

 fMax Maximální frekvence 

 fMin Minimální frekvence 

 freq[] pole frekvencí 

 fz0x[] pole bodů fáze charakteristické impedance 

 fz10x[] pole bodů fáze impedance naprázdno 

 fz1x[] pole bodů fáze impedance nakrátko 

 generuj() metoda pro generování java scriptu 

 i pomocná proměnná 

 k krok posunu frekvence 

 l pomocná proměnná 

 m1 matice pro vstupní impedanci 

 m2 matice pro první prvek v zapojení 

 m3 matice pro druhý prvek v zapojení 

 m4 matice pro třetí prvek v zapojení 

 m5 matice pro výstupní impedanci 

 Math.abs() metoda pro výpočet absolutní hodnoty čísla 

 Math.PI konstanta π 

 Math.sqrt() metoda pro odmocnění čísla 

 Matice() metoda pro vytvoření matice 

 maxZ0 maximální hodnota charakteristické impedance 

 mp výsledná matice roznásobených prvků pro další použití 

 mx výsledná matice  

 mx10[] pole hodnot charakteristické admitance 

 mx10Min minimální hodnota charakteristické admitance 

 nasobeni() metoda pro násobení matic 

   

 



 

 

  

obrazek proměnná označující vybrané zapojení pro určení cesty  

k obrázku 

poc počet prvků v poli 

 pocetClenu počet prvků v poli pro mp 

 pole[] pole hodnot matice 

 poleMatic[] pole hodnot mp 

 propust() metoda pro určení propusti 

 r1 proměnná pro vstupní impedanci 

 r2 proměnná pro výstupní impedanci 

 scitani() metoda pro sčítání matic 

 vypisMatici() metoda pro vypsání matice 

 vypocetHodnot() metoda pro výpočet hodnot 

 vypoctiKomplexniCislo() metoda pro vypočítání komplexního čísla 

 vysledky[] pole výsledků 

 x1 proměnná pro první prvek v zapojení 

 x2 proměnná pro druhý prvek v zapojení 

 x3 proměnná pro třetí prvek v zapojení 

 z0i imaginární část charakteristické impedance 

 z0r reálná část charakteristické impedance 

 z0x[] pole hodnot charakteristické impedance 

 z10i imaginární část impedance naprázdno 

 z10r reálná část impedance naprázdno 

 z10x[] pole hodnot impedance naprázdno 

 z1ki imaginární část impedance nakrátko 

 z1kr reálná část impedance nakrátko 

 z1x[] pole hodnot impedance nakrátko 
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Úvod 

Základní prvky, ze kterých jsou složené (ideální) elektrické obvody jsou aktivní a pasivní ideální 

dvojpóly: napěťový zdroj, proudový zdroj, rezistor (odpor), induktor (cívka), kapacitor (kondenzátor). 

Při analýze složitějších obvodů je však výhodné shrnout určité skupiny dvojpólů do složitějších 

obvodových útvarů, které se spojují s ostatními částmi obvodu prostřednictvím n vývodů zakončených 

svorkami. Takové útvary nazýváme mnohopóly a nebo n-póly. Například spojení třech rezistorů do 

hvězdy můžeme považovat za trojpól, transformátor s dvěma vinutími za šestipól atp. Některé 

skutečné elektronické prvky nemůžeme považovat za spojení dvojpólů, mají proto charakter n-pólů. 

 

1. Třídění dvojbranů 

Dvojbran je takový čtyřpól, u kterého jsou dvě a dvě svorky navzájem přiřazené a to tak, že 

jednou svorkou z každé dvojice vtéká do dvojbranu proud a druhou svorkou z něj vytéká ten stejný 

proud. Podle směru postupu energie přes dvojbran nazýváme vstupní bránou nebo vstupem tu dvojici 

svorek, kterou energie do dvojbranu vstupuje a výstupní bránou tedy výstupem dvojici svorek, kterou 

energie z dvojbranu vystupuje. (obr 1.1) Napětí na vstupních svorkách nazýváme vstupním napětím 

dvojbranu, podobně proud tekoucí vstupními svorkami vstupním proudem; napětí na výstupních 

svorkách je výstupní napětí a proud tekoucí přes výstupní svorky je výstupní proud. Vstupní veličiny 

značíme u1, i1, výstupní veličiny nazýváme u2, i2, spolu je nazýváme vnějšími veličinami dvojbranu.  

 

Obr. 1.1 Všeobecné schéma dvojbranu s vyznačeným vstupem a výstupem 

Podobně jako dvojpóly (které můžeme považovat za jednobrany) můžeme i dvojbrany třídit 

z různých hledisek. Podle fyzikální struktury je dělíme na lineární a nelineární a na pasivní a aktivní. 

Jestliže obsahuje dvojbran alespoň jeden nelineární prvek, je jako celek taky nelineární, tj. 

vztahy mezi jeho vnějšími veličinami jsou nelineární. My se budeme zabývat pouze lineárními 

dvojbrany. 

Jestliže se skládá dvojbran ze samých pasivních prvků, je jako celek taky pasivní. Jestli 

obsahuje alespoň jeden napěťový či proudový zdroj a je schopný trvale dodávat energii, je dvojbran 

aktivní, v opačném případě pasivní. My se budeme zabývat pouze pasivními dvojbrany. 

Podle topologické struktury dělíme dvojbrany na podélně souměrné (obr 1.2a) a nesouměrné, 

resp. na příčně souměrné (obr 1.2b) a nesouměrné. Větší význam mají podélně souměrné dvojbrany, 

proto se přívlastek „podélné“ zpravidla vynechává. Podélně souměrný dvojbran nezmění svou funkci, 

pokud zaměníme navzájem vstup a výstup. 
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0br 1.2 Souměrné dvojbrany 

a, podélně souměrné  b, příčně souměrné 

Pro představu uvedu několik příkladů skutečných pasivních dvojbranů: transformátor se 

dvěma vinutími, děliče napětí, můstkové zapojení, kmitočtové filtry, tlumící články, zpožďovací 

články, derivační a integrační články, dvouvodičové vedení atd. Za dvojbrany můžeme považovat i 

obvodové modely točivých elektrických strojů (alternátory, elektromotory), pokud nahradíme jejich 

mechanický výkon, resp. příkon. 

 

2. Řetězové rovnice dvojbranů 

Budeme se zabývat pouze dvojbrany v harmonickém režimu. 

Vzájemnou souvislost mezi napětím a proudem pasivního dvojpólu (jednobranu) můžeme 

vyjádřit jedinou rovnic, např. v harmonickém režimu rovnicí: 

      

nebo alternativní rovnicí 

      

přičemž komplexní impedance resp. admitace plně vystihuje elektrické vlastnosti daného dvojpólu. 

Vzájemná souvislost mezi vnějšími veličinami dvojbranu U1, U2, I1, I2 můžeme vyjádřit 

soustavou dvou rovnic, přičemž existuje 6 různých variant těchto rovnic. 

Odvodíme tzv. admitační rovnice dvojbranu a z nich potom řetězové čili kaskádové rovnice, 

které se nejvíce používají. 
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Obr. 1.3 K odvození rovnic dvojbranu 

a, dvojbran zatížený impedancí  b, Kompenzace zátěžové impedance napěťovým zdrojem 

Pro dvojbran zatížený impedancí Z (obr 1.3a) sestavíme soustavu rovnic pomocí metody 

smyčkových proudů, přičemž podle principu superpozice nahradíme Z ekvivalentním napěťovým 

zdrojem (obr 1.3b). Z obr 1.3b můžeme vidět, že        ,        ,          a         takže platí: 

 

                              

                   
     

      

.        1.1 

. 

. 

                             

 

kde S je počet nezávislých smyček. Protože uvnitř dvojbranu, který je pasivní, se nenacházejí žádné 

zdroje, jsou pravé strany rovnic (1.1) kromě první a druhé nulové. Podle Cramerova je možno proudy 

I1 a I2 vyjádřit z rovnic (1.1) následovně: 

 

                     1.2 

                 

Kde 

 

     
   

  
,      - 

   

  
,      

   

  
,     

   

  
    1.3 
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kde význam symbolů Dkl a Dz vyplývá z metody smyčkových proudů. 

Rovnice (1.2) jsou admitační rovnice dvojbranu, Y11, Y12, Y21 a Y22 jeho admitační parametry 

(konstanty). 

Lineární transformací admitačních rovnic (1.2) dostaneme kaskádové čili řetězové rovnice 

dvojbranu 

 

                     1.4 

                     

 

kde A11, A21, A12, A22 jsou kaskádové čili řetězové parametry dvojbranu, které můžeme určit ze vztahů: 

 

    
   

   
  ,     

  

   
     1.5 

    
      

     
 

   

  
 ,     

   

   
 

 

Z řetězových rovnic můžeme určit vstupní veličiny dvojbranu, pokud jsou známé jeho 

výstupní veličiny, přičemž daný dvojbran je charakterizovaný svými řetězovými parametry. Parametry 

lineárních dvojbranů nezávisí na proudu a napětí a jsou tedy konstantní (proto se nazývají také 

konstantní dvojbrany). Ukážeme, že ze čtyř řetězových parametrů jsou pouze tři navzájem nezávislé. 

Vypočítáme výraz               dosazením ze vztahu (1.5). Dostaneme: 

 

   

   
 
   

   
 

   

   
 
   

   
 

  

   
 
   

  
   

 

a tedy 

                        1.6 

 

Pokud známe kterékoli tři řetězové parametry, můžeme čtvrtý určit ze vztahu (1.6). Parametry 

dvojbranu v harmonickém režimu (který uvažujeme), jsou komplexní. A11 a A22 mají bezrozměrné 

moduly (absolutní hodnoty), modul A12 má rozměr odporu a A21rozměr vodivosti, jak je možné lehce 
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zjistit z rovnic (1.4). Řetězové parametry daného dvojbranu můžeme určit buď výpočtem pokud 

známe jeho vnitřní topologickou i fyzikální strukturu nebo, jestliže jsou přístupná měření jeho vstupní 

a výstupní svorky. 

Zaměňme navzájem vstup a výstup dvojbranu a označme a orientujme veličiny podle obr 1.4. 

Porovnáním orientace větvových veličin s ohledem na orientaci smyčkových proudů na obr 1.4 a na 

obr 1.3a vidíme, že navzájem si odpovídají       a      . Zaměňme takto i veličiny v řetězových 

rovnicích dvojbranu 1.4 a dostaneme: 

 

 

Obr.1.4 K definici podélně souměrného dvojbranu 

 

-   -                

                  

 

z toho další úpravou 

 

                     1.7 

                 

 

Porovnáním rovnic (1.7) s rovnicemi (1.4) vidíme, že si navzájem vyměnili „místa“ řetězové 

parametry A11 a A22. 

Dvojbrany, které mají stejné řetězové parametry A11 a A22, tj. 

 

               1.8 

 



Zobrazení frekvenčních charakteristik LC Filtrů na PC  VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra informatiky 
 

 

Martin Kopeček  6 
 

mají v obou směrech přenášení energie totožné rovnice, tzn., že jsou podélně souměrné (symetrické). 

U těchto dvojbranů můžeme vyměnit navzájem vstup a výstup, bez toho, že by se změnily jejich 

přenosové vlastnosti. Takže pro ně platí vztah (1.8) a změní se rovnice (1.6) na tvar: 

 

   
                1.9 

 

a počet nezávislých řetězových parametrů klesá na dva. Můžeme tak sestavit tabulku: 

Tab 1.1 Parametry charakterizující n-bran 

 počet Označení 

1-bran (2-pól) 1 Z (případně Y) 

2-bran souměrný 2 A11, A12 

2-bran nesouměrný 3 A11, A12, A21 
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3. Zatížený dvojbran jako dvojpól 

Dvojbran zatížený imitačním prvkem s komplexní impedancí Z se jeví na vstupu jako dvojpól 

(jednobran) o určité impedanci Z1, kterou nazýváme vstupní impedancí dvojbranu (obr. 1.5).  

 

 

Obr. 1.5 K definici vstupní impedance dvojbranu 

a, zatížený dvojbran a jeho náhrada dvojpólem 

b, Dvojbran naprázdno c, Dvojbran nakrátko 

 

Imitační dvojpól Z1 můžeme potom považovat za náhradní schéma zatíženého dvojbranu. 

Podle Ohmova zákona v komplexním tvaru můžeme vstupní impedanci dvojbranu vyjádřit vztahem  

 

   
  

  
      1.10 

 



Zobrazení frekvenčních charakteristik LC Filtrů na PC  VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra informatiky 
 

 

Martin Kopeček  8 
 

tj. jako podíl fázorů vstupního napětí a vstupního proudu. Je zřejmé, že vstupní impedance zatíženého 

dvojbranu závisí i na zátěžové impedanci dvojbranu Z. Tuto závislost zjistíme, pokud dosadíme za U1 

a I1 do vztahu (1.10) pravé strany řetězových rovnic (1.4): 

 

   
  

  
 

           

           
 

      
   
 

           
 

        

        
   1.11 

 

protože podle Ohmova zákona platí           . 

Pro dvojbran naprázdno, tj. pro       (obr 1.5b) dostaneme vstupní impedanci naprázdno 

 

              
   

   
            

 

 
 
 

  1.12 

 

a pro dvojbran nakrátko, tj. pro     (obr. 1.5c) vstupní impedanci nakrátko 

 

    
   

   
      1.13 

 

Vstupní impedance zatíženého dvojbranu závisí teda na jeho řetězových (nebo jiných) 

parametrech a na zatěžovací impedanci dvojbranu. Vstupní impedance dvojbranu naprázdno a 

nakrátko závisí pouze na jeho řetězových parametrech. 

Výstupná impedance dvojbranu je definovaná jako jeho vstupní impedance ze strany výstupu, 

přičemž ideální zdroj na vstupu dvojbranu vyřadíme. To znamená, že na vstup je při určování výstupní 

impedance připojená vnitřní impedance ZV napájecího napěťového zdroje pokud je tento zdroj ideální, 

pak jsou vstupní svorky zkratované (obr. 1.6a, b). Vstupní impedance bude tedy dána vztahem  

   
         

         
     1.14 
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Obr. 1.6 K definici výstupní impedance dvojbranu 

a, ideální napájecí zdroj  b, ztrátový napájecí zdroj 

který jsme dostali ze vztahu pro vstupní impedanci (1.11), kde jsme vyměnili navzájem A11 a A22 a 

místo Z jsme dosadili ZV. V případě, že je dvojbran napájený ze zdroje ideálního, potom 

       
   

   
     1.15 

Z uvedené definice výstupní impedance dvojbranu vyplývá, že tato se rovná vnitřní impedanci 

náhradního napěťového zdroje podle Théveniovy věty (obr 1.7). Vnitřní napětí náhradního zdroje se 

přitom rovná výstupnímu napětí dvojbranu naprázdno. 

 

Obr. 1.7 Náhrada napájeného dvojbranu ztrátovým zdrojem podle Théveniovy věty 

Určení výstupní impedance dvojbranu je důležité zejména při tzv. řetězovém (kaskádovém) 

spojení více dvojbranů z hlediska jejich vzájemného impedančního přizpůsobení, které se používá 

v sdělovací technice. 
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4. Souměrné dvojbrany 

Jak jsme už v úvodu zmínili, důležitý význam mají podélně souměrné (symetrické) dvojbrany, 

tj. takové, u kterých můžeme vyměnit vstup a výstup bez toho abychom změnili přenosové vlastnosti 

dvojbranu. Pro tyto dvojbrany platí 

             1.8 

 

a řetězové rovnice mají tvar 

                    1.16 

         

 

přičemž řetězové parametry splňují vztah 

   
               1.9 

 

takže pouze dva z nich jsou nezávislé. Místo těchto dvou parametrů je vhodné zavést jiné dva 

parametry, tzv. charakteristické parametry dvojbranu. Jsou to charakteristická (obrazová, vlnová) 

impedance a charakteristická (obrazová, vlnová) míra přenosu. Tyto dva parametry se dají vypočítat ze 

známých řetězových parametrů dvojbranu. Dále vysvětlíme fyzikální význam vlnové impedance Z0 a 

vlnové míry přenosu g0 souměrného dvojbranu a odvodíme jejich vyjádření pomocí řetězových 

parametrů. 
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4.1. Charakteristická impedance 

Pokud zatížíme souměrný dvojbran zátěžovou impedancí, rovnající se jeho charakteristické 

impedanci, potom se vstupní impedance dvojbranu rovná charakteristické impedanci a tedy i zátěžové 

impedanci (obr 1.8): 

Pro                     1.17 

 

 

Obr. 1.8 K definici vlnové impedance souměrného dvojbranu 

Pokud dosadíme do vztahu pro vstupní impedanci (1.11) podmínku           a dále 

podmínku (1.17), dostaneme rovnici: 

   
         

         
     1.18 

 

z které vypočítáme charakteristickou impedanci souměrného dvojbranu 

             
             

 

A dále 

    
   

   
     1.19 
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4.2. Charakteristická míra přenosu 

Z první řetězové rovnice (1.4) vyjádříme tzv. charakteristický (obrazový, vlnový) napěťový 

přenos dvojbranu, definovaný jako poměr fázoru vstupního k fázoru výstupního napětí při zatížení 

dvojbranu jeho charakteristickou impedancí a takto získaný vztah upravíme: 

 

    
  

  
         

  

  
     

   

 
                1.20 

 

Podobnou úpravou získáme z druhé řetězové rovnice (1.4) charakteristické proudový přenos 

dvojbranu: 

    
  

  
         

  

  
                         1.21 

 

Vidíme, že charakteristický přenos napěťový a charakteristický přenos proudový se u 

souměrného dvojbranu navzájem rovnají, takže stačí mluvit o charakteristickém přenosu souměrného 

dvojbranu: 

                              1.21 

 

Z praktických důvodů charakterizujeme obvykle přenosové vlastnosti souměrného dvojbranu 

zatíženého jeho charakteristickou impedancí ne přímo charakteristickým přenosem k0, ale logaritmem 

charakteristického přenosu, tzv. charakteristickou (obrazovou, vlnovou) mírou přenosu: 

     
  

  
   

  

  
                          1.23 

 

Fyzikální význam této komplexní veličiny objasníme, pokud ji vyjádříme ve složkovém tvaru: 

 

              1.24 

 

a určíme fyzikální význam reálné složky b0 a imaginární složky a0. Ve vztahu (1.23) vyjádříme fázory 

napětí a proudu v exponenciálním tvaru a takto získaný výraz upravíme na složkový tvar: 

 

     
   

    

   
    

   
  

  
              

  

  
              1.25a 
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               1.26 

 

Porovnáním vztahů (1.25) a (1.26) se vztahem (1.24) dostaneme: 

 

     
  

  
   

  

  
    1.27 

                             1.28 

 

Reálná složka komplexní charakteristické míry přenosu b0se nazývá charakteristický útlum 

dvojbranu a rovná se logaritmu poměru modulů vstupního a výstupního napětí, resp. poměru modulů 

vstupního a výstupního proudu souměrného dvojbranu zatíženého jeho vlnovou impedancí. Imaginární 

složka g0 parametr a0 se nazývá charakteristický úhel přenosu (také fázová konstanta) a udává fázový 

úhel mezi vstupním a výstupním napětím a zároveň i mezi vstupním a výstupním proudem dvojbranu, 

zatíženého charakteristickou impedancí. Jednotkou a0, která má význam úhlu je tedy radián nebo 

stupeň. 

Pokud je dvojbran pasivní, je poměr         a      , dvojbran tlumí. Pokud je dvojbran 

aktivní, potom         ,      , tlumení je záporné, tj. dvojbran zesiluje. 

Někdy se definuje přenos dvojbranu jako poměr výstupního a vstupního napětí resp. proudu  

                  , potom je u pasivního dvojpólu      a u aktivního       , tj.     má 

význam činitele zesílení (záporného tlumení). 

Činitel tlumení (případně činitel zesílení) je bezrozměrná veličina. Do uzákonění soustavy SI 

se používala bezrozměrná jednotka tlumení neper, která byla definována přímo vztahem (1.27). 

V soustavě SI je jednotkou tlumení 1 decibel, jehož prvotní definice vychází z poměru vstupního 

výkonu k výstupnímu výkonu dvojbranu a používá dekadický logaritmus: 

 

        
  

  
 (dB)    1.29 

 

Pro souměrný dvojbran zatížený vlnovou impedancí, tj. pro vlnový činitel tlumení můžeme 

definovat jednotku decibel i pomocí napětí resp. proudu: 
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      (dB)  1.30 

 

nakolik        , tj.       a Re {Z1} = Re {Z}. 

Protože ve starší literatuře se používá jednotka neper (1 Np), jsou uvedeny příslušné 

přepočítávací vztahy 1 Np = 8,686 dB, 1dB = 0,115 Np 

Charakteristická míra přenosu určuje přenosové vlastnosti dvojbranu pouze tehdy, pokud je 

zatížený svou charakteristickou impedancí. To je v praxi sdělovací techniky nejčastější případ. 

 

4.3. Vlnové rovnice souměrného dvojbranu 

 

Vyjádřením řetězových parametrů v řetězových rovnicích souměrného dvojbranu pomocí 

charakteristických (vlnových), získáme tzv. vlnové rovnice dvojbranu. 

Ze vztahu (1.23) vyplývá: 

 

                      1.31 

 

a s ohledem na vztah (1.9) platí také vztah: 

 

 -                    1.32 

 

protože vynásobením levých a pravých stran rovnic (1.31) a (1.32) dostaneme vztah (1.9). Ze vztahu 

(1.31) a (1.32) můžeme odvodit: 

 

 
      -                 1.33 

 

 
      -                     1.34 
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a dále 

 

    
   

   
 

       

   
 

      

   
    1.35 

 

  
  

   

   
 

       

   
 

      

   
    1.36 

 

Z posledních dvou rovnic plynou vztahy: 

 

            ;     
 

  
         1.37,8 

 

Ve vztazích (1.33), (1.37), (1.38) jsou řetězové parametry vyjádřeny pomocí 

charakteristických parametrů. Po dosazení do řetězových rovnic (1.4) dostaneme tzv. vlnové rovnice 

souměrného dvojbranu: 

 

                         1.39 

   
  

  
                    

 

Tyto rovnice platí všeobecně, tj. pro dvojbran, který není zatížený svou charakteristickou 

impedancí Z0, avšak v tomto případu              ,              . Naopak pro dvojbran zatížený 

charakteristickou impedancí se vlnové rovnice zjednoduší na tvar: 

 

           1.40              1.41 

 

jak se můžeme přesvědčit dosazením vztahu          do rovnic (1.39). 

Z vlnových rovnic můžeme odvodit jednoduchý způsob určení charakteristických parametrů 

Z0 a g0 na základě měření dvojbranu naprázdno a nakrátko. Pro dvojbran naprázdno        a nakrátko 

       dostaneme z vlnových rovnic (1.39) vztahy: 
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           1.42 

                                1.43 

 

a z nich dále dělením levých a pravých stran rovnic 

 

    
   

   
             1.44 

    
   

   
             1.45 

 

kde Z10 je vstupní impedance dvojbranu naprázdno a Z1k vstupní impedance nakrátko. Vzájemným 

vynásobením levých stran a potom pravých stran rovnic (1.44) a (1.45) dostaneme po úpravě: 

 

                1.46 

 

Charakteristická impedance souměrného dvojbranu je určená jako geometrický průměr vstupní 

impedance naprázdno a nakrátko. 

Vydělením vztahu (1.45) vztahem (1.44), získáme po úpravě: 

 

       
   

   
     1.47 

 

Pokud lze změřit vstupní komplexní admitaci dvojbranu naprázdno a nakrátko (např. vhodným 

střídavým můstkem), lze za pomoci vztahů (1.46) a (1.47) vypočítat charakteristickou impedanci a 

charakteristickou míru přenosu souměrného dvojbranu. 
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5. Základní způsoby spojování dvojbranů 

Dva dvojpóly můžeme spojit pouze dvěma způsoby: do série a paralelně. Výsledná komplexní 

impedance zapojení dvou pasivních dvojpólů do série se rovná součtu komplexních impedancí 

jednotlivých dvojpólů. Výsledná komplexní admitace dvou navzájem paralelně spojených dvojpólů se 

rovná součtu komplexních admitací jednotlivých dvojpólů.  

 V tomto úseku pojednáme o možnostech vzájemného vodivého spojení dvou dvojbranů a o 

jejich náhradě jediným dvojbranem. Přitom připustíme jen takové jednání, při kterých vzniká zase 

dvojbran, tj. proud, který vstupuje na stejné straně dvojbranu jednou svorkou, se musí rovnat proudu, 

který vystupuje na stejné straně dvojbranu (na vstupu nebo výstupu) druhou svorkou. Takové spojení 

nazýváme regulární spojení dvou dvojbranů. Pro určení charakteristických parametrů náhradního 

dvojbranu je výhodné znát všechny druhy rovnic dvojbranů. 

 

5.1. Přehled rovnic dvojbranů 

 

Doteď jsme pracovali převážně pouze s řetězovými (kaskádovými) rovnicemi pasivních 

dvojbranů, které mají zejména ve sdělovací technice největší význam. Existuje však ještě dalších pět 

druhů rovnic dvojbranu a to podle toho, které ze čtyř veličin U1, I1, U2 a I2 jsou známé resp. neznámé. 

Krom řetězových rovnic jsme se už zmínili i o admitačních rovnicích.  

Jednotlivé druhy rovnic dvojbranu uvedeme v maticovém tvaru, který je přehlednější a pro 

výpočty, zejména při použití počítačů výhodnější: 

Řetězové (kaskádové) rovnice    
  

  
   

      

      
   

  

  
    1.68 

Zpětně řetězové rovnice   
  

  
   

      

      
   

  

  
    1.69 

Impedanční rovnice    
  

  
   

      

      
   

  
  

     1.70 

Admitační rovnice    
  
  

   
      

      
   

  

  
     1.71 

Sériovo-paralelní (hybridní) rovnice  
  

  
   

      

      
   

  
  

    1.72 

Paralelně-sériové (zpětně hybridní)  
  
  

   
      

      
   

  

  
    1.73 
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 Čtvercové matice v těchto rovnicích, charakterizující dvojbran, mají tyto názvy: řetězová 

(kaskádová), zpětně řetězová (zpětně kaskádová), impedanční, admitační, hybridní (sério-paralelní) a 

zpětně hybridní (paralelně-sériová). Pokud známe jednu z těchto matic. Lze lineární transformací 

rovnic zjistit kteroukoli z ostatních matic. 

 U dvojbranů používaných ve sdělovací (slaboproudé) elektrotechnice zkoumáme přenosové 

vlastnosti dvojbranů i v závislosti na frekvenci. Pak prvky uvedených matic nazýváme frekvenčními 

charakteristikami dvojbranu. Např. řetězové (kaskádové) frekvenční charakteristiky jsou A11 (ω), A12 

(ω), A21 (ω), A22 (ω), admitační frekvenční charakteristiky jsou Y11 (ω), Y12 (ω), Y21 (ω), Y22 (ω) atd. 

 

5.2. Řetězové (kaskádní) spojení dvojbranů 

 

Toto spojení se používá ve sdělovací technice nejčastěji. Přitom jsou vstupní svorky prvního 

dvojbranu připojené na vstupní svorky druhého dvojbranu. Podle obr. 1.10 pak platí: 

                                                      1.74 

 

 

 

Obr. 1.10 Řetězové (kaskádové) spojení dvou dvojbranů 

 Oba dvojbrany spojené do kaskády (řetězově) můžeme nahradit jediným dvojbranem. První 

dvojbran je charakterizovaný řetězovou maticí A’, druhý řetězovou maticí A’’. Řetězovou matici A 

výsledného zapojení určíme pomocí řetězových matic, do kterých dosadíme vztahy (1.74). Pro první a 

druhý dvojbran můžeme napsat řetězové matice: 

 

 
  

  
   

        

        
   

   
   

  1.75  
    
    

   
          

          
   

    
    

   1.76 
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 Po dosazení vztahu 1.76 do vztahu 1.75 dostaneme s ohledem na vztah 1.74 

 

 
  

  
   

        

        
   

          

          
    

  

  
   

      

      
   

  

  
  1.77 

 

Vidíme, že u řetězového spojení dvou dvojbranů určíme řetězovou matici výsledného 

dvojbranu jako součin řetězové matice prvního a druhého dvojbranu. Tento výsledek můžeme vyjádřit 

maticovou rovnicí ve zkráceném tvaru: 

 

                  1.78 

 

Pokud postupuje energie v opačném směru přes řetězově spojené dvojbrany, použijeme zpětně 

řetězových parametrů dvojbranů a výslednou matici zpětně - řetězových parametrů určíme podobně 

jako předtím avšak vycházíme ze zpětně řetězových rovnic. Získáváme analogicky: 

 

                 1.79 

 

Každé řetězově spojení je regulární, takže vyšetření regulárnosti spojení je zbytečné. 
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5.3. Sériové spojení dvojbranů 

Dva dvojpóly jsou zapojené do série, pokud jimi protéká stejný proud. Napětí se přitom dělí 

v poměru impedancí dvojpólů. Sériové spojení dvou dvojbranů je definováno analogicky tak, že 

vstupními svorkami obou dvojbranů teče stejný vstupní proud a výstupními svorkami stejný výstupní 

proud (obr 1.11). Z toho vyplývá, že spojení musí být regulární. 

 

Obr. 1.11 Sériové spojení dvou dvojbranů 

Z definice sériového spojení vyplývají vztahy: 

              1.80 

              1.81 

 Podle smyčkového zákona platí vztahy: 

                1.82 

                1.83 

Pro jednotlivé dvojbrany můžeme napsat impedanční maticové rovnice: 

              1.84 

                   1.85 
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a za uvážení 1.80 a 1.8 dále 

                                       1.86 

 

 Ze vztahu je vidět, že impedanční matice výsledného (náhradního) dvojbranu se rovná součtu 

impedančních matic jednotlivých dvojbranů, zapojených do série: 

             1.87 

 Regulárnost sériového spojení dvou dvojbranů můžeme ověřit následovným způsobem. 

V zapojení podle obr 1.12a, kde jsou výstupy obou dvojbranů rozpojené, zjistíme výpočtem  

 

Obr. 1.12 K ověření regulárnosti spojení dvou dvojbranů 

(nebo měřením na skutečných dvojbranech) napětí U mezi výstupními svorkami, které jsou při 

normálním chodu dvojbranů spojené nakrátko. Pak zjistíme podobné napětí U mezi vstupními 

svorkami dvojbranů podle obr. 1.12b, přičemž jsou sériově spojené dvojbrany napájené z výstupní 

strany. Pokud je v obou případech napětí      , nevznikají smyčkové proudy I’ a zapojení je 

regulární. 
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5.4. Paralelní spojení dvojbranů 

Dva dvojpóly jsou spojené paralelně, pokud je na svorkách obou dvojpólů stejné napětí a 

proud se přitom dělí na proudy jednotlivých dvojpólů. Analogicky je paralelní zapojení dvou 

dvojbranů charakterizované tím, že na vstupních svorkách obou dvojbranů je stejné vstupní napětí a na 

výstupních svorkách je stejné napětí (obr. 1.13). Platí tedy vztahy: 

             1.88 

             1.89 

A podle uzlového zákona vztahy: 

                  1.90 

                  1.91 

 

Obr. 1.13 Paralelní spojení dvou dvojbranů 

 Pro jednotlivé dvojbrany platí maticové admitační rovnice (ve zkráceném tvaru): 

                1.92 

                  1.93 

a pokud zvážíme vztahy 1.88 – 1.91 

                                       1.94 
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Z posledního vztahu je zřejmé, že platí 

                 1.95 

tj. admitační matice výsledného dvojbranu se rovná součtu admitačních matic jednotlivých dvojbranů 

spojených paralelně. 

 Praktický příklad na zapojení dvou dvojbranů paralelně je paralelní chod dvou jednofázových 

transformátorů. 

 I u paralelního spojení dvou dvojbranů je třeba ověřit regulárnost zapojení. Postup je zřejmý 

z obr. 1.14a, b. Pokud je v obou zapojeních napětí U=0, je zapojení regulární. 

 

Obr. 1.14 K ověření regulárnosti dvou paralelně spojených dvojbranů 
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5.5. Sério-paralelní spojení dvojbranů 

 

Obr 1.15 Sério-paralelní spojení dvou dvojbranů 

 

 Dva dvojbrany jsou zapojené sério-paralelně (obr 1.15), pokud jsou jejich vstupy spojené do 

série a jejich výstupy paralelně. Platí tedy za předpokladu regulárnosti zapojení tyto rovnice: 

              1.96 

                1.97 

              1.98 

                1.99 

 Při určení vlastností výsledného dvojbranu použijeme hybridní rovnice: 

 
   
  

   
          

          
   

   
   

     1.100 

 
    
    

   
        

      
   

    
    

     1.101 
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S ohledem na 1.96 - 1.99 platí dále: 

  
  

  
      

   
   

       
    
    

           
  

  
    

  
  

   1.102 

a z toho 

                     1.103 

 Hybridní (sério-paralelní) matice výsledného dvojbranu se rovná součtu hybridních matic 

dílčích dvojbranů.  

 

5.6. Paralelně-sériové spojení dvojbranů 

 

Obr. 1.16 Paralelně-sériové spojení dvou dvojbranů 

 

 Vstupy dvojbranů jsou zapojeny paralelně a výstupy sériově (obr 1.16). Za předpokladu 

regulárnosti zapojení můžeme podobným postupem použitím paralelně-sériové (zpětně hybridní) 

rovnice dvojbranů odvodit vztah: 

                 1.104 

tj. paralelně-sériovou (zpětně hybridní) matici výsledného dvojbranu dostaneme sčítáním paralelně-

sériových matic dílčích dvojbranů. 
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 Regulárnost sériovo-paralelního a paralelně-sériového spojení dvou dvojbranů ověříme 

podobně jako sériového resp. paralelního spojení. Sériově-paralelní a paralelně-sériové spojení resp. 

rovnice se používají nejčastěji v obvodech s lineárními tranzistory. 

 

Obr. 1.17 Sériové spojení dvou T-článků 

a, Neregulární  b, regulární 

 Příklad na neregulární sériové spojení dvou dvojbranů je uvedený na obr. 1.17a. Stejné dva 

dvojbrany jsou regulárně spojené na obr. 1.17b. Pokud je spojení dvou dvojbranů neregulární, tj. 
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    a teče smyčkový proud I’, můžeme regulárnost zabezpečit ideálním oddělovacím 

transformátorem s převodem 1:1 jak je vidět na obr 1.18 pro sériové zapojení dvojbranů. Zařazením 

transformátoru se potlačí smyčkový proud I’. 

 

Obr. 1.18 Odstranění neregulárnosti zapojení pomocí ideálního transformátoru s převodem 1:1 

 Získané výsledky můžeme zevšeobecnit na libovolný počet dvojbranů, přičemž však musí být 

zabezpečená regulárnost spojení všech dvojbranů. Výslednou charakteristikou matici náhradního 

celkového dvojbranu dostaneme pomocí vztahů: 

         
    - pro řetězové spojení 

         
    - pro zpětně řetězové spojení 

     
       - pro sériové spojení  

     
       - pro paralelní spojení 

     
       - pro hybridní spojení 

     
       - pro zpětně hybridní spojení 

Kde n je počet spojených dvojbranů. Ještě jednou připomeneme, že řetězové spojení jsou vždy 

regulární. 
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6. Specifikace zadání a volba vývojového prostředí 

 

6.1. Specifikace zadání 

 Aplikace má za úkol zobrazit frekvenční charakteristiky LC filtrů ze zadaných hodnot pro 

vybraný typ zapojení. Pro výběr zapojení budou následující možnosti: Г, П, T a jejich kombinace. 

Uživatel bude zadávat hodnotu vstupní a výstupní impedance, induktoru, kapacitoru, počáteční a 

koncové frekvence spolu s krokem frekvence, ve kterých bude probíhat výpočet. Při zadávání hodnot 

aplikovat kontrolu vstupního řetězce aby nedošlo ke kolizi programu při špatném zadání například 

textu do pole očekávajícího číslo. Vše se bude zadávat pomocí grafického rozhraní, které bude 

intuitivní i pro uživatele, který se touto problematikou nezabývá běžně. Součástí uživatelského 

rozhraní by měl být i jednoduchý průvodce aplikací. 

 Výstupem z programu bude logaritmický graf zobrazující impedanční křivky pro vstupní 

impedanci naprázdno, nakrátko, charakteristickou impedanci a tytéž křivky pro fázové znázornění. 

Poslední křivkou bude admitance naprázdno, která určuje typ propusti daného zapojení. Graf je možno 

přiblížit a odečítat z něj hodnoty. Jako součást výstupu půjde vyvolat souhrn zadaných hodnot, ze 

kterých vychází výsledný graf. Součástí tohoto okna bude i celkový náhled na zapojení. 

 

6.2. Volba vývojového prostředí 

Program pro zobrazení frekvenčních charakteristik je vytvořen ve vývojovém prostředí 

NetBeans IDE 7.2 za pomocí programovacího jazyku Java. Tento programovací jazyk je zvolen 

z důvodu kompatibility se všemi operačními systémy a dostupnosti vývojového prostředí zdarma. 

V aplikaci je implementován prohlížeč odkazující se na html stránku, ve které se načítají hodnoty 

vypočítané programem. Pro samotné vykreslení používáme v aplikaci volně šiřitelnou vizualizační 

knihovnu javascriptu Dygraph. Toto řešení je zvoleno z důvodu vysoké kvality dané knihovny a je 

osvědčeno při použití ve velkých firmách jako je Google nebo Nasa, kde jej využívají rovněž pro 

zobrazování různých dat. 
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7. Průběh aplikace a její vzhled 

 

7.1. Průběh aplikace 

 Při spuštění aplikace se zobrazí úvodní okno o čem vlastně program je, k čemu slouží a kdo je 

jeho autorem. Po potvrzení úvodní obrazovky se dostáváme na hlavní okno, kde uživatel jako první 

vybírá typická zapojení. Po potvrzení se přepne aplikace na další panel, kde zadáme hodnoty prvků, 

které se vyskytují u daného článku, a uložíme je. Součástí ukládání hodnot probíhá kontrola zadaných 

hodnot. Pokud uživatel zadá hodnotu v nepřípustném tvaru, bude textově upozorněn na daný problém. 

Pokud hodnoty splňují požadavky, proběhne po potvrzení výpočet a rozhraní se přepne na další panel, 

kde se nachází finální graf.  Po vykreslení grafu bude mít uživatel možnost kompletně nového výběru 

zapojení nebo stejného zapojení s načtenými hodnotami pro editaci pouze některých prvků, které bude 

chtít změnit. 

 

Obr 7.1 Aktivity diagram  
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7.2. Vzhled aplikace 

 Vzhled aplikace bude tvořit převážně jedno okno, ve kterém se bude pohybovat v panelech 

pomocí tlačítek či záložek. Toto řešení mi přijde uživatelsky příjemnější, jelikož působí celistvějším 

dojmem, než kdyby každá část aplikace byla v různém okně. Jednotný menu panel pro celou aplikaci 

bude obsahovat tři menu. První bude pro ovládání programu, druhé pro vyvolání detailu zapojení a 

v třetím bude položka „O programu“. Součástí panelů bude textový průvodce.  

 Úvodní panel pro výběr zapojení obsahuje rám pro zobrazení typu zapojení a tři tlačítka. Dvě 

slouží pro pohyb mezi zapojeními a třetí pro výběr. Pod vyobrazením je textový popis zapojení.  Ve 

spodní části panelu je textový průvodce daným panelem.  Návrh úvodního panelu si můžeme 

prohlédnout na obrázku 7.2. 

 

 

Obr 7.2 Výběr zapojení 
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Na druhém panelu (obr. 7.3) se nachází dva potažmo čtyři rámy. Jeden slouží pro zadání 

hodnot, kde pomocí rolovací nabídky vybereme daný prvek a po zvolení napíšeme hodnotu do 

editačního pole pod ním. Každá hodnota se ukládá samostatně pomocí tlačítka „uložit“ a probíhá její 

vypsání do druhého rámu, kde je výpis všech zadaných hodnot. Pomocí tlačítka „DH“ můžeme zadat 

přednastavené hodnoty a tlačítko „reset“ nám poslouží k vynulování všech prvků.  

 

 

Obr 7.3 Zadávání hodnot 
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Po úspěšném zadání hodnot tlačítkem „pokračovat“ spustíme výpočet a dostaneme se na závěrečný 

panel s výsledným grafem. V tomto panelu se nachází graf s legendou. 

 

 

Obr 7.4 Okno s výsledným grafem 

 

V případě výběru zapojení kde je třeba kombinovat dva články se zobrazí jednoduché okno 

s výběrem daných článků (obr 7.5). Pořadí dvojbranů je shodné s obrázkem zapojení a pro každý 

dvojbran vybíráme článek ze samostatné rolovací nabídky. Po vybrání potvrdíme tlačítkem 

„pokračovat“. 

 

Obr 7.5 Výběr typů článku 
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Po vykreslení výsledného grafu můžeme z menu panelu vyvolat detail zapojení.  V tomto okně 

se vypíše souhrn hodnot prvků v daném zapojení, pro které je výsledný graf a schéma zapojení (obr 

7.6). 

 

 

Obr 7.6 Detail grafu 

 Při volbě nového zapojení bude uživatel vyzván, zda chce pokračovat vybraným zapojením a 

změnit hodnoty nebo vybrat zapojení nové v jednoduchém okně s dvěma tlačítky (obr 7.7). 

 

 

Obr 7.7 Volba nového zapojení 
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8. Implementace 

 

8.1. Implementace grafické části 

Důležitou částí každé aplikace je samozřejmě její vzhled. Vzhled vytváříme pomocí palety, ze 

které vybíráme komponenty a vkládáme do daných rámců. Grafická část tvoří celý projekt, kde se 

nachází třída, která inicializuje MainForm a daný formulář. Pro základní okno aplikace nám poslouží 

JFrame Form, který doplníme o menu panel pomocí komponenty JMenuBar, a hlavní část programu 

se bude zobrazovat v záložkovém systému komponenty JTabbedPane, která nám zajistí celistvost 

aplikace a jednoduchost při jejím ovládání. 

První záložkou jTabbedPane_ZalozkovyPanel je „Zapojení“, obsahující plochu pro vykreslení 

obrázku zapojení pro kterou jsem použil JLabel a tři tlačítka JButton. Obrázky zapojení máme předem 

připravené a pouze je načítáme v aplikaci. Pro samotné zobrazení obrázku v labelu použijeme 

následující syntaxi:  

 
jLabelObrazek.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(cesta))) 

 

kde cesta je řetězec odkazující na umístění daného obrázku, který má nastavit metoda ImageIcon do 

daného labelu. Tento řetězec se mění spolu s nastavením textu v jLabelNazevZapojeni, při stisknutí 

tlačítek, které nám umožňují výběr zapojení. Pro tyto změny se zde používá příkaz switch, který 

porovnává hodnotu proměnné obrazek a podle ní vybírá daný případ. Proměnná obrazek je nastavena 

na -1 aby se při startu aplikace zobrazil úvodní obrázek zapojení a při každé změně zapojení, ať už na 

předchozí či následující, se zobrazil obrázek daného zapojení. Pro nekonečnou smyčku těchto zapojení 

je před každým switch příkazem podmínka if zajišťující načítání obrázků opakovaně. Pro příklad 

tlačítko zapojPredchozi obsahuje tento kód: 

 

if(obrazek < 0 || obrazek == 0) { 

            obrazek = 12; 

        } 

        else 

        { 

            obrazek--; 

        } 

 

        switch (obrazek) { 

            case 0: jLabelNazevZapojeni.setText("Γ-článek (R1-C-L-R2)"); 

            cesta = "/LCfiltry/images/Zapojeni1_L_CL_f.png"; 

            jLabelObrazek.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(cesta))); 

            break; 

      . 

            . 

      . 

            case 12: jLabelNazevZapojeni.setText("Paralelně-sériové spojení 

dvojbranů"); 

            cesta = "/LCfiltry/images/Zapojeni13_paralelneseriove.png"; 

            jLabelObrazek.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(cesta))); 

            break; 

        } 

    } 
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Posledním tlačítkem na této záložce je zapojeniVybrat, které potvrdí a předá výběr zapojení na 

následující záložku. Součástí tohoto tlačítka, je i nastavení další záložky, podle toho zda se jedná o 

kombinované zapojení nebo o jednoduchý článek. Pokud je hodnota proměnné obrazek 0-7 nastaví se 

na další záložce položky roletového menu podle vybraného zapojení. Pokud je však hodnota 8-12, 

znamená to, že se jedná o kombinované zapojení je zapotřebí vybrat, ze kterých článku chceme 

výsledný sestavit. O tento výběr se postará dialogové okno jDialog_VyberClanky, kde se pomocí 

roletových menu vyberou články, ze kterých chceme dvojbran sestavit. Hodnoty do roletového menu 

nastavujeme pomocí DefaultComboBoxModel. Vytvoříme si tedy předem dva modely, abychom mohli 

vybírat pro kombinovaná zapojení vždy ze všech článků nezávisle. Podle vybraného článku se zvolí 

modely prvků pro daný článek na základě switch, aby byla možnost zadávání správných hodnot pro 

prvky, které článek obsahuje. Poslední operací daného tlačítka je přepnutí na další záložku. 

  

 Záložka „Hodnoty“obsahuje jeden potažmo dva jPanely a tlačítko „Pokračuj“. Každý z panelů 

se skládá z jComboBoxu (roletového menu) pro výběr prvku kterému chceme přiřadit hodnotu, 

jTextFieldu (textové pole které lze editovat) pro zadání hodnoty vybraného prvku, jList pro vypsání 

souhrnu všech prvků včetně hodnot a tři tlačítka. Zdali se zobrazí jeden nebo dva panely, závisí na 

vybraném zapojení. jPanel_druhyClanek zobrazíme pouze v případě kombinovaného zapojení dvou 

článků, aby nezůstával panel bez vyplněných hodnot v případě, že není potřeba jej zobrazovat. 

V každém panelu se nachází tlačítko pro resetování hodnot – „Reset“, přednastavené hodnoty – „DH“a 

tlačítko pro uložení – „Uložit“.  Tlačítko „Reset“ poslouží při zadání více hodnot jinak, než jsme chtěli 

tím, že nastaví všechny hodnoty na prázdný řetězec a vyčistí list s výpisem hodnot. Tlačítko „DH“ 

naplní prvky článku podle přednastavených hodnot pro usnadnění práce pouze při testovacích účelech 

nebo pro demonstraci daného článku. Pro potvrzení vložené hodnoty pro daný prvek stiskneme 

„Uložit“. V případě správného zadání se hodnota pro daný prvek vypíše a v opačném případě, tedy při 

zadání nepřípustných znaků se zobrazí text s varováním, že je potřeba zadat číslo. Pro tuto kontrolu 

nám poslouží jednoduché odchytávání vyjímek: 

 

try { 

zapojeniHodnoty[hodnotyList.getSelectedIndex()] = 

Double.parseDouble(jTextField1.getText()); 

vyjimkaLabel.setForeground(Color.black); 

vyjimkaLabel.setText("Uložena hodnota: " + 

jTextField1.getText()); 

}catch(Exception e) { 

vyjimkaLabel.setForeground(Color.red); 

vyjimkaLabel.setText("Musíš zadat číslo"); 

} 

 
Po zadání poslední hodnoty zkontrolujeme, zda máme všechny prvky správně vyplněny 

pohledem na list s hodnotami a stiskem tlačítka „Pokračuj“ spustíme výpočet, který si bere hodnoty 

námi zadané. Také vytváří instance všech zapojení, aby podle výběru daného zapojení naplnil 

hodnotami to, které jsme zvolili.  Mimo jiné se na konci nastaví i okno s detailem zapojení aby po jeho 

vyvolání byly vyplněné hodnoty, které jsme zadali. 

Pro zamezení změn hodnot v průběhu výpočtu se zakážou všechna tři tlačítka pro případ, že 

by uživatel přepnul na předchozí záložku. 

  
 Třetí záložka obsahuje webový prohlížeč pro zobrazení html stránky, která obsahuje 

JavaScript pro zobrazení výsledného grafu. Pro přidání této komponenty slouží 
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jTabbedPane_ZalozkovyPanel.add(webBrowsre,“Výsledný graf“); a pro zadání cesty k html stránce 

webBrowser.navigate(file://+new File(“.“).getCanonicalPath()+“/VyslednyGraf.html“);. Jelikož 

standardně prohlížeč obsahuje pole pro zadání adresy a status bar je třeba tato pole zakázat abychom 

zobrazili pouze výsledný graf. 

Html stránka obsahuje tento zdrojový kód: 

 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7; 

IE=EmulateIE9">  

    <script type="text/javascript" src="./dygraph-combined.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="./HodnotyGrafu.js"></script> 

  </head> 

  <body> 

 

    <div id="demodiv"></div> 

    </td><td valign=top> 

    <div id="status" style="width:640px; font-size:0.8em; padding-

top:5px;"></div> 

    </td> 

    <script type="text/javascript"> 

 

function data() { 

  return "Frekvence, Vstupní impedance,Výstupní impedance,Obrazová 

impedance,Vstupní impedance fáze,Výstupní impedance fáze,Obrazová impedance 

fáze,Přenosová admitance\n" + dataGrafu(); 

} 

      g = new Dygraph( 

              document.getElementById("demodiv"), 

              data(), 

              { 

                labelsDiv: document.getElementById('status'), 

                logscale: true, 

                labelsSeparateLines: false, 

                labelsKMB: true, 

                legend: 'always', 

                colors: ["rgb(0,150,255)", 

                         "rgb(0,255,255)", 

                         "rgb(0,0,255)", 

                         "rgb(255,150,0)", 

                         "rgb(255,230,0)", 

                         "rgb(255,0,0)", 

                        ], 

                width: 640, 

                height: 400, 

                title: 'Výsledný graf', 

                xlabel: 'Frekvence (Hz)', 

                ylabel: 'Impedance (Ohm)', 

                axisLineColor: 'white', 

                drawXGrid: true 

              } 

          ); 

      function setLogScale(val) { 

        g.updateOptions({ logscale: val }); 

        document.getElementById("linear").disabled = !val; 

        document.getElementById("log").disabled = val; 

      } 
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    </script> 

    <center> 

     <input id='log' type="button" value="Logaritmický graf" 

onclick="setLogScale(true)"> 

     <input id='linear' type="button" value="Lineární graf" 

onclick="setLogScale(false)"> 

    </center> 

</body> 

</html>       

 
Kde se v hlavičce odkazuje na použité JavaScripty z čehož  dygraph-combined.js je knihovna pro 

samotné vykreslení a HodnotyGrafu.js jsou vypočítané hodnoty které, chceme grafem zobrazit. 

V těle stránky nastavujeme rozměr zobrazeného grafu, funkci, která volá hodnoty a přiřazuje 

popis daným křivkám. Také zde nastavujeme barvu křivek. Pro křivky impedance jsou zvoleny 

odstíny modré, pro křivky fáze je zvolena žlutá až oranžová barva a pro rezonanci zelená. Primárně je 

graf zobrazován s logaritmickou osou y ale je zde možnost ji přepnout na dekadickou. K tomu slouží 

funkce setLogScale(), kterou přepínáme pomoci definovaných tlačítek „Logaritmický graf“ nebo 

„Lineární graf“.  

 

 Poslední důležitou volbou je „Nové zapojení“, které volíme, pokud chceme vykreslit nový 

graf. Po vyvolání této metody z menu panelu nebo pomocí klávesové zkratky „Ctrl+n“ se zobrazí 

dialogové okno s volbou mezi stejným zapojením nebo úplně novým. V prvním případě se zachovají 

hodnoty, které jsme použily při vykreslení a můžeme editovat pouze některou v závislosti na tom, jak 

chceme graf ovlivnit.  

 
private void 

jButton_StejneZapojeniActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        Reset_c1.setEnabled(true); 

        DH_db1.setEnabled(true); 

        Uloz_db1.setEnabled(true); 

        Reset_db2.setEnabled(true); 

        DH_db2.setEnabled(true); 

        Uloz_db2.setEnabled(true); 

        jTabbedPane_ZalozkovyPanel.setSelectedIndex(1); 

        jDialog_NoveZapojeni.show(false); 

        jFrame_detail.setVisible(false); 

    } 

 

Předchozí zdrojový kód nás nasměruje na záložku se zadáváním hodnot a povolí opět tlačítka 

na dané záložce, abychom mohli editovat hodnoty. Také vypne okno s detailním výpisem zadaných 

hodnot, pokud je vyvoláno. 

V druhém případě kdy zvolíme „Nové zapojení“ nás přesměruje na první záložku s výběrem 

zapojení a můžeme zvolit vše od počátku. Pro případ, že se předchozí zapojení skládalo ze dvou 

článků, je potřeba odstranit výpis druhého článku z jFrame_detail. Po stisknutí tlačítka „Nové 

zapojení“ se tedy provede tento zdrojový kód: 
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private void jButton_NoveZapojeniActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) {                                          

        jTabbedPane_ZalozkovyPanel.setSelectedIndex(0);   

        jLabelObrazek.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/LCfiltry/images/0.png"))); 

        obrazek = -1; 

        jLabelNazevZapojeni.setText("Vyber zapojení"); 

        jDialog_NoveZapojeni.setVisible(false); 

        jFrame_detail.setVisible(false); 

        zapojeni = 0; 

        jPanel_DruhyClanek.setVisible(false); 

    }     

 
V okně „Detail grafu“ určitě stojí za zmínku vykreslování celkových schémat zapojení. 

V případě jednoduchých, jednočlánkových zapojení se vykreslí do labelu stejný obrázek jako při 

výběru zapojení, ale v případě druhém, tedy kombinovaných zapojeních, je to složitější, jelikož se 

mění jak připojení vstupů tak i výstupů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodnul výsledné schéma skládat 

ze čtyř obrázků podle výběru zapojení. Znamená to, že jsou vytvořeny obrázky pro sériový i paralelní 

vstup, potažmo výstup, které se v podmínce vykreslují do labelů pro vstup/výstup. Obdobným 

způsobem je řešeno i vykreslení vybraných dvojbranů, avšak s tím rozdílem, že musí být dodržena 

regulárnost zapojení a proto jsou články otočeny zrcadlově. Tímto způsobem sestavíme kompletní 

schéma zapojení, jak je možno vidět na obr. 8.1. 

 

 
 

Obr. 8.1 

 

Aplikace se zavírá výběrem z menu panelu pomocí „Ukončit“ nebo klávesovou zkratkou 

„Ctrl+q“. 

  



Zobrazení frekvenčních charakteristik LC Filtrů na PC  VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra informatiky 
 

 

Martin Kopeček  39 
 

 

8.2. Implementace logiky 

Hlavní částí každého programu je rozvržení a samotné vymyšlení logické části.  V tomto 

případě jsme zvolili projekt, který obsahuje samostatné třídy pro každý typ zapojení, obecný výpočet 

který je stejný pro všechna zapojení, třídu která vytváří datový výstup a také třídu pro matici a operace 

s ní. Uvedeme si zde pro ukázku zdrojové kódy tříd, které jsou nepostradatelné pro celý průběh 

jednoho výpočtu. 

Jako první musíme přijít na způsob, jak budeme s danými vstupy pracovat. Z teorie vychází, 

jak se daná problematika počítá a je potřeba toto řešení převést do počítačové syntaxe. Všechny prvky 

je pro výpočet nutné převést do maticového tvaru. Obecný maticový tvar každého prvku tvoří matice 

2x2. 

 
      

      
  

Kde za členy A11 a A22 doplníme na hodnotu 1. A další členy doplníme podle druhu prvku a typu jeho 

řazení v zapojení. Pro sériové řazení jeho hodnotu doplníme na pozici A12 a v případě řazení sériovém 

jeho hodnotu doplníme na pozici A21 ve zlomkovém tvaru 1/Z. 

Každý prvek se do matice vkládá dle daných pravidel, která jsou definována takto: 

Pro odpor vkládáme hodnotu samotnou. 

Hodnotu kondenzátoru zadáváme ve tvaru:  
 

    
 

Hodnotu cívky zadáváme ve tvaru:       

Jelikož se každý prvek skládá z reálné a imaginární části, musíme v dané matici počítat i s imaginární 

částí. Výsledná matice poté bude vypadat takto: 

 
            

            
  

Tento zápis nás sám o sobě směruje k použití pole pro zápis jednotlivých členů v pořadí jak, jdou za 

sebou. Proto si vytvoříme pole o velikosti 8. V našem případě se jedná o 

 

double[] poleMatice = new double[8]; 
 
Tím že budeme s maticemi počítat častěji, vytvoříme si třídu Matice a v ní deklarujeme zmíněné pole. 

Abychom pole mohli plnit načtenými hodnotami z grafického rozhraní, je třeba vytvořit konstruktor, 

který se o to bude starat. Konstruktor je speciální metoda třídy, která se volá, pokud je instance 

příslušného objektu této třídy nově vytvářena. Konstruktor pro Matici bude vypadat tedy takto: 

 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_(objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADda_(programov%C3%A1n%C3%AD)
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public Matice ( double r00, double i00, double r01, double i01, double r10, 

double i10, double r11, double i11) 

    { 

        poleMatice[0] = r00; 

        poleMatice[1] = i00; 

        poleMatice[2] = r01; 

        poleMatice[3] = i01; 

        poleMatice[4] = r10; 

        poleMatice[5] = i10; 

        poleMatice[6] = r11; 

        poleMatice[7] = i11; 

    } 

 

Pro pozdější využití zmíním přetížený konstruktor se vstupem jako pole v případě, že jej 

potřebuji využít pro další výpočet, kdy z pole dělám opět matici. 

     
    public Matice( double[] pole ) 

    { 

this(pole[0],pole[1],pole[2],pole[3],pole[4],pole[5],pole[6],pole[7]); 

    } 

 

Pokud máme vytvořen konstruktor pro maticový zápis prvku, můžeme si na následujícím 

příkladu ukázat, jak probíhá zadávání hodnot. Nejpřehlednější ukázkou bude matice pro odpor, jelikož 

jeho hodnotu zadávám přímo. Blíže si označení proměnných popíšeme při ukázce třídy celého 

zapojení.  V tomto případě se jedná o pátou matici pro výstupní impedanci: 

m5 = new Matice(1, 0, 0, 0, 1/r2, 0, 1, 0); 

kde si tuto matici můžeme představit jako: 
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8.3. Operace s maticemi 

V aplikaci potřebujeme s maticemi provádět dvě základní operace a těmi jsou sčítání a 

násobení. Pro obě operace si vytvoříme metodu v třídě Matice. Nejprve si uvedeme, jak je definováno 

sčítání matic. 

Standardní sčítání matic je definováno pro 2 matice stejného rozměru. Součet dvou m × n 

matic A a B, zapsaný jako A + B je opět m × n matice vypočtena sečtením odpovídajících prvků. 

      
      

      
   

      

      
   

              

              
  

Metoda pro sčítání matic tedy bude jako vstupní parametry vyžadovat dvě pole a bude vypadat 

následovně: 

public double[] scitani(double m1[],double m2[]) 

    { 

        double pole[] = new double[8]; 

 

  pole[0] = (m1[0] + m2[0]); 

  pole[1] = (m1[1] + m2[1]); 

  pole[2] = (m1[2] + m2[2]); 

  pole[3] = (m1[3] + m2[3]); 

  pole[4] = (m1[4] + m2[4]); 

  pole[5] = (m1[5] + m2[5]); 

  pole[6] = (m1[6] + m2[6]); 

  pole[7] = (m1[7] + m2[7]); 

 

  return pole; 

    } 

Další operací, která je nutná pro výpočet výsledné matice, je násobení matic. Násobení matic 

se obecně provádí tak, že násobíme první řádek matice A s prvním sloupcem matice B čímž získáme 

prvek C11. Prvek C12 získáme násobením prvního řádku matice A a druhého sloupce matice B. 

Obdobně dosáhneme všech prvků v matici jak je možno vidět na následujícím příkladu: 

   
   
   

      
  
  
  

  

     
                          
                          

   
    
    

  

V případě výpočtů našich matic musíme vzít v potaz i imaginární složku a proto výpočet bude vypadat 

jinak. Násobení komplexních čísel se provádí tímto způsobem: 

                                        

Jelikož jsou operace s imaginární složkou takové, že           vidíme, že při násobení 

imaginárních složek nám vzniknou reálná čísla a imaginární složky získáme násobením reálné složky 

s imaginární. 

Stejně jako v případě sčítání bude nutno vytvořit metodu pro tuto operaci a vstupními 

parametry budou dvě pole představující dané matice, nad kterými chci operaci provést. Výstupem 
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bude opět pole představující výslednou matici. Zdrojový kód metody pro násobení matic vypadá tedy 

takto: 

public double[] nasobeni(double m1[],double m2[]) 

    { 

      double pole[] = new double[8]; 

 

 pole[0] = (m1[0]*m2[0]-m1[1]*m2[1])+(m1[2]*m2[4]-m1[3]*m2[5]); 

 pole[1] = (m1[0]*m2[1]+m1[1]*m2[0])+(m1[2]*m2[5]+m1[3]*m2[4]); 

 pole[2] = (m1[0]*m2[2]-m1[1]*m2[3])+(m1[2]*m2[6]-m1[3]*m2[7]); 

 pole[3] = (m1[0]*m2[3]+m1[1]*m2[2])+(m1[2]*m2[7]+m1[3]*m2[6]); 

 pole[4] = (m1[4]*m2[0]-m1[5]*m2[1])+(m1[6]*m2[4]-m1[7]*m2[5]); 

 pole[5] = (m1[4]*m2[1]+m1[5]*m2[0])+(m1[6]*m2[5]+m1[7]*m2[4]); 

 pole[6] = (m1[4]*m2[2]-m1[5]*m2[3])+(m1[6]*m2[6]-m1[7]*m2[7]); 

 pole[7] = (m1[4]*m2[3]+m1[5]*m2[2])+(m1[6]*m2[7]+m1[7]*m2[6]); 

 

  return pole; 

    } 

 

 

Všechny metody týkající se matic jsou ve třídě Matice a tím pádem zbývá zmínit poslední, 

která se matic týká a tím je výpis matice. 

public double[] vypisMatici() 

    { 

        return poleMatice; 

    } 

 

 

8.4. Hlavní výpočet 

Hlavní obecný výpočet bodů probíhá ve třídě Vypocet a obsahuje dvě metody, které jsou 

nezbytné pro vypočtení bodů, které chceme vykreslit. Jedná se o metodu vypoctiKomplexniCislo a 

vypocetHodnot. Než se dostaneme k samotným zdrojovým kódům, je zapotřebí si vysvětli na základě 

čeho, jsme k takovému řešení došli. 

Hodnota impedance se počítá z výsledné matice celého zapojení, kdy se matice vynásobí mezi sebou. 

Z finální matice se pak dle výše odvozených vzorců dopočítáme chtěné impedance.   

   
   

   

   

   
      

   

   

   

   
 

Pokud mezi sebou vynásobíme členy A11, A12 a A21 a A22 dostáváme komplexní zlomek pod 

odmocninou: 

   
 

 
 

Oba členy zlomku jsou komplexními čísly a jsou pod odmocninou, takže pro vypočtení jeho hodnoty 

budeme muset zlomek rozšířit. 
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Kdyby byla hodnota členu ci záporná, budeme muset zlomek rozšířit jiným zlomkem ve tvaru: 

    

    
 
    

    
 

Dle vzorce: 

                        

Upravíme jmenovatele a dostáváme zlomek ve tvaru: 

            

      
 

Z definice komplexního čísla víme, že       a z toho plyne, že se ve jmenovateli nenachází 

komplexní číslo. Když roznásobíme čitatele, dopracujeme se k výsledné reálné a imaginární části 

daného zlomku pomocí vydělení reálné a imaginární části čitatele jmenovatelem. 

Dostáváme tedy komplexní číslo pod odmocninou ve tvaru      , pro jeho vypočtení sestavíme 

rovnici: 

            

Kde x a yi jsou členy, které potřebujeme zjistit a členy      tvoří komplexní číslo, které chceme 

odmocnit. 

Rovnici upravíme tak že ji umocníme na druhou a dostaneme tvaru: 

                

A k této rovnici ekvivalentní soustavu rovnic: 

               

Pokud z druhé rovnice vyjádříme y a dosadíme jej do první rovnice, získáme rovnici: 

  
 

  
                       

Výsledné řešení potom odpovídá zápisu: 

           

 
         

 

Pro     musíme vyhodnotit hodnotu členu a: 

a,                   

b,                   

c,                  
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pro tenhle postup si vytvoříme metodu vypoctiKomplexiCislo, která počítá se dvěma vstupními 

proměnnými reprezentující reálnou a imaginární část komplexního čísla.  Metoda nám bude vracet 

opět komplexní číslo a to v podobě pole kdy budou řazeny složky v pořadí reálná a imaginární část. 

V první podmínce rozhodujeme, zda se jedná o komplexní číslo, což zjistíme, pokud se nerovná 

imaginární část 0. Pokud je imaginární část nenulová, proběhne výpočet reálné části komplexního 

čísla podle komplexni[0] = Math.sqrt((Math.sqrt(a*a+b*b)+a)/2); a imaginární část komplexního čísla 

podle komplexni[1] = b/(2*komplexni[0]);. Pokud je imaginární část nulová proběhne další rozhodování 

podle zmíněného odvození, tedy jestli je reálná část menší než 0, jedná se o záporné číslo. Odmocnina 

z tohoto čísla je naše imaginární číslo, které vložíme na pozici komplexni[1]a reálnou část nastavíme na 

0. Pokud je hodnota reálné části větší než 0, provede se její odmocnina a vloží se na pozici pro reálnou 

část, tedy komplexni[0]. 

public double[] vypoctiKomplexniCislo(double a,double b)  

    { 

        double[] komplexni = new double[2]; 

        if (b!=0)  

            { 

                komplexni[0] = Math.sqrt((Math.sqrt(a*a+b*b)+a)/2); 

                komplexni[1] = b/(2*komplexni[0]); 

            } 

        else{ 

                if (a<0) 

                { 

                    komplexni[0]=0; 

                    komplexni[1]=Math.sqrt(a); 

                } 

                else 

                { 

                    komplexni[0]=Math.sqrt(a); 

                    komplexni[1]=0; 

                } 

            } 

        return komplexni; 

    } 

 

Pro výpočet hodnot impedance z výsledné matice si vytvoříme metodu vypocetHodnot, která 

je umístěn ve třídě Vypocet. Metoda přijímá jako vstupní proměnnou pole reprezentující naši 

výslednou matici, ke které se dostaneme násobením všech elementárních matic pro prvky v daném 

zapojení.  

Abychom mohli aplikovat výše uvedený postup na námi získanou matici, musíme vypočíst 

odmocniny ze dvou komplexních zlomků, které získáme následujícím postupem. Tím, že naše matice 

obsahuje v každém členu reálnou a imaginární část, musíme nejprve vypočítat součin čitatelů a 

jmenovatelů. Výsledky budeme ukládat na pozice členů našeho zlomku. Vynásobíme reálné složky 

čitatele, které reprezentují pozice 0 a 2 v poli zastupujícím matici. Od těchto prvků odečteme součin 

imaginárních částí čitatele, které jsou na pozicích 1 a 3. Tuto hodnotu uložíme do proměnné a. 

Imaginární složku získáme součinem reálné složky členu A11 a imaginární složky členu A12. Tyto 

hodnoty nalezneme v poli reprezentujícím matici na pozici 0 a 3. K výsledku součinu přičteme součin 

imaginární části A11 a reálné složky A12. Tyto hodnoty nalezneme v poli matice na pozici 1 a 2. 

Hodnotu uložíme do b. Do proměnné c vložíme výsledek rozdílu součinu reálných složek a 

imaginárních složek jmenovatele. Tedy pozice v poli 4 a 6 – 5 a 7. Hodnota proměnné d je pak součet 

reálné složky A21 vynásobené s imaginární A22 a imaginární složkou A21 vynásobené s reálnou složkou 

A22. Tyto složky reprezentuje zápis pozic 4 a 7 + 5 a 6. 
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Teď když máme zlomek vytvořen z pole reprezentující matici. Vypočteme jeho hodnotu pod 

odmocninou: 

   
   

   
 

Kde jsou dosazené hodnoty z výše uvedeného postupu. Tedy proměnné a a c jsou reálné složky a 

proměnné b, d jsou složky imaginární. Zlomek musíme rozšířit: 

  
   

   
 
   

   
 

Kde reálnou hodnotu čitatele získáme součtem součinů a a c a b a d. Po roznásobení zlomku získáme 

reálnou hodnotu čitatele, kterou uložíme do proměnné aa. Imaginární část získáme dle výše 

zmíněných pravidel, tedy rozdílem součinu prvků b a c, a prvků a a d. Tuto hodnotu uložíme do 

proměnné bb. Jak jsme si již ukázali na příkladu klasického rozšíření jmenovatele komplexního 

zlomku, vznikne nám pouze reálná hodnota, kterou uložíme do proměnné cc. Z toho vztahu nám 

vyplývá komplexní zlomek, kde reálnou část tvoří  
  

  
 a imaginární část  

  

  
 . Po dosažení tohoto tvaru 

můžeme na tato čísla aplikovat metodu pro výpočet komplexního čísla. Metoda nám vrátí hodnoty 

reálné i imaginární části, které uložíme do proměnných, které počítáme. V tomto případě se jedná o 

výpočet impedance nakrátko, kterou značíme z10, proto si výsledek reálné části uložíme do z10r a 

hodnotu imaginární části do z10i. Podobným způsobem vypočítáme i hodnoty impedance naprázdno 

pouze s rozdílem zadávaných hodnot dle výpočtu impedance naprázdno.  Charakteristickou impedanci 

vypočítáme z impedancí naprázdno a nakrátko dle vzorce: 

           

Takto získané komplexní čísla však nelze zakreslit do impedančního grafu a proto musíme získat 

jejich absolutní hodnotu. Pro graf fáze musíme vypočítat ještě hodnoty posunu, což je úhel mezi 

reálnou a imaginární složkou. K tomuto výpočtu použijeme matematickou metodu atan2(), která vrací 

úhel v radiánech. Vypočtené hodnoty posíláme z této metody ve formě pole, kde jsou následně 

zpracovány v místě, odkud byla metoda volána.  

Zdrojový kód: 

public double[] vypocetHodnot(double poleMatice[]) 

    { 

        double[] vysledky = new double[6]; 

        double a,b,c,d,aa,bb,cc,z10r,z10i,z1kr,z1ki,z0r,z0i; 

         

        //vypocet z10 - impedance nakratko 

        a = poleMatice[0]*poleMatice[2]-poleMatice[1]*poleMatice[3]; 

        b = poleMatice[0]*poleMatice[3]+poleMatice[1]*poleMatice[2]; 

        c = poleMatice[4]*poleMatice[6]-poleMatice[5]*poleMatice[7]; 

        d = poleMatice[4]*poleMatice[7]+poleMatice[5]*poleMatice[6]; 

         

        //komplexni zlomek 

        aa = a*c + b*d; 

        bb = b*c - a*d; 

        cc = c*c + d*d; 

         

        z10r = vypoctiKomplexniCislo(aa/cc, bb/cc)[0]; 
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        z10i = vypoctiKomplexniCislo(aa/cc, bb/cc)[1]; 

         

        //vypocet z1k - impedance naprazdno 

        a = poleMatice[6]*poleMatice[2]-poleMatice[7]*poleMatice[3]; 

        b = poleMatice[6]*poleMatice[3]+poleMatice[7]*poleMatice[2]; 

        c = poleMatice[4]*poleMatice[0]-poleMatice[5]*poleMatice[1]; 

        d = poleMatice[4]*poleMatice[1]+poleMatice[5]*poleMatice[0]; 

         

        //komplexni zlomek 

        aa = a*c + b*d; 

        bb = b*c - a*d; 

        cc = c*c + d*d; 

         

        z1kr = vypoctiKomplexniCislo(aa/cc, bb/cc)[0]; 

        z1ki = vypoctiKomplexniCislo(aa/cc, bb/cc)[1]; 

         

        //vypocet z0 - charakteristicka impedance 

        z0r = vypoctiKomplexniCislo(z10r*z1kr - z10i*z1ki, z10r*z1ki - 

z10i*z1ki)[0]; 

 

        z0i = vypoctiKomplexniCislo(z10r*z1kr - z10i*z1ki, z10r*z1ki - 

z10i*z1ki)[1]; 

         

        //prepocet na body pro graf impedance 

        vysledky[0] = Math.sqrt(Math.abs(z10r*z10r + z10i*z10i)); //z10 

        vysledky[1] = Math.sqrt(Math.abs(z1kr*z1kr + z1ki*z1ki)); //z1 

        vysledky[2] = Math.sqrt(Math.abs(z0r*z0r + z0i*z0i)); //z0 

         

        //prepocet na body pro graf faze 

        vysledky[3] = Math.atan2(z10i, z10r); 

        vysledky[4] = Math.atan2(z1ki, z1kr); 

        vysledky[5] = Math.atan2(z0i, z0r); 

         

        return vysledky; 

    } 
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8.5. Třída zapojení 

Pro každý typ zapojení jsme si vytvořili vlastní třídu, kde definujeme, jak vypadají jednotlivé 

elementární matice a hodnoty do nich vkládáme pomocí vstupních proměnných konstruktoru. Pro 

každé jedno článkové zapojení jsou vstupními proměnnými počáteční frekvence, koncová frekvence, 

krok posunu, vstupní impedance, výstupní impedance a počet prvků, které daný článek obsahuje. 

Metoda, pro jedno článkové zapojení je typu double pro případ kdy chci použít výslednou matici pro 

výpočet kombinovaných zapojení. Tato zapojení mají tedy jako vstupní parametry dvě pole 

reprezentující matice článků, které používáme v daném kombinovaném zapojení a frekvence, které 

jsou nutné cyklus, ve kterém probíhá výpočet.   

V těle každé metody se nachází cyklus, ve kterém se násobí elementární matice a probíhá 

výpočet v dané frekvenci. Hodnoty vypočítané v každém kroku se zapisují do pole pro každý prvek 

zvlášť a navíc se zapisují všechny do jednoho pole, čímž vytváří poleMatice[], které vrací tato 

metoda, pokud je třeba s ní počítat. Poslední hodnotou, která se počítá v daném cyklu, je přenosová 

admitance pro zjištění propusti.  

Po opuštění cyklu procházím pole admitance pro nalezení minimální hodnoty, která je třeba zobrazit 

v detailu zapojení. Abychom se k této hodnotě dostali i ze strany grafického rozhraní, musíme 

implementovat jednoduchou get metodu, která nám bude vracet chtěné hodnoty.  

Poslední částí daného zapojení je export hodnot do JavaScriptu pomocí metody, kterou si 

zmíníme v závěru. Zavolám konstruktor, kterému předám pole hodnot, která chci exportovat a název 

souboru, do kterého se hodnoty zapíší. Tento název je předdefinován, jelikož se na něj odkazuje dříve 

zmíněná webová stránka, která hodnoty čerpá z tohoto skriptu. Poté zavoláme metodu generuj(), která 

je definována ve třídě JsMaker. 

public double[] vypocet(double fMin,double fMax, double k, double r1, 

double r2, double x1, double x2, double x3) 

    { 

        Vypocet vypocet = new Vypocet(); 

        poc = (int) ((fMax-fMin)/k); 

        pocetClenu = (int) (((fMax-fMin)/k)*8); 

        mx10Min=999; 

         

        double[] freq = new double[poc]; 

        double[] z0 = new double[poc]; 

        double[] z10 = new double[poc]; 

        double[] z1 = new double[poc]; 

        double[] fz0 = new double[poc]; 

        double[] fz10 = new double[poc]; 

        double[] fz1 = new double[poc]; 

        double[] mx10 = new double[poc]; 

        double[] poleMatic = new double[pocetClenu]; 

      

        int i = 0; 

        for (f = fMin;f<fMax;f=f+k) 

        { 

            m1 = new Matice(1, 0, 0, 0, 1 / r1, 0, 1, 0); 

            m2 = new Matice(1, 0, 0, 0, 0, 2 * Math.PI * f * x1, 1, 0); 

            m3 = new Matice(1, 0, 0, 2 * Math.PI * f * x2, 0, 0, 1, 0); 

            m4 = new Matice(1, 0, 0, 0, 0, 2 * Math.PI * f * x3, 1, 0); 

            m5 = new Matice(1, 0, 0, 0, 1 / r2, 0, 1, 0); 
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//funkce pro výpočet násobení matic 

             

            

Mx = new Matice(m1.nasobeni(m1.vypisMatici(), m2.nasobeni(m2.vy

pisMatici(), 

m3.nasobeni(m3.vypisMatici(), m4.nasobeni(m4.vypisMatici(), m5.

vypisMatici()))))); 

 

            int clen=i*8; 

             

            

mp = new Matice(m2.nasobeni(m2.vypisMatici(), m3.nasobeni(m3.vy

pisMatici(), m4.vypisMatici()))); 

            poleMatic[clen]=mp.vypisMatici()[0]; 

            poleMatic[clen+1]=mp.vypisMatici()[1]; 

            poleMatic[clen+2]=mp.vypisMatici()[2]; 

            poleMatic[clen+3]=mp.vypisMatici()[3]; 

            poleMatic[clen+4]=mp.vypisMatici()[4]; 

            poleMatic[clen+5]=mp.vypisMatici()[5]; 

            poleMatic[clen+6]=mp.vypisMatici()[6]; 

            poleMatic[clen+7]=mp.vypisMatici()[7]; 

                        

            freq[i] = f; 

            z10[i] = (vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[0]); 

            z1[i] = (vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[1]); 

            z0[i] = (vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[2]); 

            fz10[i] = vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[3]; 

            fz1[i] = vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[4]; 

            fz0[i] = vypocet.vypocetHodnot(mx.vypisMatici())[5]; 

            

/*mx10r*/ a = vypocet.vypoctiKomplexniCislo(mx.vypisMatici()[4]

, mx.vypisMatici()[5])[0]; 

            

/*mx10i*/ b = vypocet.vypoctiKomplexniCislo(mx.vypisMatici()[4]

, mx.vypisMatici()[5])[1]; 

            mx10[i] = Math.sqrt(Math.abs(a*a + b*b)); 

            i++; 

             

         }; 

         

        for(int l=0;l<poc;l++) 

        { 

            if(mx10[l]<mx10Min) 

            { 

                mx10Min=mx10[l];    

            } 

            if(z0[l]>maxZ0) 

            { 

                maxZ0=z0[l]; 

                fr=freq[l]; 

            } 

             

        } 

         

        for(int l=0;l<poc;l++) 

        {    

            fz0[l] = (fz0[l])+1; 

            fz10[l]= (fz10[l])+1; 

            fz1[l] = (fz1[l])+1; 

        }; 
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        add[0] = vypocet.propust(mx); 

        add[1] = new Double(mx10Min).toString(); 

        add[2] = new Double(maxZ0).toString(); 

        add[3] = new Double(fr).toString(); 

        

   JsMaker data = new JsMaker(freq,z10,z1,z0,fz10,fz1,fz0,mx10, 

"./HodnotyGrafu.js"); 

         

        try { 

            data.generuj(); 

        } catch (IOException ex) { 

             

        }  

        return poleMatic; 

    } 

    public String[] getAdditional() { 

        return add; 

    } 

} 
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8.6. Třída JsMaker 

 

Tato třída obsahuje konstruktor pro načtení polí a názvu, která budu následně potřebovat pro 

vytvoření výsledného skriptu. 

 
public JsMaker(double[] freq, double[] z10x, double[] z1x, double[] z0x, 

double[] fz10x, double[] fz1x, double[] fz0x, double[] mx10, String 

filename) { 

        this.freq = freq; 

        this.z0x = z0x; 

        this.z10x = z10x; 

        this.z1x = z1x; 

        this.fz0x = fz0x; 

        this.fz10x = fz10x; 

        this.fz1x = fz1x; 

        this.mx10 = mx10; 

        this.filename = filename; 

    } 

 

V metodě generuj(), v cyklu zapisujeme hodnoty podle délky pole do souboru s názvem, který 

převezmeme z konstruktoru stejně jako pole. 

public void generuj() throws IOException { 

try (FileWriter fw = new FileWriter(filename); PrintWriter out 

= new PrintWriter(fw)) { 

            out.println("function dataGrafu() {"); 

            out.print("return "); 

            for(int i = 0; i < z0x.length; i++) { 

                if(i < z0x.length-1) { 

out.println("\""+ freq[i] + "," + z10x[i] + "," + z1x[i] 

+ "," + z0x[i] + "," + fz10x[i]+ "," + fz1x[i] + "," + 

fz0x[i] + "," + mx10[i] + "\\n\" +"); 

                } 

                else 

                { 

out.println("\"" + freq[i] + "," + z10x[i] + "," + z1x + 

"," + z0x + "," + fz10x[i]+ "," + fz1x[i] + "," + fz0x[i] 

+ "," + mx10[i] + "\"; }"); 

                } 

            } 

            out.flush(); 

        } 

    } 

.  
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9. Závěr 

Práce obsahuje teoretické podklady k dané problematice a postupy, které vedly ke zpracování 

výpočtů do počítačového jazyka. Na základě přenesení těchto výpočtů vznikla aplikace pro zobrazení 

frekvenčních charakteristik LC filtrů. Jsou zde popsány hlavní metody, nutné k provedení celého 

výpočtu a následného zobrazení vypočtených hodnot v grafu. Mimo hlavní problematiku, kterou jsou 

zajisté výpočty komplexních čísel a práce s maticemi, je v práci elegantně vyřešeno sestavování 

výsledného schématu kombinovaných zapojení. Grafické rozhraní je převážně řešeno v jednom 

hlavním okně, avšak bylo potřeba zvládnout kombinaci podmínek pro zobrazení vybraných prvků a 

tak dosažení výsledného vzhledu. V aplikaci jsou využity dvě volně šiřitelné knihovny, čímž se 

potvrzuje výhoda vybraného programovacího jazyka, který je zdarma dostupný.  

Aplikace je multiplatformní, a proto je vhodná pro použití na jakémkoli operačním systému. 

Uživateli poslouží k zobrazení frekvenčních charakteristik pro L, П, T články a jejich kombinace 

v kaskádním, sériovém, paralelním, paralelně-sériovém nebo sério-paralelním zapojení. 

Jelikož program generuje soubor, ze kterého se následně vykresluje graf, přímo se nabízí rozšíření 

o ukládání a pozdější opětovné načtení vypočtených hodnot pro určitý typ zapojení. Bylo by však 

třeba k souboru přidružit další soubor, nejspíše textového charakteru, kde bychom se dověděli, o jaké 

zapojení se jedná a jaké byly použity vstupní parametry. Aplikace by také mohla být dále rozšířena o 

další kombinace článků a pomoci tak při sledování chování složitějších zapojení. 
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