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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá amplitudovou modulací AM, DSB a SSB. Je zde uveden 

matematický popis těchto modulací, jejich rozdíly, jak principielně vznikají tyto modulace a 

zároveň jsou zde uvedeny jednotlivá obvodová řešení a jejich výhody a nevýhody. Amplitudová 

demodulace, coţ je proces inverzní k amplitudové modulaci, je zde také matematicky popsán. 

Jsou zde také ukázány základní obvodové řešení pro demodulaci AM, DSB a SSB. Praktická 

část, která je zaměřena na modulaci a demodulaci AM, spočívala v návrhu a výrobě sestavy AM 

modulátoru – demodulátoru s vlastním oscilátorem. Sestava je navrţena pro vyuţití 

v laboratorní výuce, je také proměřena a výsledky jsou zde zaznamenány.  
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Abstract  

This thesis deals with the amplitude modulation AM, DSB and SSB. Here is present 

mathematical description of these modulations, their differences,how technically arising these 

modulations and also here is listed individual network solutions and their advantages and 

disadvantages. Amplitude demodulation, a process that is inverse to the amplitude modulation is 

here also mathematically described. They are also shown the basic circuit solution for 

demodulation AM, DSB and SSB. Practical part focused on the modulation and demodulation 

AM, inhere in the design and follow making montage AM modulator – demodulator unit with 

its own oscillator. The unit is designed for use in laboratory teaching, is also measured and 

results are reported here.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

AM základní amplitudová modulace  

1a , 2a  konstanty  

AMB  šířka spektra signálu AM   Hz   

DSBB  šířka spektra signálu DSB   Hz   

SSBB  šířka spektra signálu SSB   Hz   

DSB  amplitudová modulace s potlačenou nosnou frekvencí  

 fFAM  frekvenční spektrum signálu AM   V   

 fFDSB  frekvenční spektrum signálu DSB   V   

Cf  frekvence nosného signálu   Hz   

LCf  rezonanční frekvence LC  obvodu   Hz   

mf  frekvence modulačního signálu   Hz   

nf  n-tá harmonická frekvence   Hz   

maxmf  nejvyšší frekvence modulačního signálu   Hz   

minmf  nejniţší frekvence modulačního signálu   Hz   

0f  pomocná nosná frekvence   Hz   

f  frekvenční odchylka   Hz   

AMk  amplitudová citlivost modulátoru AM  

 tm  modulační signál   V   

am  činitel (index) amplitudové modulace   %   

efm  efektivní hodnota modulačního signálu   V   

 tmn  normovaný modulační signál (kosinusový)   V   

AMP  výkon signálu AM   W   

maxAMP  vrcholový výkon signálu AM   W   

DSBP  výkon signálu DSB   W   

CP  střední výkon nosného signálu   W   



 

 

PP  střední výkon postranní sloţky modulačního signálu   W   

 tp  přepínací funkce  

SR  odpor v propustném směru      

SB  zapojení tranzistoru se společnou bází  

SC  zapojení tranzistoru se společným kolektorem  

SE  zapojení tranzistoru se společným emitorem  

SSB  amplitudová modulace s potlačenou nosnou frekvencí  

a s potlačeným jedním postranním pásmem  

T  perioda   s   

t  čas   s   

BBU  předpětí báze   V   

CU  amplituda nosného signálu   V   

mU  amplituda modulačního signálu   V   

maxU  maximální amplituda modulovaného signálu   V   

minU  minimální amplituda modulovaného signálu   V   

rU  amplituda regenerovaného nosného signálu   V   

01U , 02U  amplituda pomocného modulovaného napětí   V   

 tuAM  modulovaný signál AM   V   

 tuC  nosný signál   V   

 tu DEMC _  regenerovaný nosný signál   V   

 tuD  demodulovaný signál   V   

 tuDSB ,  tu03 ,  tu04  modulovaný signál DSB   V   

 tuSSB  modulovaný signál SSB   V   

 tu DSSB_  časový průběh dolního postranního pásma SSB   V   

 tu HSSB_  časový průběh horního postranního pásma SSB   V   

Pu , 1Pu , 2Pu  amplituda postranních sloţek   V   

 tuR  tepavé napětí   V   



 

 

 tuX  napětí na výstupu násobiče   V   

 tu1  součet signálů  tm  a  tuC    V   

 tu2  výstupní napětí nelineárního obvodu   V   

 tu01 ,  tu02  pomocné modulované napětí   V   

 tu DPP_01 ,  tu DPP_02  dolní postranní pásma pomocného modulovaného  

napětí   V   

  špičkový činitel  

m  fáze      

 t ,   fázová odchylka      

  časová konstanta, doba sepnutí   s   

C  úhlová rychlost nosného signálu   1rad   

m  úhlová rychlost modulačního signálu   1rad   
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1 Úvod  

Proces modulace, který se provádí na vysílací straně rádiového komunikačního systému, 

a proces demodulace, který se provádí na přijímací straně rádiového komunikačního systému, 

jsou nedílné procesy při zpracování signálů a mají v rádiových komunikacích základní význam.  

Modulace má význam hned ze dvou důvodů. První důvod je ten, ţe signál získávaný ze 

zdroje signálu je zpravidla v základním frekvenčním pásmu, např. telefonní signál 

kHzHz 3300  , jakostní rozhlasový signál kHzHz 1550  , apod., kdeţto radiokomunikační 

kanál mezi vysílačem a přijímačem má širokopásmový charakter. Jako příklad 

radiokomunikačního kanálu lze uvést např. volným prostor, jímţ se šíří elektromagnetická vlna, 

anebo optický vlnovod, atd. Širokopásmový charakter uvedených kanálů umoţňuje přenést 

vyšší počet různých signálů základního pásma v jednom komunikačním kanále, avšak za 

podmínky, ţe tyto signály budou modulací přeloţeny ve vysílači ze základního pásma do oblasti 

vyšších frekvencí. Na přijímací straně dojde k demodulaci čili k přeloţení vysokofrekvenčního 

pásma zpět do základního. Druhý hlavní důvod je, ţe při přenosu vysokofrekvenčního signálu 

se zlepší energetická bilance signálu. Potřebné vysílací a přijímací antény s velkou energetickou 

účinností lze dosáhnout pouze při vyšších frekvencích. Pro signál v základním pásmu by anténa 

schopná účinného vyzařování měla neúnosně velké rozměry resp. prakticky nerealizovatelná.  

Rádiový komunikační systém je zakreslen na Obr 1.1. Proces modulace se realizuje 

v modulátoru na vysílací straně a lze tento proces rozdělit do dvou skupin – analogový nebo 

diskrétní. Modulace se účastní tyto signály:  

 modulační signál – je spojitý (analogový) nebo diskrétní signál obsahující původní 

informaci  

 nosný signál – je spojitý harmonický signál, tzn. sinusový resp. kosinusový signál  

 modulovaný signál – je signál, který mění své parametry v závislosti na modulačním 

signálu  

Podstata modulace je v tom, ţe modulačním signálem je ovlivňován jeden z parametrů 

nosného signálu. Pokud je ovlivňována amplituda, vzniká amplitudová modulace AM 

(Amplitude Modulation), při ovlivňování frekvence vzniká frekvenční modulace FM 

(Frequency Modulation) a při ovlivňování fáze nosného signálu vzniká fázová modulace PM 

(Phase Modulation).  

Modulovaný signál je dále přiveden do vysokofrekvenčního zesilovače, který je zapojen 

za modulátorem, zde je signál zesílen a anténou vyslán do volného prostředí.  
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Obr 1.1 Rádiový komunikační řetězec  

Na přijímací straně rádiového komunikačního řetězce je modulovaný signál zachycen 

přijímací anténou, zesílen a přiveden do demodulátoru, kde je zpětně demodulován. 

Demodulovaný signál je převeden zpět do základního frekvenčního pásma a svým průběhem, aţ 

na určité zkreslení a přídavný šum, odpovídá původnímu modulačnímu signálu.  

V první části této diplomové práce je vysvětleno, jak vzniká samotná amplitudová 

modulace, jak lze matematicky vyjádřit amplitudovou modulaci a výkon modulovaného signálu 

a také je zde vysvětlena amplitudová demodulace.  

Druhá část diplomové práce je zaměřená na základní obvodové principy, které realizují 

amplitudovou modulaci a demodulaci. Při realizaci je vyuţíváno např. diody či tranzistoru, je 

zde také graficky vysvětlen princip vzniku amplitudové modulace díky nelineární 

charakteristice diody.  

V poslední části je řešena praktická realizace amplitudového modulátoru a demodulátoru 

s vlastním oscilátorem pro nosnou frekvenci. Při návrhu zapojení a posléze desky plošných 

spojů byl brán ohled na vyuţití v laboratorní výuce.  

V této kapitole „Úvod“ bylo čerpáno z literatury [4].  
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2 Amplitudová modulace  

Historicky nejstarší modulace je amplitudová, která se začala vyuţívat při experimentech 

s rádiovým vysíláním po roce 1900.  

Bude-li se měnit amplituda napětí modulované nosné vlny lineárně s modulačním 

napětím )(tm  vznikne amplitudová modulace, ovšem za podmínky, ţe relativní fáze 

modulované nosné vlny vůči fázi nemodulované nosné vlny je konstantní. Amplitudová 

modulace je typický představitel lineární modulace, coţ je proces, při kterém dochází 

k pouhému frekvenčnímu posunutí spektra modulačního signálu. Modulovaný signál tak 

obsahuje pouze ty frekvenční sloţky, které odpovídají posunutým sloţkám modulačního 

signálu. Obálka AM signálu není konstantní a z toho důvodu se za modulátorem pouţívají 

lineární výkonové zesilovače, pracující buď ve třídě A anebo v dvojčinném zapojení ve třídě B; 

výkonová účinnost zesilovačů v tomto zapojení bývá nejvýše kolem %30  aţ %60 .  

2.1 Amplitudová modulace AM  

Amplitudová modulace AM znázorněna na Obr 2.2 je základním typem amplitudových 

modulací. AM má nepotlačenou nosnou a obsahuje obě dvě postranní pásma.  

Pokud chceme matematicky vyjádřit modulovaný signál )(tuAM , pak musíme nejprve 

nadefinovat modulační signál )(tm  a nosný signál )(tuC  u kterých budeme předpokládat, ţe 

jsou kosinusové, viz vztah (2.1) a (2.2).  

)2cos()( tfUtm mm    (2.1)  

)2cos()( tfUtu CCC    (2.2)  

Jak jiţ bylo řečeno výše, tak amplitudová modulace je charakteristická změnou amplitudy 

čili okamţitá amplituda modulované nosné vlny se mění v rytmu modulačního signálu )(tm  

kolem své střední hodnoty CU . Časový průběh modulovaného signálu )(tuAM  můţeme vidět 

na obrázku Obr 2.2 a lze ho vyjádřit následujícím vztahem:  

 
  )2cos()2cos(1

)2cos()2cos()(

tftfmU

tftfUUtu

CmaC

CmmCAM





 


 (2.3)  
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Ve vztahu (2.3) se setkáváme s veličinou am , coţ je činitel (index) amplitudové 

modulace a je dán vztahem (2.4); často se tento činitel vyjadřuje také v procentech a pak 

mluvíme o hloubce modulace, téţ procento modulace.  

 
  C

m
a

U

U

UU

UU
m 






minmax

minmax  (2.4)  

Je patrné, ţe am  lze v praxi vypočítat nejen pomocí amplitudy modulačního signálu mU  

a amplitudy nosné vlny CU , ale také pomocí maximální amplitudy maxU  a minimální 

amplitudy minU  modulovaného signálu.  

Bude-li splňovat činitel modulace podmínku 10  am , pak nebude docházet ke 

zkreslení AM modulace, pokud však bude podmínka porušena, dojde k neţádoucímu 

přemodulování. Na Obr 2.1 je patrné, ţe při hloubce modulace 1am  dochází k maximálnímu 

stupni modulace a při překročení této hodnoty dojde k přemodulování nosného signálu. 

Důsledek je silné zkreslení, tzn. obálka modulovaného signálu  tuAM  neodpovídá původnímu 

modulačnímu signálu a vznikají parazitní postranní pásma. Přemodulování je tedy provozně 

nepřípustný stav.  

  

 a)  b)  
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 c)  

Obr 2.1 Hloubka amplitudové modulace vysokofrekvenčního signálu 

a) hloubka modulace %50  

b) hloubka modulace %100  

c) přemodulovaný signál – hloubka modulace %150  

Kromě výše zmíněné podmínky je zde i další poţadavek týkající se nosné frekvence Cf , 

která musí být podstatně vyšší neţ nejvyšší modulační frekvence maxmf , tedy musí platit 

nerovnost maxmC ff  . Potom nedochází ke zkreslení a obálka modulovaného signálu věrně 

sleduje modulační průběh.  

Časový průběh modulovaného signálu AM daný vztahem (2.3) lze upravit při modulaci 

jediným harmonickým signálem do vztahu (2.5):  

    mCmC
Ca

CCAM

Um
tfUtu  


 coscos

2
)2cos()(  (2.5) 

Z výsledného oboustranného frekvenčního spektra signálu AM na Obr 2.3 a ze vztahu 

(2.5) vyplývá, ţe:  

 původní spektrum modulačního signálu  tm  se přesunulo ze základní polohy do okolí 

nosné frekvence Cf , kde nosná frekvence Cf  má amplitudu CU  a postranní modulační 

sloţky mají amplitudu 22 Cam UmU    

 frekvenční spektrum je souměrné kolem nosné frekvence Cf  a postranní modulační 

sloţky leţí ve vzdálenosti mf  a mf  po stranách nosné vlny  
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 šířka spektra signálu AM a tudíţ i potřebná šířka pásma vysokofrekvenčního kanálu je 

daná relací (2.6)  

max2 mAM fB    (2.6) 

 

Obr 2.2 Časový průběh modulovaného signálu  tuAM  

hpp

F
A

M
(f

)

U
C
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f
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Obr 2.3 Frekvenční spektrum  fFAM  signálu AM 

Na Obr 2.4 je zakreslená fázorová reprezentace signálu AM při harmonickém 

modulačním signálu  tm , kdy fázor nosného signálu o amplitudě CU  rotuje úhlovou rychlostí 

C  a na něj jsou nesuperponovány dva fázory postranních frekvenčních sloţek modulačního 

harmonického signálu  tm  rotující úhlovou rychlostí m  proti sobě. Na Obr 2.4a) je vidět 

fázorové znázornění, kdy obě postranní sloţky modulačního signálu jsou shodné co do fáze a 
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amplitudy, která má velikost 2mP Uu  , výsledný fázor modulovaného signálu  tuAM  je 

pak soufázový s fázorem nosného signálu  tuC . Jiná situace nastává pro rozdílné amplitudy 

postranních sloţek modulačního signálu, viz Obr 2.4b), kdy výsledný fázor modulovaného 

signálu  tuAM  nebude soufázový s fázorem nosného signálu a kromě amplitudové modulace 

zde vznikne i úhlová modulace. Dochází zde k fázové odchylce  t  a následně ke vzniku 

zkreslení obálky amplitudové modulace. Proto je důleţité, aby pásmové propusti pro 

amplitudovou modulaci AM byly symetrické kolem nosné frekvence Cf .  

 

 

 a)  b)  

Obr 2.4 Fázorová reprezentace signálu AM při harmonickém modulačním signálu  tm   

a) fázorová reprezentace signálu AM se symetrickými postranními sloţkami  

b) vliv nesymetrie postranních sloţek na zkreslení signálu AM  

Do této chvíle jsme uvaţovali, ţe modulační signál  tm  bude sinusový resp. 

kosinusový. Pokud tomu tak nebude čili modulační signál  tm  bude obecný nesinusový 

průběh, pak časový průběh modulovaného napětí  tuAM  je dán vztahem (2.7):  

   )2cos(1)( tftmkUtu CAMCAM    , (2.7)  

kde AMk  je amplitudová (napěťová) citlivost modulátoru AM. Můţeme dále určit maximální 

součin amplitudové citlivosti modulátoru AM a modulačního signálu  tm , coţ je rovno činiteli 

modulace am , resp. po vynásobení číslem 100 se jedná o procento modulace. Z tohoto součinu 

plyne podmínka   1tmkAM  , při splnění této podmínky nedochází k přemodulování.  
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Při obecném modulačním signálu  tm  bude oboustranné amplitudové frekvenční 

spektrum  fFAM  symetrické vůči nosné vlně, tak tomu bylo i u sinusových průběhů 

modulačního signálu. Spektrum modulačního signálu  tm  nacházejícího se v rozmezí maxmf  

aţ minmf  je znázorněno na Obr 2.3. Frekvenční spektrum na Obr 2.3 předpokládá, ţe všechny 

frekvenční sloţky obou postranních pásem mají stejnou amplitudu. Amplitudové spektrum 

modulačního signálu však můţe být i nerovnoměrné, coţ má za následek odpovídající 

nerovnoměrnost spektra obou postranních pásem. Potřebná šířka pásma pro přenos AM signálu 

bude dána vztahem (2.6).  

Oboustranné frekvenční spektrum  fFAM  signálu AM pro obecný modulační signál 

 tm  můţeme zapsat Fourierovou transformací časového průběhu  tm  a úpravou získáme:  

         

    CC

Ca

CC

C

AM

ffMffM
Um

ffff
U

tmfF








2

2


, (2.8)  

kde nosná vlna je reprezentována dvěma funkcemi delta na frekvencích Cf  a váţené 

činitelem 2CU , a kde dolní a horní postranní modulační pásmo je reprezentováno spektrem 

modulačního signálu  fM  transformované na frekvence Cf  a váţené činitelem 

  2Ca Um  .  

2.2 Výkon signálu AM  

Výkon signálu AM můţeme rozdělit na dílčí výkony, resp. na výkon nosného a 

modulačního signálu (výkon postranních sloţek). Lze pak psát střední výkon modulovaného 

signálu  tuAM  pro zátěţ 1R  jako následující vztah:  

         ttmUttmtUtuP CCCCCAMAM   2222 cos2coscos)(  (2.9)  

Jednotlivé sloţky můţeme nadefinovat takto:  

  CCCC PUtU  22

2

1
cos   (2.10)  
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je střední výkon nosného signálu  tuC .  

     tmttm C

22

2

1
cos   ,  (2.11)  

kde  tm2
 je střední výkon modulačního signálu  tm .  

       tmUtmUttmU CCCC  2
2

1
cos2  ,  (2.12)  

kde  tm  je stejnosměrná sloţka modulačního signálu  tm , ale většinou lze psát   0tm .  

Tedy vztah (2.9) lze přepsat do vztahu (2.13):  

   tmPtmUtuP CCAMAM

2222

2

1

2

1

2

1
)(   (2.13)  

nebo dle vztahu (2.14) lze psát:  

  tmmUP naCAM

222 1
2

1
  (2.14)  

Pokud bychom chtěli definovat střední výkon PP  jedné postranní sloţky, pak budeme 

vycházet z toho, ţe střední výkon modulačního signálu  tm , definovaný jako  tm2

2

1
 , je 

středním výkonem obou postranních sloţek čili střední výkon PP  jedné postranní sloţky je 

poloviční vůči střednímu výkonu modulačního signálu  tm . Lze to následně zapsat vztahem 

(2.15):  

   tmmUtmP naCP

2222

2

1

2

1
2   (2.15)  

z čehoţ vyplývá vztah (2.16):  

 tmmUP naCP

222

4

1
  (2.16)  
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Jak jiţ bylo výše řečeno, střední výkon AMP  signálu AM je rozdělen mezi nosný signál a 

postranní sloţky. Zde zavádíme špičkový činitel  , kterým je charakterizován signál a tento 

činitel můţeme definovat jako poměr vrcholové hodnoty mU  k efektivní hodnotě efm :  

 tmmm

U

n
nefef

m

2

11
  (2.17)  

Po dosazení vztahu (2.17) do vztahu (2.14), pak dostáváme následující vyjádření:  

   









2

2

22 11


a

CnaCAM

m
PtmmPP  (2.18)  

Vztah (2.18) určuje, ţe rozdělení výkonu modulovaného signálu mezi nosný signál a postranní 

sloţky závisí na hloubce modulace am  a na špičkovém činiteli  , který určuje druh 

modulačního signálu.  

Konkrétnější příklad si lze ukázat pro případ harmonického modulačního signálu, pro který 

platí, ţe 2  a pro hloubku modulace 1am  a pak po dosazení do vztahu (2.18) lze psát:  

CCCAM PPPP
2

1

2

1
1 








  (2.19)  

Celkový výkon modulovaného signálu je zcela nerovnoměrně rozdělen na nosnou vlnu a 

na postranní sloţky. Při maximálním činiteli modulace 1am  při kterém nebude docházet ke 

zkreslení, bude v krajním případě nosná vlna zabírat 32  celkového výkonu modulovaného 

signálu, přičemţ nosná vlna nenese ţádnou informaci. Kdeţto postranní sloţky, nesoucí 

potřebné informace, zaujímají dohromady jen 31  tohoto výkonu. Pokud bude hloubka 

modulace menší, coţ je obvyklejší, bude energetická bilance modulace AM zhoršena, toto je 

však velkou nevýhodou. Tuto nevýhodu lze sníţit pouţitím odvozených modulací z AM 

modulace popsaných v dalších kapitolách.  

Jako další příklad si lze uvést poměry u sdělovacích signálů. Např. špičkový činitel 

telefonního signálu odpovídá 8  a při hloubce modulace 1am  dostáváme relaci:  
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CCCAM PPPP
64

1

64

1
1 








  (2.20)  

V tomto případě postranní sloţky modulovaného signálu zaujímají pouze CP
64

1
, coţ 

svědčí o malé výkonové účinnosti AM.  

Kromě středního výkonu lze nadefinovat vztah pro vrcholový výkon, který je potřebný 

např. pro kanál pro přenos signálu AM (např. zesilovač), který musí být navrţen pro tento 

vrcholový výkon. Pro   1tm  bude vrcholový výkon dán vztahem (2.21):  

 22

max 1 aCAM mUP   (2.21)  

Nejvyšší hodnota vrcholového výkonu bude dosaţena pro 1am .  

Z výše uvedené spektrální analýzy signálu AM a z výkonu signálu AM jsou patrné 

základní nevýhody AM modulace. Tato modulace vyţaduje frekvenční šířku pásma pro přenos 

modulovaného signálu dvojnásobnou, neţ jaká je šířka spektra modulačního signálu. Nejen, ţe 

si dvojnásobnou šířkou frekvenčního spektra sniţujeme vyuţitelnost přenosových tras, ale také 

vzhledem k tomu, ţe úplná informace je jiţ obsaţena v jediném postranním pásmu, tak je 

zbytečné přenášet obě postranní pásma. Jako další nevýhodu lze spatřovat to, ţe nosný signál, 

který nenese ţádnou informaci, na sebe váţe podstatnou část vysílacího výkonu vůči postranním 

sloţkám, coţ má za následek zbytečné zatěţovaní přenosových zařízení. Tomu lze zamezit 

potlačením nosné frekvence buď úplně anebo částečně.  

2.3 Amplitudová modulace DSB  

Jiţ v počátcích rádiové komunikace začala vznikat myšlenka, jak redukovat základní 

nevýhodu modulace AM čili potlačit buď částečně anebo zcela nosnou vlnu a přenášet pouze 

postranní pásma nesoucí potřebnou informaci. Dochází ke vzniku amplitudové modulace 

s potlačenou nosnou frekvencí, téţ nazývaná dvoupásmová modulace, a značí se zkratkou DSB 

(Double Side Band), případně značenou DSB SC  (SC = Supressed Carrier, tj. potlačená nosná). 

Modulace DSB s částečně potlačenou nosnou vlnou se značí DSRC (Double Sideband Reduced 

Carrier).  
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Obr. 2.5 Časový průběh modulovaného signálu  tuDSB  

Časový průběh modulace DSB je naznačen na Obr. 2.5 a je zřejmé, ţe obálkou amplitud 

modulovaného signálu  tuDSB  je opět modulační signál, ale není posunut o amplitudu nosného 

signálu CU . Matematické vyjádření modulovaného signálu  tuDSB  lze zapsat jako součin 

nosného a modulačního signálu čili:  

         tmtfUtmtutu CCCDSB  2cos . (2.22)  

Periodický obecný modulační signál lze zapsat vztahem (2.23) jako součet kosinusových 

sloţek na základě Fourierova rozvoje.  

   



n

m

mmm fUtm
1

2cos  ,  (2.23)  

kde m  je fáze, min1 mff   bude odpovídat nejniţší (základní) harmonické a maxmn ff   

nejvyšší harmonické modulačního signálu.  

Úplné matematické vyjádření modulovaného signálu  tuDSB  je pak dáno relací (2.24).  

     

     tff
UU

tff
UU

tfUtfUtu

mC
mC

mC
mC

mmCCDSB















2cos
2

2cos
2

2cos2cos

 (2.24)  
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Frekvenční spektrum  fFDSB  bude dáno relací (2.25) a je zobrazeno na Obr. 2.6, 

z tohoto obrázku je také vidět, ţe postranní sloţky zůstávají totoţné jako u frekvenčního spektra 

 fFAM , zatímco nosný signál bude plně potlačen.  

      CCDSB ffMffMfF 
2

1
 (2.25)  

Potřebná šířka pásma vysokofrekvenčního kanálu je daná relací (2.26) a je taktéţ shodná 

se šířkou pásma u amplitudové modulace AM.  

max2 mDSB fB   (2.26)  

hpp

F
D

S
B
(f

)

ff
m min

f
m max

B
DSB

=2f
m max

f
C

postranní pásma

dpp

f
m min

f
m max

pásmo signálu m(t)

 

Obr. 2.6 Frekvenční spektrum  fFDSB  signálu DSB 

Výkon modulovaného signálu  tuDSB  odpovídá vztahu (2.27). 

     tmttmtuP CDSBDSB

222

2

1
cos)(    (2.27)  

Zatímco u amplitudové modulace AM zabírá nosná vlna 32  celkového výkonu, u 

amplitudové modulace DSB je tato nosná vlna zcela potlačena a dochází tedy k trojnásobnému 

nárůstu výkonu (tj. cca o dB7,4 ) postranních sloţek při hloubce modulace 1m . V opačném 
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případě, tj. při demodulaci DSB, bude trojnásobný nárůst (tj. o dB7,4 ) poměru 

šumsignálNS   za demodulátorem přijímače.  

2.4 Amplitudová modulace SSB  

K přenosu uţitečné informace postačuje pouze jedno postranní pásmo modulačního 

signálu, coţ vyuţívá amplitudová modulace SSB. Nosná vlna a druhé postranní pásmo 

modulačního signálu je potlačeno. Vzniká tak amplitudová modulace s jedním potlačeným 

postranním pásmem SSB (Single Side Band). Amplitudová modulace SSB nejen díky potlačené 

nosné má při hloubce modulace 1m  podetekční poměr šumsignálNS   trojnásobně 

vyšší (tj. o dB7,4 ) neţ amplitudová modulace AM, ale také díky potlačení jednoho ze dvou 

postranních pásem modulačního signálu si amplitudová modulace SSB vystačí s poloviční 

šířkou pásma vysokofrekvenčního kanálu daného relací (2.28): 

maxmSSB fB   (2.28)  

Matematické vyjádření modulovaného signálu  tuSSB  bude dáno stejným vztahem jako 

modulovaný signál  tuDSB , jedná se o vztah (2.24), ale je zapotřebí vyjádřit pouze dolní nebo 

horní postranní pásmo. Časový průběh horního postranního pásma je vyjádřeno relací (2.29) a 

zobrazeno na Obr. 2.7a), časový průběh dolního postranního pásma je obdobně vyjádřeno relací 

(2.30) a zobrazeno na Obr. 2.7b).  

    tff
UU

tu mC
mC

HSSB 


 2cos
2

_  (2.29)  

    tff
UU

tu mC
mC

DSSB 


 2cos
2

_  (2.30)  
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hpp

F
S

S
B
(f

)

f

f
m min

f
m max

f
C

f
m min

f
m max

pásmo signálu m(t)

 

a)  

 

F
S

S
B
(f

)

f

f
m min

f
m max

f
C

dpp

f
m min

f
m max

pásmo signálu m(t)

 

b)  

Obr. 2.7 Amplitudová modulace SSB  

a) frekvenční spektrum s vyuţitím horního postranního pásma  

b) frekvenční spektrum s vyuţitím dolního postranního pásma  

V této kapitole „Amplitudová modulace“ a jejich podkapitolách bylo čerpáno z literatury 

[1], [2] a [3].  
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3 Amplitudová demodulace  

Amplitudová demodulace je inverzní proces k amplitudové modulaci. Z modulovaného 

signálu, jehoţ amplitudy jsou úměrné modulačnímu signálu, je snaha získat zpět časový průběh 

modulačního napětí.  

Frekvenční posun, který byl realizovaný u amplitudové modulace ze základního do 

vyššího frekvenčního pásma (do okolí nosné frekvence Cf ) je díky amplitudové demodulaci 

realizován opačným směrem čili z vyššího do základního frekvenčního pásma a 

z modulovaného signálu tedy dostáváme zpět původní modulační signál.  

Amplitudovou demodulaci můţeme rozdělit takto:  

 demodulace u systémů s přenosem nosné frekvence (AM)  

 demodulace u systémů s potlačenou nosnou frekvencí (DSB, SSB).  

Výše zmíněné amplitudové demodulace se liší v realizaci příslušného demodulátoru 

s tím, ţe demodulace u systémů s potlačenou nosnou frekvencí potřebují ke své činnosti i 

oscilátor, který obnoví na přijímací straně nosnou frekvenci, která byla potlačena na vysílací 

straně. Tato problematika je blíţe popsána v kapitole „Amplitudové demodulátory“.  
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4 Amplitudové modulátory  

Amplitudová modulace je v podstatě součin průběhu modulačního a nosného signálu. 

Tento součin lze realizovat pomocí modulátoru, který vyuţívá nelineární obvod, kdy na vstupu 

dochází k součtu průběhů  tm  a  tuC , k samotnému součinu dochází díky nelineárnímu 

obvodu a na výstupu pásmová propust potlačí neţádoucí modulační produkty. Blokové schéma 

amplitudového modulátoru je naznačeno na Obr. 4.1.  

m(t) u
1
(t) u

2
(t) u

AM
(t)

u
C
(t)

nelineární

obvod

PP

 

Obr. 4.1 Blokové schéma amplitudového modulátoru 

Nelineární obvod můţe disponovat jedním ze dvou druhů nelinearit:  

1. nelineární spojitá charakteristika  

2. lineární lomená charakteristika  

Dle výše uvedených nelinearit pak můţeme rozlišit pracovní reţim modulátoru.  

Modulátor v režimu nelineární charakteristiky  

Jako příklad modulátoru v reţimu nelineární charakteristiky lze uvést obvod na Obr. 4.8, 

coţ je kvadratický diodový modulátor. Přenosovou charakteristiku nelineárního prvku, v tomto 

případě diody, lze vyjádřit pomocí mocninné řady:  

     tuatuatu 2

12112   (4.1)  

kde 1a , 2a  jsou konstanty závislé na průběhu voltampérové charakteristiky diody.  

Jak jiţ výše bylo zmíněno, tak ve vstupním bloku na Obr. 4.1 dochází k součtu  tm  a 

 tuC , tento součet nám poslouţí jako vstupní signál pro nelineární obvod a můţeme ho 

vyjádřit následující relací:  
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    )2cos(1 tfUtmtu CC    (4.2)  

U modulačního signálu  tm  předpokládáme obecný nesinusový průběh. Celkové 

vstupní napětí se pohybuje v nízkých hodnotách, aby nedocházelo k vybočení pracovního bodu 

diody z úseku charakterizovaného mocninou řadou danou vztahem (4.1). Výstupní napětí 

z nelineárního obvodu, resp. z diody, získáme dosazením vztahu (4.2) do (4.1) a následnou 

úpravou získáme relaci (4.3).  

        )(cos)cos(
2

1 22

221

1

2
12 tUatmatmattm

a

a
Uatu CCCC 








   (4.3)  

Poslední blok schématu amplitudového modulátoru, coţ je pásmová propust laděná na 

frekvenci nosné vlny Cf  a v praxi ve většině případů realizovaná paralelním rezonančním 

obvodem LC nám potlačí neţádoucí modulační produkty napětí  tu2 , coţ je druhý a třetí člen 

leţící v základním pásmu a poslední člen leţící v okolí druhé harmonické nosné vlny Cf2 . 

Výstupní poţadované napětí  tuAM  je pak dané relací (4.4):  

     )2cos(1)2cos(
2

1)(
1

2 tftmkUtftm
a

a
Utu CAMCCCAM 








   , (4.4)  

kde  

1

22

a

a
k AM  . (4.5)  

Obdobně, jak pro modulační signál  tm  definovaný jako obecný nesinusový průběh, si 

můţeme vyjádřit výstupní napětí z nelineárního obvodu  tu2  a následně modulované napětí 

 tuAM  i pro modulační signál  tm  sinusový, resp. kosinusový, zadaný vztahem (2.1). Po 

dosazení vztahu (4.2) do (4.1) dostáváme následující vyjádření:  
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    tUUatUUa

tUatUa

tUatUaUUatu

mCCmmCCm

CCmm

CCmmCm













coscos

2cos
2

1
2cos

2

1

coscos
2

1

22

2

2

2

2

11

22

22

 (4.6)  

Po průchodu napětí  tu2  pásmovou propustí dojde k potlačení neţádoucích 

modulačních produktů a výstupní napětí  tuAM  se bude skládat z uţitečných modulačních 

produktů, které jsou podtrţeny ve výše uvedeném vztahu (4.6). Spektrum výstupního napětí 

 tu2  je zakresleno na Obr. 4.2 plnou čarou, čárkovaně je zde zakreslené rozloţení dalších 

neuţitečných (rušivých) produktů, které by vznikly při zahrnutí dalších členů mocninné řady, 

např. mocniny tří, čtyř a vyšší do vztahu (4.1).  

Modulátory v reţimu nelineární charakteristiky vyuţívají jako nelineární obvod, resp. 

nelineární prvek, např. elektronku, tranzistor nebo diodu. V telekomunikační technice jsou 

nejrozšířenější modulátory vyuţívající diodu.  

f

F
A

M
(f

)

f C
-f

m

f
C

2f
C

f C
+

f m

f C
+

2
f m

f C
+

3
f m

2
f C

+
f m

2
f C

+
2

f m

2
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Obr. 4.2 Spektrum na výstupu modulátoru v reţimu nelineární charakteristiky 

Modulátor v režimu lineární lomené charakteristiky  

Nejjednodušší modulátor v reţimu lineární lomené charakteristiky vyuţívá jako 

nelineární obvod spínač, který disponuje lineární lomenou charakteristikou a dochází zde  

k periodickému přepínání z jednoho lineárního stavu do jiného lineárního stavu s periodou T . 

Vstupní modulační signál  tm  je připojován s periodou T  na zatěţovací odpor, dochází zde 

také ke skokovým změnám zatěţovacího odporu vůči vstupním svorkám.  
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Obr. 4.3 Spínací modulátor 
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Obr. 4.4 Časový průběh přepínací funkce  tp  

Přepínací funkci  tp , která nabývá hodnot 0 (rozepnuto) nebo 1 (sepnuto) a je 

znázorněna na Obr. 4.4, lze matematicky vyjádřit pomocí rozvoje ve Fourierovu řadu:  

   

      ...5cos
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 (4.7)  

Výstupní průběh  tu2  je dán součinem modulačního signálu  tm  a přepínací funkce 

 tp  a pokud  tm  budeme definovat jako sinusový resp. kosinusový signál dle vztahu (2.1) a 

za přepínací funkci  tp  dosadíme relaci (4.7), pak dostaneme vztah (4.8):  
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 (4.8)  

Příslušné spektrum sloţek je vyobrazeno na Obr. 4.5. Pásmovou propustí jsou potlačeny 

neuţitečné sloţky a výsledné výstupní napětí bude obsahovat uţitečné sloţky a to je druhý a 

třetí člen ze vztahu (4.8).  
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Obr. 4.5 Spektrum na výstupu spínacího modulátoru 

Jak je patrné ze spektra na Obr. 4.5, tak modulátory pracující v reţimu lineární lomené 

charakteristiky potlačují nosnou frekvenci a sudé násobky nosné frekvence i s jejich 

postranními sloţkami (podmínkou však je, aby doba sepnutí 2T ).  

V praxi se nejčastěji při realizaci pouţívá dioda nebo tranzistor jako spínací prvek. Na 

Obr. 4.6 vidíme voltampérovou charakteristiku diody a princip násobení modulačního signálu 

 tm  a nosného signálu  tuC . Je patrné, ţe v oblasti, kdy se dioda začíná otevírat, dochází 

k nelinearitě voltampérové charakteristiky diody. Abychom vyuţili linearitu této 

charakteristiky, resp. dosáhli největší linearity modulace, musí se vrcholové hodnoty 

superponovaných průběhů  tm  a  tuC  pohybovat v lineární části voltampérové 

charakteristiky diody v propustném směru, tj. vysoko nad kolenem charakteristiky. Dostatečně 

velkou napěťovou úrovní nosného signálu se dostáváme mimo nelineární část charakteristiky 

v propustném směru, dioda je po dobu kladné půlvlny otevřena (spínač sepnut). Pro germaniové 

diody je potřebná minimální napěťová úroveň VUC 18,0   (koleno charakteristiky lze 
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očekávat při napětí VU 3,02,0  ) a pro křemíkové diody VUC 5,13,1   (koleno 

charakteristiky vzniká při VU 8,07,0  ). V opačném případě – při průchodu záporné 

půlvlny je dioda uzavřena, vykazuje velký odpor v závěrném směru (spínač rozepnut). 

Voltampérovou charakteristiku diody tedy lze aproximovat lineární lomenou charakteristikou 

(viz Obr. 4.7) neboli jedná se o charakteristiku ideální diody, která má v závěrném směru 

nekonečný odpor a v propustném směru pak konstantní odpor SR .  

Kromě vrcholové hodnoty nosného signálu  tuC  je důleţitý i napěťový rozkmit 

modulačního signálu  tm . Rozkmit musí být dostatečně malý, aby vrcholové hodnoty 

neopustili lineární část charakteristiky a zároveň nedocházelo k velkým zkreslením. V této 

souvislosti je třeba zachovat následující podmínku:  

Cm UU  1,0 ,  (4.9)  

tj. napětí nosného signálu musí být minimálně desetkrát větší neţ napětí modulačního signálu. 

Porušení této podmínky má za následek vznik silných rušivých kombinačních produktů na 

výstupu modulátoru, tj. harmonické, součtové a rozdílové sloţky obou vstupních signálů, které 

jsou neţádoucí.  

 

Obr. 4.6 Vyuţití voltampérové charakteristiky diody  
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Obr. 4.7 Lineární lomená charakteristika 

Jako příklad amplitudového modulátoru pracujícího v reţimu lineární lomené 

charakteristiky lze uvést opět to nejjednodušší zapojení a tím je kvadratický diodový modulátor 

na Obr. 4.8. Tento modulátor, jak jiţ bylo výše zmíněno, můţe pracovat i v reţimu nelineární 

charakteristiky.  

Obecně všechny diodové modulátory můţou pracovat jak v reţimu nelineární 

charakteristiky, tak v reţimu lineární lomené charakteristiky, i přes totoţné zapojení v obou 

reţimech. Volba reţimu v daném zapojení závisí pouze na volbě amplitudy CU  nosného 

signálu  tuC . V praxi se obvykle pouţívá spínací reţim čili reţim s lineární lomenou 

charakteristikou.  

4.1 Modulátory AM  

Nejjednodušší modulátor pro amplitudovou modulaci AM je kvadratický diodový 

modulátor na Obr. 4.8.  
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Obr. 4.8 Kvadratický diodový modulátor  
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Tento modulátor vyuţívá jako nelineární prvek diodu, která je polarizovaná do propustné 

oblasti díky připojenému stejnosměrnému napětí. Součet signálu modulačního a nosného je díky 

charakteristice diody (princip ukázán na Obr. 4.6) a následného paralelního rezonančního 

obvodu LC  laděného na nosnou frekvenci Cf  upraven do potřebného časového průběhu 

amplitudové modulace AM dané relací (2.3).  

V praxi lze nahradit diodu, jakoţto nelineární prvek, bipolárním tranzistorem. Tranzistor 

lze zapojit třemi způsoby, viz Obr. 4.9, a lze tedy vyuţívat kolektorovou, bázovou nebo 

emitorovou modulaci.  
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c)  

Obr. 4.9 Tranzistorový modulátor 

a) tranzistorový kolektorový modulátor 

b) tranzistorový bázový modulátor 

c) tranzistorový emitorový modulátor 
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Princip funkčnosti modulátoru s pouţitím tranzistoru si lze jednoduše vysvětlit např. na 

tranzistorovém kolektorovém modulátoru, který je na Obr. 4.9a). Na bázi tranzistoru je přiveden 

nosný signál  tuC . Modulační signál  tm  je spolu s napájecím kolektorovým napětím 

přiveden na kolektor tranzistoru skrze vazební transformátor a skrze rezonanční obvod LC, 

který je laděný na frekvenci nosného signálu Cf . Díky výstupním nelineárním charakteristikám 

tranzistoru vzniká potřebný modulovaný signál AM, který je pomocí vazebního vinutí 1L  

přiváděn např. ke koncovému stupni vysílače AM. Tranzistor v tomto zapojení modulátoru 

můţe pracovat v pracovní třídě A, tzn. tranzistorem prochází kolektorový proud po celou dobu 

periody, avšak pokud je vhodně nastaveno kladné předpětí BBU . Při tomto vhodném nastavení 

lze získat vysoké hodnoty hloubky modulace  100m , avšak při malé energetické účinnosti, 

okolo hodnoty %25 . Tranzistor můţe pracovat nejen v pracovní třídě A, ale taktéţ v pracovní 

třídě C, toho lze dosáhnout změnou polarity předpětí BBU . V případě pracovní skupiny C 

modulátor dosahuje niţších hodnot hloubky modulace, zato získáváme větší účinnost a to aţ 

%60 .  

Jako modulátor AM lze vyuţít také zapojení s transkonduktančním operačním 

zesilovačem na Obr. 4.10, coţ se pouţívá v moderních rádiových vysílačích. Transkonduktanční 

zesilovač je běţný operační zesilovač, který se vyznačuje symetrickými napěťovými vstupy a 

proudovým výstupem. Princip zapojení na Obr. 4.10 je velice jednoduchý – na neinvertující 

vstup zesilovače je přiveden nosný signál  tuC  a jeho zesílení je řízeno modulačním signálem 

 tm , na invertujícím vstupu je zapojen potenciometr pro kompenzaci vstupní napěťové 

nesymetrie. Na výstupu operačního zesilovače je výsledný modulovaný signál  tuAM .  

Amplitudový modulátor AM s transkonduktančním operačním zesilovačem se vyznačuje 

vynikající linearitou modulace AM a to i při maximální hloubce modulace čili %100m . 

Výstupní modulovaný signál má však nízkou výkonovou úroveň, proto pokud je zapotřebí 

velkých výstupních výkonů, je potřeba za tento modulátor zapojit výkonový zesilovač pracující 

v lineární třídě A nebo dvojčinné třídě B.  
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Obr. 4.10 Modulátor AM s transkonduktančním operačním zesilovačem  

 

4.2 Modulátory DSB  

Pokud se zapojí dva diodové amplitudové modulátory do symetrického obvodu, vznikne 

sériový dvoudiodový modulátor, jehoţ schéma zapojení je na Obr. 4.11a). Na sekundárním 

vinutí nf transformátoru 1Tr  dochází k superpozici nízkofrekvenčního modulačního signálu 

 tm , který je přiveden na primární vinutí nf transformátoru 1Tr , a protifázového nosného 

signálu  tuC  přivedeného na vyvedený střed sekundárního vinutí nf transformátoru 1Tr . 

Následně diody propouští proud vţdy při kladné půlvlně nosného signálu a tyto proudy se 

odečítají na primárním vinutí vf transformátoru 2Tr , přičemţ na sekundárním vinutí vf 

transformátoru 2Tr  se získá potřebný signál  tuDSB .  
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b)  

Obr. 4.11 Dvoucestný modulátor  

a) schéma zapojení sériového dvoudiodového modulátoru  

b) schéma zapojení paralelního dvoudiodového modulátoru  

Na Obr. 4.11b) je schéma zapojení paralelního dvoudiodového modulátoru, který pracuje 

takřka stejně jako sériový dvoudiodový modulátor, který byl popsán výše. U paralelního 

dvoudiodového modulátoru je v zapojení navíc kapacita C , který bývá v řádech nF  a brání 

zkratu nízkofrekvenčního modulačního signálu  tm , který by jinak působilo primární vinutí 
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transformátoru 2Tr . Toto primární vinutí také můţe být navrţeno tak, aby tvořilo rezonanční 

obvod s kapacitou C , přičemţ rezonanční kmitočet by byl kmitočet nosného signálu Cf .  
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Obr. 4.12 Kruhový modulátor  

Další typ modulátoru, na jehoţ výstupu je průběh DSB modulace, je kruhový modulátor. 

V principielním zapojení na Obr. 4.12 je vidět, ţe se jedná o zapojení čtyř diod. Abychom 

dosáhli co největší účinnosti tohoto modulátoru nebo-li aby amplituda postranních sloţek byla 

co největší, je zapotřebí vyuţívat nosný signál s relativně velkou amplitudou, čímţ se vyuţijí 

diody takřka jako ideální spínače. Z tohoto důvodu se tento modulátor označuje také jako tzv. 

spínací modulátor (switching modulator).  
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Obr. 4.13 Pravoúhlá nosná vlna  
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Vlivem kladné a záporné polarity nosného signálu střídající se s periodou 2CT , přechází 

střídavě dvojice diod 1D , 4D  nebo 2D , 3D  ze stavu plně vodivého do stavu nevodivého, coţ 

má za následek aproximaci nosného signálu do pravoúhlého průběhu na Obr. 4.13 nazývaného 

spínací funkce. Tato spínací funkce de facto připojuje modulační signál  tm  na výstup 

modulátoru.  

4.3 Modulátory SSB  

Modulace SSB se vyznačuje jedním postranním pásmem ve frekvenčním spektru, jak je 

naznačené na Obr. 2.7. Pro tuto modulaci SSB lze pouţít filtrační metodu, tedy nejjednodušší 

modulátory AM s tím, ţe na výstupu modulátoru je odfiltrována nepotřebná nosná frekvence a 

jedno z postranních pásem. Poţadavek na strmost filtru je značný, protoţe se musí potlačit 

nosná a jedno postraní pásmo tak, aby zároveň nebyly potlačeny ani nejniţší frekvence 

přenášeného modulovaného signálu. Realizace takovéhoto filtru v oblastech vysokých frekvencí 

je těţko splnitelná, proto se realizují modulátory SSB tak, ţe k filtraci dochází na relativně nízké 

frekvenci a posléze je vyfiltrovaný signál posunut do oblasti vysokých frekvencí. Jeden 

z příkladů takovéhoto modulátoru je na Obr. 4.14.  

násobič I

násobič

Q

posuv

90o

širokopásmový

posuv 90o

oscilátor

m(t)

vstup

modulace výstup SSB

 

 

Obr. 4.14 Modulátor SSB vyuţívající tzv. fázovou diskriminační metodu  

Modulátor SSB vyuţívající tzv. fázovou diskriminační metodu se skládá ze dvou 

násobičů (součinových modulátorů) I , Q . Násobič I  má na vstup přiveden modulační signál 
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 tm  a zároveň nosný signál  tuC  daný vztahem (2.2). Na vstup násobiče Q  je přiveden 

taktéţ modulační signál  tm  a nosný signál  tuC , ale oba dva signály jsou fázově posunuty o 

90 . V násobičích dojde k modulaci DSB, přičemţ jedna odpovídající si dvojice postraních 

pásem jsou si ve fázi a druhá dvojice jsou si v protifázi. Součtem výstupů násobičů resp. 

modulátorů získáváme horní postranní pásmo, kdeţto rozdílem výstupů násobičů získáváme 

dolní postranní pásmo. Základní výhoda je niţší poţadavek na strmost pásmové propusti. 

Obtíţně se však implementuje fázový posuv modulačního signálu  tm , který musí být co 

nejpřesnější v celém pásmu modulačních frekvencí. Tento posuv lze realizovat i tak, ţe 

modulační signál  tm  přiváděný na násobiče se posune o konstantní úhly   a   v celém 

pásmu modulačních frekvencí s tím, ţe platí  90 . Dosáhne se tedy opět fázového 

posuvu 90  mezi modulačním signálem  tm  přiváděného na násobiče I  a Q .  

Třetí metoda, jak získat modulovaný signál SSB, je vyuţití Weaverova modulátoru, viz 

Obr. 4.16. Na vstupy modulátorů 1DSB  a 2DSB  se přivádí modulační signál  tm , který má 

frekvenční spektrum na Obr. 4.15a), a pomocný nosný signál o nízké frekvenci 

  2maxmin0 mm fff  , přičemţ nosné signály jsou vzájemně fázově posunuty o 90 . 

V modulátorech dochází k modulacím DSB, které jsou dány následujícími vztahy:  

 tmtfUtu  )2cos()( 00101   (4.10)  

 tmtfUtu  )2sin()( 00202   (4.11)  

Podrobné matematické vyjádření vzniklých modulovaných signálů získáme, kdyţ za 

modulační signál  tm  dosadíme vztah (2.23). Tyto modulované signály (4.10) a (4.11) 

s frekvenčním spektrem na Obr. 4.15b) jsou dále přivedeny na dolní propusti, které propouští 

pouze dolní postranní pásma  tu DPP_01  a  tu DPP_02 , tímto vznikly de facto modulační signály 

pro modulátory 3DSB  a 4DSB . V modulátorech 3DSB  a 4DSB  dojde k modulaci na nosný 

signál  tuC  o frekvenci Cf  a vzniknou signály DSB dány vztahy (4.12) a (4.13).  

DPPCC utfUtu _0103 )2cos()(    (4.12)  
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DPPCC utfUtu _0204 )2sin()(    (4.13)  
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Obr. 4.15 Frekvenční spektrum  

a) frekvenční spektrum modulačního signálu  tm   

b) frekvenční spektrum signálů  tu01  a  tu02   

c) frekvenční spektrum SSB signálu  tuSSB   

V posledním kroku dochází k součtu vzniklých modulovaných signálů  tu03  a  tu04 , 

tím vznikne poţadovaná modulace SSB s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou 

frekvencí dle Obr. 4.15c).  
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Třetí metoda vyuţívající Weaverův modulátor je komplikovanější, neţ filtrační nebo 

fázová metoda. Výhoda spočívá v niţších nárocích na frekvenční filtry, není zapotřebí přesné 

širokopásmové fázové posouvače, není zde ani nutnost přesné symetrie součinových 

modulátorů. U Weaverova modulátoru lze dosáhnout ti30  aţ ti40  decibelového potlačení 

neţádoucího postranního pásma, coţ je zřetelně více, neţ u prvních dvou metod.  
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Obr. 4.16 Weaverův modulátor 

V této kapitole „Amplitudové modulátory“ a jejich podkapitolách bylo čerpáno 

z literatury [1], [2] a [3].  

 



5   Amplitudové demodulátory 34 

5 Amplitudové demodulátory  

5.1 Demodulace u systémů s přenosem nosné frekvence (AM)  

Principielně nejjednodušším zapojením demodulátoru AM je sériový diodový 

demodulátor. Vstupní modulovaný signál AM na Obr. 5.2a) je přiveden na rezonanční obvod, 

který je naladěn na příslušnou nosnou frekvenci Cf . Signál postupuje dále skrze diodu, která 

propouští pouze kladné půlperiody a za diodou vzniká tepavé napětí znázorněné na Obr. 5.2b). 

Tepavé napětí  tuR  v sobě obsahuje původní modulační signál, dále stejnosměrnou sloţku a 

také neţádoucí vyšší harmonické nosného signálu. Vhodnou velikostí filtrační kapacity C  

zapojené paralelně k rezistoru R  docílíme potlačení vysokofrekvenčních sloţek a na výstupu 

demodulátoru dostáváme napětí  tuD  odpovídající původnímu modulačnímu signálu  tm , 

jak je naznačeno na Obr. 5.2c).  
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Obr. 5.1 Diodový demodulátor  

a) sériový   

b) paralelní  
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 a)  b)  

 

c) 

Obr. 5.2 Princip demodulace AM signálu 

a) časový průběh modulovaného napětí  tuAM  

b) pulzující napětí na rezistoru  tuR  

c) výstupní demodulované napětí  tuD  

Je-li u sériového diodového demodulátoru na Obr. 5.1a) pouţita reálná polovodičová 

dioda s voltampérovou charakteristikou, která se svým zakřivením blíţi exponenciálnímu, 

mohou se na výstupu objevit neţádoucí vyšší harmonické demodulovaného signálu. Tyto vyšší 

harmonické v horním pásmu modulačních frekvencí lze potlačit filtračním RC  členem, avšak 

zmíněný RC  člen nám můţe současně potlačovat i uţitečné vyšší modulační frekvence. 

Harmonické zkreslení lze však sníţit dostatečně velkou amplitudou nosného signálu  tuC , kdy 

dojde k relativnímu sníţení zakřivení voltampérové charakteristiky reálné diody a reálná dioda 

se tím pádem blíţí ideální diodě.  

U sériového diodového demodulátoru je zapotřebí správně zvolit časovou konstantu 

CR   filtračního členu, který nesmí omezovat ani nejvyšší modulační frekvence maxmf , ale 
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zároveň plně potlačuje nosnou frekvenci Cf . Časová konstanta tedy musí vyhovovat 

následující podmínce:  

max

11

mC f
CR

f
    (5.1)  

Pokud by se časová konstanta blíţila horní hranici výše zmíněné podmínky, pak by 

demodulovaný výstup demodulátoru nestačil sledovat sestupnou část modulačního průběhu a 

došlo by pochopitelně k neţádoucímu nelineárnímu zkreslení.  

Paralelní diodový demodulátor na Obr. 5.1b) a jeho obdoba tranzistorový demodulátor 

s pevným přepětím báze na Obr. 5.3, který vyuţívá místo diody přechod báze – emitor, jsou 

obvody pracující principielně obdobně. Opět se jedná o vhodné zapojení RC členu a PN 

přechodu – v jednom případě se jedná o diodu, ve druhém případě o přechod báze – emitor. Tím 

je zajištěno omezení signálu se zápornou amplitudou a zároveň odstranění vysokofrekvenční 

sloţky čili nosného signálu  tuC . Na výstupu lze opět naměřit demodulovaný signál  tuD .  
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Obr. 5.3 Tranzistorový demodulátor s pevným předpětím báze  

Jako další typ amplitudového demodulátoru AM lze zmínit synchronní detektor, viz Obr. 

5.4. Synchronní detektor je vyuţíván v moderní radiokomunikační technice. Základ tohoto 

demodulátoru tvoří zpravidla násobič nebo směšovač, který je čtyřdiodový můstkový a 

zapojením obdobný jako kruhový modulátor na Obr. 4.12. Na vstupy tohoto násobiče je však 

přiveden modulovaný signál AM a regenerovaný nosný signál  tu DEMC _ , který je ve 
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frekvenční a fázové koherenci s původním nosným signálem  tuC . Regenerovaný nosný signál 

se získává z původního modulovaného signálu, který se dostatečně zesílí, amplitudově omezí a 

úzkopásmovou propustí filtruje se střední hodnotou Cf .  

násobič
u

AM
(t)

vstup AM
demodulovaný

výstup u
D
(t)dolní

propust

zesilovač omezovač
pásmová

propust

 

Obr. 5.4 Synchronní detektor 

  )2cos(_ tfUtu CrDEMC    (5.2)  

Na výstupu násobiče se objeví součin modulovaného signálu  tuAM  a regenerovaného 

nosného signálu DEMCu _  a součin těchto signálů následně projde dolní propustí. Výstupní 

demodulovaný signál lze tedy psát vztahem (5.3).  
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Cr
AM

Cr
D

UU
tmk

UU
tu  (5.3)  

První člen výše zmíněného vztahu představuje uţitečnou sloţku signálu, která je úměrná 

činiteli AMk , amplitudě CU  a zároveň amplitudě rU , kterou lze nastavit relativně na velkou 

úroveň. Tímto způsobem se dá zabránit při frekvenčně selektivnímu úniku nosné vlny vůči 

postranním sloţkám zkreslení demodulovaného signálu. Druhý člen odpovídá stejnosměrné 

sloţce.  

Při ideálním stavu můţe synchronní detektor dosáhnout nulového nelineárního zkreslení 

demodulovaného signálu. Zároveň je odolnější vůči impulsním poruchám, které se demodulují 

nekoherentně čili s niţší účinností. Synchronní detektor se také vyznačuje zhoršením 

podetekčního poměru NSšumsignál   vůči předdetekčnímu poměru NC . Pokud by se 

jednalo o sinusové modulace, byly by zmíněné veličiny vázány relací (5.4). Při hloubce 

modulace 1am  by došlo k trojnásobnému zhoršení, při menších hloubkách modulace by byla 

situace příznivější. V porovnání s diodovými demodulátory je synchronní detektor výhodnější, 
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zejména pro slabé signály. Do základního pásma se zde přidává pouze synfázní sloţka 

vysokofrekvenčního signálu, a tudíţ nedojde k rapidnímu poklesu poměru NS  pod tzv. 

šumový práh, coţ je na druhou stranu typické pro diodový detektor.  

  22 2 aa mmNCNS    (5.4)  

5.2 Demodulace u systémů DSB s potlačenou nosnou frekvencí  

 
Blokové schéma demodulátoru DSB, který se vyuţívá pro amplitudovou demodulaci 

s potlačenou nosnou, je na Obr. 5.5. Jedná se o synchronní demodulátor (obdoba synchronního 

detektoru pro demodulaci AM). Problematika této demodulace spočívá v tom, ţe je zapotřebí 

obnovit nosnou frekvenci  tuC , která je na vysílací straně v amplitudovém modulátoru 

potlačena, tudíţ není součástí přenášeného modulovaného signálu a je zapotřebí ji obnovit 

z místního oscilátoru. Obnovená nosná frekvence  tu DEMC _  musí být totoţná frekvenčně i 

fázově s nosnou frekvencí na vysílací straně.  
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Obr. 5.5 Synchronní demodulace  

Modulovaný signál  tuDSB  daný vztahem (2.22) je přivedený na jeden vstup 

demodulátoru resp. násobiče a následně je násoben nemodulovanou nosnou vlnou  tu DEMC _  

danou vztahem (5.2), která je přivedena na druhý vstup demodulátoru.  

Výstup z násobiče můţeme definovat následujícím vztahem jako součin vstupních sloţek:  
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 (5.5)  
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Dolní propust zapojená na výstupu demodulátoru potlačuje 2. harmonickou s nosnou 

frekvencí Cf2  a dostáváme na výstupu demodulovaný signál  tuD  dle vztahu (5.6).  

        tm
UU

tm
UU

tu rCrC
D 







2
0cos

2


 (5.6)  

Pokud bude obnovená nosná frekvence Cf  frekvenčně i fázově totoţná s potlačenou 

nosnou frekvencí na vysílací straně, pak demodulované sloţky postranních pásem jsou ve fázi a 

sčítají se. Můţe však nastat, ţe obnovená nosná frekvence Cf  s potlačenou nosnou frekvencí 

nemusí být v dokonalé fázové shodě a vznikne fázová odchylka  . Demodulovaný signál 

 tuDSB  je pak dán vztahem (5.7). Bude-li odchylka   konstantní, demodulovaný signál bude 

menší, neţ jak tomu je v případě fázové shody, ale stále bude nezkreslený. V případě, ţe 

 90  budou postranní pásma v protifázi, navzájem se vykompenzují a nemodulovaný signál 

zaniká. Poslední moţný případ je, ţe odchylka   se bude časově náhodně měnit. 

Nemodulovaný signál získaný na výstupu je za těchto podmínek nepřijatelný, protoţe je 

nepřijatelně zkreslený.  

Regenerace nosného signálu lze snáze realizovat na základě pomocného referenčního 

pilotního signálu o amplitudě zpravidla CU1,0 , který je zesílen a pouţit pro přesnou 

synchronizaci obvodů, které generují nosný signál. V případě, ţe je plně potlačena nosná, lze ji 

regenerovat pomocí kvadrátoru (squaring loop tj. umocňující smyčka), viz Obr. 5.6.  

      cos
2




 tm
UU

tu rC
D  (5.7)  

Modulovaný signál  tuDSB  daný vztahem (2.24) přiváděný na vstup demodulátoru DSB 

je přiveden na vstup násobiče a zároveň na vstup kvadrátoru, který provádí jeho umocnění 

pomocí nelineárního obvodu. Umocněním signálu  tuDSB  vzniká několik sloţek. Pomocí 

úzkopásmové propusti jsou všechny sloţky potlačeny s výjimkou frekvence Cf2 . Tento signál 

pak dále synchronizuje fázový závěs PLL, který filtruje zbytky postranních modulačních pásem 

a na výstupu se získává spektrálně čistý harmonický signál s frekvencí Cf2 . Po frekvenčním 

dělení dvěma vzniká regenerovaný nosný signál s frekvencí Cf  pro synchronizování násobiče 

synchronního demodulátoru.  
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Obr. 5.6 Synchronní demodulátor DSB s regenerací referenční nosné vlny pomocí kvadrátoru 

5.3 Demodulace u systémů SSB s potlačenou nosnou frekvencí  

Demodulace u systémů SSB se provádí obdobně, jako u systémů DSB. Je zde kladen 

důraz na regeneraci nosného signálu. Jedna z moţností, jak nosný signál regenerovat je, ţe se 

v modulovaném signálu  tuSSB  opět přenáší pomocný referenční pilotní signál. Další moţnost 

je pomocí synchronního detektoru, který je realizován jako násobič s následnou dolní propustí. 

Vstup násobiče je modulovaný signál  tuSSB  a referenční nosná vlna. Pokud je referenční 

nosná vlna v dokonalé frekvenční i fázové koherenci, vzniká nezkreslený demodulovaný signál 

 tuD . Výhoda oproti synchronní detekci AM a DSB signálu je v tom, ţe u synchronní detekce 

SSB není zapotřebí mít dokonalou frekvenční a fázovou koherenci referenční nosné vlny 

s potlačenou nosnou vlnou  tuC . Vzniklá frekvenční odchylka f  se projeví pouze jako 

posuv (ofset) modulačních frekvencí a lze to v některých aplikacích tolerovat. Frekvenční 

odchylku Hzf 5  v praxi není lidským uchem téměř slyšitelná. Jako zdroje regenerované 

nosné vlny se vyuţívají např. oscilátory stabilizované krystalem. Modulace SSB je 

v amatérských i v profesionálních radiotelefonních systémech stále hojně vyuţívána, avšak pro 

přenos rozhlasových, ba dokonce televizních, signálu není modulace SSB vhodná, protoţe by 

zde byly mnohem přísnější poţadavky na koherenci frekvenční i fázovou.  

Pro demodulaci SSB lze vyuţít zapojení formálně shodné se zapojením na Obr. 4.14, 

avšak na vstup by se přiváděl vysokofrekvenční signál a z výstupu by se odebíral 
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nízkofrekvenční demodulovaný signál  tuD . Pro nejčastější aplikace je toto schéma však 

zbytečně sloţité.  

V této kapitole „Amplitudové demodulátory“ a jejich podkapitolách bylo čerpáno 

z literatury [1], [2] a [3].  
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6 Realizace sestavy AM modulátor – demodulátor  

Sestava AM modulátoru – demodulátoru je realizována pro vyuţití v laboratorní výuce. 

Jedná se tedy o vyrobenou a osazenou desku plošných spojů, která realizuje AM modulaci a 

demodulaci. Základní poţadavek, aby tato sestava byla vyuţitelná v laboratorní výuce, byl 

standardizovat sestavu s ostatními prvky, které jsou pouţívány v laboratoři – jedná se především 

o stavebnici DOMINOPUTER. Zmíněná stavebnice má specifickou kabeláţ resp. specifické 

konektory u kabeláţe, proto bylo nutné při výrobě desky plošných spojů vyuţít specifické 

konektory pro napájení desky a pro jednotlivé vstupy a výstupy. Bliţší poţadavky týkající se 

schémata zapojení sestavy nejsou. Vyrobená deska plošných spojů slouţí studentům v laboratoři 

jako mustr, resp. na této desce si studenti mohou ukázat základní princip AM modulace a 

demodulace.  

Výroba a osazení DPS bylo realizováno standardním způsobem v laboratořích katedry 

telekomunikační techniky. Na fólii byly vytištěny vodivé cesty a popisky zakreslené v OrCADu 

Edition 16.0 (viz Příloha III. a Příloha IV.) a skrze tuto fólii byla následně UV světlem 

osvětlena oboustranná fotocitlivá deska. Poté byla deska očištěna ve vývojce pro pozitivní 

fotoemulzi od fotocitlivé vrstvy a následně chloridem ţelezitým 3FeCl  byly odleptány 

přebytečné měděné plochy na desce. DPS byla osazena součástkami dle schématu (Příloha I. a 

Příloha II.) a dle rozmístění součástek (Příloha III.).  

6.1 Blokové schéma  

Sestava AM modulátoru – demodulátoru je realizována tak, jak je blokově zakreslena na 

Obr. 6.1. Sestava se skládá ze čtyř základních bloků – oscilátor, oddělovací stupeň, AM 

modulátor a AM demodulátor. Vstup je zde jediný – jedná se o modulační signál  tm , výstupy 

jsou zde čtyři – nosný signál  tuC , demodulovaný signál  tuD , modulovaný signál  tuAM  a 

signál daný vztahem (4.2), který lze naměřit na bázi tranzistoru v AM modulátoru a tento signál 

odpovídá součtu modulačního signálu  tm  a nosného signálu  tuC . Všechny zmíněné vstupy 

a výstupy, včetně napájecího napětí, jsou vyvedeny na desce plošných spojů speciálními 

konektory.  
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Obr. 6.1 Blokové schéma sestavy AM modulátor – demodulátor  

Oscilátor je zde realizován jako Colpittsův oscilátor s oddělovacím stupněm (schéma 

zapojení viz Příloha I.). Colpittsův oscilátor je zapojení tranzistoru s kladnou zpětnou vazbou a 

rezonančním obvodem, který je v tomto případě realizován indukčností 1L  a sériovým řazením 

kondenzátorů 2C  a 3C  (značení dle schématu zapojení). Rezonanční frekvence resp. frekvence 

s jakou kmitá tento oscilátor, je dána vztahem (6.1). Po dosazení hodnot příslušné indukčnosti a 

kondenzátorů do vztahu (6.1) dostáváme, ţe tento oscilátor kmitá s frekvencí kHzf 92 .  
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 (6.1)  

Frekvence oscilátoru se tedy nastavovala pomocí poměru kapacit 2C  a 3C , přičemţ 

kapacita 2C , která je součástí kladné zpětné vazby, nám určuje, jak velká část výstupního 

signálu z emitoru tranzistoru bude přivedena zpět na vstup resp. na bázi tranzistoru. Samotný 

tranzistor 1T  je v zapojení SB  a pracuje v pracovní třídě AB . Pracovní bod tranzistoru 1T  byl 

prioritně nastavován s tím ohledem, aby na výstupu oscilátoru byl co nejméně zkreslený 

harmonický signál. Pro jednoduché přiblíţení lze pracovní bod tranzistoru chápat jako 

stejnosměrný posuv, který je nutné přičíst k uţitečnému střídavému signálu na bázi daného 

tranzistoru. Tento posuv zabrání úplnému uzavírání tranzistoru a následnému velkému zkreslení 

tím, ţe vstupní střídavý signál se změní na proměnlivý stejnosměrný signál.  
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Dle umístění pracovního bodu P  na převodní charakteristice na Obr. 6.2 lze rozlišit 

základní pracovní třídy tranzistoru, a to jsou A , B , C  a AB .  
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Obr. 6.2 Převodní charakteristika s nastavenými pracovními body  

Pracovní třída A  s malým zkreslením a s malou účinností se vyznačuje tím, ţe tranzistor 

je otevřený po celou dobu průchodu signálu tak, jak je to naznačeno na Obr. 6.3. Pracovní bod 

AP  je nastaven do středu lineární části převodní charakteristiky a nastavuje se pomocí rezistorů 

na bázi, kolektoru a emitoru tranzistoru.  

 

Obr. 6.3 Principiální řešení pracovní třídy A   
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Pracovní třída B  s velkým zkreslením a velkou účinností má pracovní bod BP  nastavený 

v bodě zániku kolektorového proudu CI  dle Obr. 6.2, tranzistor se bude otevírat po dobu jedné 

půlperiody signálu. Pracovní třída C  se vyznačuje tím, ţe tranzistor se otevírá pouze při malé 

části signálu a pracovní bod CP  je nastaven hluboko za bodem zániku kolektorového proudu 

CI . V pracovní třídě C  je velmi vysoké zkreslení a taktéţ velmi vysoká účinnost. Pracovní 

třída AB  má tu vlastnost, ţe tranzistorem trvale teče určitý malý klidový proud a pracovní bod 

ABP   je umístěn na koleno převodní charakteristiky. Vlastnosti pracovní třídy AB  jsou velké 

zkreslení a velká účinnost.  

Na tranzistoru 1T  byly naměřeny napětí VUBE 14,0  a VUCE 91,7 , dále pak napětí 

na rezistoru 3R  je VUR 14,23   a z tohoto úbytku napětí lze dle Ohmova zákona dopočítat 

kolektorový proud mARUI RC 1,033  . Z těchto naměřených a dopočtených 

stejnosměrných hodnot napětí a proudu spadá pracovní bod tranzistoru 1T  do okolí kolena 

převodní charakteristiky, coţ tedy odpovídá uţ jednou zmíněné pracovní třídě AB .  

Za oscilátorem je skrze kondenzátor 5C  zapojen oddělovací stupeň. Kondenzátor 5C  

slouţí k odstranění stejnosměrné sloţky, coţ znamená, ţe pracovní bod tranzistoru 1T  nebude 

ovlivňovat pracovní bod oddělovacího stupně, resp. pracovní bod tranzistoru 2T . Tranzistor 2T  

je v zapojení SC a pracuje v pracovní třídě AB . Odpovídající napětí na tranzistoru 2T  jsou 

následující – VUBE 66,0 , VUCE 44,6  a úbytek napětí na rezistoru 7R  je VUR 82,37  , 

z čehoţ lze vypočíst kolektorový proud mARUI RC 8,377  . Oddělovací stupeň má za úkol 

oddělit oscilátor od AM modulátoru tak, aby se oscilátor choval jako nezatíţený. Při zkušebních 

měřeních docházelo k tomu, ţe pokud se oscilátor připojil přímo k AM modulátoru, tak 

oscilátor přestal kmitat. Oscilátor byl příliš zatíţen a z tohoto důvodu byl navrţen oddělovací 

stupeň. Tento oddělovací stupeň se dále vyznačuje velkým vstupním odporem a malým 

výstupním odporem, coţ znamená, ţe oscilátor se bude chovat jako nezatíţený díky připojené 

velké vstupní impedanci daného stupně a zároveň lze odebírat potřebný signál z oddělovacího 

stupně. Při zapojení oddělovacího stupně došlo bohuţel i k ovlivnění frekvence oscilátoru. 

Nosná frekvence pro AM modulátor – demodulátor, která je odebírána z výstupu oddělovacího 
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stupně, je tedy kHzfC 95  a amplituda je VUC 5,3 . Časový průběh nosného signálu 

 tuC  je na Obr. 6.4.  

 

 

Obr. 6.4 Nosný signál  tuC  

AM modulátor je realizovaný jako tranzistorový bázový modulátor a AM demodulátor je 

realizovaný jako sériový diodový demodulátor (schéma zapojení viz Příloha II.).  

V tranzistorovém bázovém modulátoru je na bázi tranzistoru přiveden nosný signál 

 tuC  a také modulační signál  tm . Nosný signál  tuC  je přiveden skrze napěťový dělič 

realizovaný rezistory 8R , 9R  a amplituda nosného signálu CU  je skrze tento napěťový dělič 

sníţena z V5,3  na mV130  z důvodu, aby nedošlo k přebuzení tranzistoru 5T . Dále je na bázi 

tranzistoru přiveden modulační signál  tm , který však nemá danou pevnou frekvenci a 

amplitudu, protoţe se jedná o signál přivedený z vnějšího generátoru, ale platí zde určitá 

omezení. Z hlediska frekvence musí být splněná podmínka maxmC ff  . V praxi se volí nosná 

frekvence odpovídající ti10  násobku modulační frekvence, tzn., aby byla amplitudová 

modulace korektní, je zapotřebí na vstup přivést modulační signál s maximální frekvencí 

kHz5,9 . Z hlediska amplitudy je zde omezující parametr hloubka modulace am , coţ je poměr 

amplitudy modulačního signálu k nosnému signálu, dle vztahu (2.4), neboli amplituda mU  by 

se maximálně měla rovnat amplitudě CU , coţ odpovídá hloubce modulaci 1am . Při 
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nedodrţení zmíněný podmínek je následek přemodulování a degradace amplitudové modulace 

AM. Modulační signál  tm  s časovým průběhem na Obr. 6.5 měl v tomto měření frekvenci 

kHzfm 1  a amplituda mU  odpovídala V75,0 , ale jedná se o vstupní signál, který je přiveden 

na rezistor 12R , kde dochází k úbytku napětí a signál je dále přiveden na transformátor 3T  

s indukčností mHx472 .  

 

Obr. 6.5 Modulační signál  tum  

Tlumivka 2L , která je připojená na sekundární straně transformátoru 3T , je prvek, jehoţ 

impedance resp. induktance je přímo úměrná frekvenci. Čím vyšší frekvence, tím tlumivka 2L  

vykazuje větší impedanci a v tomto zapojení se to projeví tak, ţe nosný signál  tuC  díky velké 

impedanci tlumivky 2L  nebude pronikat na sekundární vinutí transformátoru 3T .  

Za tlumivkou 2L  dochází k součtu nosného signálu  tuC  a modulačního signálu  tm  

dle vztahu (4.2) – časový průběh je znázorněn na Obr. 6.6 a pak skrze kondenzátor 9C , který 

odstraňuje stejnosměrnou sloţku, aby nedocházelo k ovlivnění pracovního bodu tranzistoru 5T , 

je tento součet signálů přiveden na bázi tranzistoru 5T . Tranzistor 5T  je v zapojení SE , pracuje 

v pracovní třídě B  a příslušné naměřené napětí jsou následující – VUU CEBE 5,0 , úbytek 

napětí na rezistoru VR 76,915   a odpovídající kolektorový proud je 

mARUI RC 02,01515  . Pracovní třída B  se vyznačuje tím, ţe tranzistor je otevřený pouze 



6   Realizace sestavy AM modulátor – demodulátor  48 

po dobu jedné půlperiody, po dobu druhé půlperiody je tranzistor uzavřený. Jako nelineární 

prvek je zde tedy pouţit tranzistor 5T  a je důleţité, aby byl opravdu nastaven do pracovní třídy 

B , aby splňoval princip funkčnosti, který je zakreslen na Obr. 4.6.   

 

Obr. 6.6 Součet modulačního a nosného signálu 

Na bázi tranzistoru 5T  je tedy přiveden součet nosného signálu  tuC  a modulačního 

signálu  tm  a tento součet je převeden na součin neboli amplitudovou modulaci AM, kterou 

získáme na rezonančním obvodu LC , resp. na sekundárním vinutí transformátoru 4T . 

Rezonanční obvod LC  realizovaný kapacitami 10C , 11C  a indukčností primárního vinutí 

transformátoru 4T  je vyladěný na nosnou frekvenci Cf , coţ lze vypočítat dle vztahu (6.2).  

 11102

1

CCL
f LC





 (6.2)  

Vzniklý modulovaný signál  tuAM  odpovídá vztahu (2.5) a časovému průběhu na 

sekundárním vinutí transformátoru 4T , viz Obr. 6.7.  
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Obr. 6.7 Modulace AM s hloubkou modulace %25am  

Hloubku modulace lze vypočítat z hodnot modulovaného signálu dosazených do vztahu 

(2.4), lze tedy psát:  
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UU
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ma  (6.3)  

Výstupní modulovaný signál  tuAM  je zároveň vstupním signálem do amplitudového 

diodového AM demodulátoru, kde je pomocí diody 1D  usměrněn a pomocí kondenzátoru 13C  a 

vhodné volby časové konstanty odstraněn vysokofrekvenční signál. Volba časové konstanty 

demodulátoru AM vycházela ze vztahu (5.1). Po dosazení konkrétních hodnot, resp. 

konkrétních frekvencí pro nosný a modulační signál, byl pro časovou konstantu získán interval 

daný vztahem (6.4). Časová konstanta je dle schématu daná rezistorem 16R  a kondenzátorem 

13C  a po dosazení do zmíněného intervalu se dostáváme takřka do poloviny daných mezí, coţ je 

plně vyhovující.  

3

1316

5 1011005,1    CR  (6.4)  

Na výstupu AM demodulátoru lze zachytit nízkofrekvenční demodulovaný signál  tuD  

s časovým průběhem na Obr. 6.8. Demodulovaný signál  tuD  je svým průběhem i frekvencí 
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shodný s původním modulačním signálem  tm , který byl přiváděn na vstup AM modulátoru a 

jehoţ průběh byl harmonický a frekvence odpovídala hodnotě kHz1 .  

 

Obr. 6.8 Demodulovaný signál  tuD  

 

Obr. 6.9 Frekvenční spektrum modulovaného signálu  tuAM  

Na Obr. 6.9 je patrné frekvenční spektrum modulovaného signálu  tuAM . Dominují zde 

tři frekvenční sloţky. Nejvyšší frekvenční sloţka (ve spektru první zleva) je právě modulovaný 

signál resp. frekvence nosného signálu Cf   a k němu přidruţené postranní pásma modulačního 

signálu (kaţdé se šířkou kHz1 ), avšak tyto pásma nejsou zcela zřetelné díky malému rozlišení 
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na osciloskopu. Zbylé dvě dominující frekvence jsou vyšší harmonické nosného signálu, který 

nemá ideální sinusový průběh, a bylo by zapotřebí tyto vyšší harmonické filtrovat pásmovou 

propustí na výstupu AM modulátoru.  
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7 Závěr  

V této diplomové práci jsem se zaměřil na základní amplitudovou modulaci AM a její 

matematické vyjádření, dále pak na modifikované AM modulace, coţ je modulace DSB a SSB a 

jejich výhody či případné nevýhody. Byly zde ukázány základní obvodové řešení 

amplitudových modulátorů, díky kterým lze realizovat jiţ zmíněné amplitudové modulace, 

jejichţ jádro je tvořeno nelineárním obvodem, zpravidla se jedná o zapojení diod, případně 

zapojení tranzistoru.  

K modulaci je inverzní proces demodulace a i tento proces zde byl vysvětlen a popsán pro 

modulaci AM, DSB a SSB. Byly zde popsány základní zapojení resp. blokové zapojení pro 

jednotlivé demodulátory a zároveň je zde zmíněn základní rozdíl mezi AM demodulátory a 

demodulátory DSB a SSB, který spočívá v regeneraci nosného signálu na přijímací straně 

rádiového komunikačního řetězce.  

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na realizaci sestavy AM modulátoru – 

demodulátoru. Bylo navrţeno schéma i s vnitřním oscilátorem, následně byla vyrobena deska 

DPS a osazena součástkami. Na této desce se provedlo měření a jednotlivé průběhy získané 

pomocí osciloskopu byly zaznamenány a zpracovány. Vstupní i výstupní průběhy odpovídají 

teoretickým předpokladům. Sestava je tedy funkční a bude vyuţívána v laboratorní výuce jako 

mustr pro studenty.  
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