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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je Analýza a modelování vysokofrekvenčního přenosu EKG signálu 
pomoci programového prostředí Matlab & Simulink. V diplomové práci se sleduje rozbor 
problematiky zpracování EKG signálu, dále pak návrh a realizace metod pro analýzu, modelování, 
přenos a zpracování a demodulace signálu. Hlavními body diplomové práce je modulace a 
demodulace. Modulace je provedena jak pomocí analogových signálu tak i signálu digitálních. 
Z analogových to jsou AM modulace, DSB-SC-AM modulace, SSB-SC-AM modulace, PM modulace 
a z digitálních se jedná o ASK klíčování, FSK klíčování, ON-OFF OOK klíčování. Uvedené modulace 
jsou poté při přenosu zarušeny a následně zpracovány, demodulovány.  

Klíčová slova  

Modulace, Demodulace, Analogová modulace, AM, SSB-SC-AM, DSB-SC-AM, Digitální modulace, 
ASK klíčování, FSK klíčování, ON-OFF OOK klíčování 

Abstract 

The topic ofthis diploma thesisis the analysis andmodelingof high-frequencytransmission of 
ECGsignals by usingthe programMatlab&Simulink. In this diploma thesisisan analysis ofthe 
issuefollows theECG signalprocessing, design andimplementation of methodsfor analyzing,modeling, 
transmission and processinganddemodulation of signals. The mainpointsof the diploma thesisare the 
signal modulationanddemodulation. Modulationisperformedusing bothanalogsignalsanddigital signals. 
From theanalog are anAMmodulation, a DSB-SC-AM modulation, a SSB-SC-AM modulation, a PM 
modulation and from the digitalmodulationare akeyingASK, a FSK keying, a OOKON-OFF 
keying.Referredmodulated signalsareinterfered with noiseduring transmissionand thendemodulatedand 
comparedwith signalsundisturbed. 

Keywords 

Modulation, Demodulation, Analog Modulation, AM. SSB-SC-AM, DSB-SC-AM, Digital 
Modulation, ASK Keying, FSK Keying, ON-OFF OOK Keying. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

AM – Amplitudová modulace 
ASK – Amplitude Shift Keying 
DSB-SC-AM – Double Side Band Supressed Carrier Modulation 
EKG – Elektrokardiografie 
FSK – Frequnecy Shift Keying 
LSSB – Lower Single Side Band 
OOK – ON-OFF Keying 
PM- Fázová modulace 
SSB-SC-AM – Single Side Band Supressed Carrier Modulation 
USSB – Upper Side Band 
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1. Úvod 
 
Stávající technologie v telemetrii umožňují přenos vysokého objemu dat na velké vzdálenosti i 
v celkem dost rušených prostorách. Důkazem tomu jsou aplikace bezdrátových sítí pro připojení 
osobních počítačů. Sítě přenáší gigabity informací na vzdálenosti stovek metrů desítkám až stovkám 
uživatelů. Vzhledem k tomuto extrémnímu vývoji v telemetrii je zřejmé využití technologií pro 
aplikace ve zdravotnictví, kde je možné pomocí bezdrátového přenosu monitorovat vitální funkce 
pacienta ne jenom v nemocnici ale i v pečovatelských či seniorských domech a dokonce i v domácí 
péči. Tím je možné zaručit komfortní život pacientům a snížit tak náklady pro pobyt pacienta 
v nemocnici.  
Telemetrie nabízí hned několik desítek technologií vhodných k přenosu binomických dat. Uvádím 
například BlueTooth standart, ZigBee standart a Wi-Fi standart. Wi-Fi neboli IEEE 812.11 standart je 
nasazován v lokálních bezdrátových sítích (WLAN) a pracuje na rychlostech 11 Mbit/s až 55 Mbit/s 
v bezlicenčním přenosovém pásmu 2,4 GHz. Vzhledem k takto vysokým přenosovým rychlostem není 
nutno komprimovat signál, čímž klesají požadavky na výpočetní výkon a je možné přenosové zařízení 
implementovat do náramkového modulu schovaného pod oblečením. 

K modulaci se využívají nejmodernější technologie telemetrie, jako jsou: DSSS (Direct Sequence 
Spread Spectrum), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), CSMA/CA, PBCC (Packet 
Binary Convolutional Coding). Pro bezpečnost se využívá 256 bitové WEP šifrování dat.[x] 

Cílem této práce je pomoci programového prostředí Matlab & Simulink navrhnout sytém, který by 
umožnil pomocí bezdrátového přenosu monitorovat vitální funkce. Jedná se o návrh a realizaci metod 
pro analýzu a modelování šíření signálu šíření vysokofrekvenčního EKG signálu.  
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2. Signál 
 
„Signál je fyzikální vyjádření zprávy. V krajních modelech signálu je zpráva vyjádřená signálem se 
spojitým časem nebo signálem s diskrétním časem. Informace je ta část zprávy, která přináší nové 
poznatky. Nositelem informace mohou být pouze ty signály, jejichž časový průběh nelze na straně 
příjemce signálu přesně predikovat.“ [1, str. 42] 
 
Signály můžeme rozdělit do těchto kategorií:         

• Signály ve spojitém čase 
 

• Signály v diskrétním čase 
 

• Signály deterministické: - periodické 
              - aperiodické 

• Signály stochastické: - stacionární 
      - nestacionární 

• Signály se spojitou amplitudou  
 

• Signály s diskrétní amplitudou  
 

• Signály jednorozměrné  
 

• Signály více rozměrné  
 

• Signály energetické  
 

• Signály výkonové 
 
Biologický signál 
 
Biologický signál je vyvolán existencí živého organismu nebo je snímán z živého organismu.  
 
Biosignály podle měřených veličin dělíme zpravidla na: 

• Bioelektrické 

• Biomagnetické 

• Bioakustické 

• Bioimpedanční 
• Biomechanické 

• Biochemické 
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2.1 Fyziologie srdce 
 
Funkční anatomie srdce 
 
„Srdce je vlastně pumpa, která rozvádí krev. Je mimořádně výkonné, protože přerušení krevního 
oběhu na několik sekund vede ke ztrátě vědomí a zástava srdce na dobu delší než dvě minuty znamená 
smrt mozku, přerušení oběhu na delší dobu už znamená nezvratnou smrt celkovou. 

Srdce jako pumpa se skládá ze dvou jednotek – pravého a levého srdce. Každá jednotka je tvořena síní 
a komorou. Tok krve ze síní do komor je usměrňován cípatými chlopněmi (vlevo dvojcípá, vpravo 
trojcípá), komory oddělují od velkých tepen (plícnice, aorta) poloměsíčité chlopně. 

Tlak v aortě je pětkrát vyšší než tlak v plícnici. Plicní řečiště je malé, minutový objem krve (výdej) je 
však stejný v aortě i plicnici. Žilní krev z tělního oběhu je čerpána pravou komorou do plicního oběhu, 
v plicích se krev nasytí kyslíkem a plicními žilami přitéká do levé síně, odtud do komory a z ní je 
vypuzována do aorty a tělního oběhu. Tělní oběh se nazývá též velký, plicní malý“ [6, str.40]. 

 

Obrázek 1 Srdce a jeho popis, zdroj: http://www.tymprozdravi.cz/Public/Edukacni-materialy/Anatomie-
srdce.aspx?idpage=5318 
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Vznik a šíření vzruchů v srdci 

„Srdeční svalovina je příčně pruhovaná, podobá se kosternímu svalu. Od něj se však liší tím, že buňky 
srdečního svalu jsou vzájemně propojeny. Tím se podobá hladkým svalům, funkčně tvoří celek- 
soubuní neboli syncytium. To má význam pro šíření vzruchu.  

„Srdce pracuje automaticky a rytmicky jako pulzní pumpa. Vzruch vzniká ve zvláštní srdeční 
svalovině- převodním systému. Tvoří ho dva uzlíky: sinusový (na rozhraní vstupu horní duté žíly do 
pravé síně) a síňokomorový v pravé síni na rozhraní síně a komory. Buňky převodního systému se liší 
od ostatních buňek srdečního svalu malm množstvím myofibril a vysokým obsahem glykogenu, 
funkčně se liší hlavně tím, že jsou nadány automacií – schopností rytmicky vytvářet vzruch. Tato 
schopnost je dána tím, že na rozdíl od normálních pracovních buněk neudrží buňky převodního 
systému trvale diastolické napětí, které se rozšíří po srdečním svalu: je to jakési samovznícení. Za 
normálních okolností vzniká vzruch v nejrychlejším centru automacie, v sinusovém uzlu. V dalším 
síňokomorovém uzlu už je frekvence vzruchů podstatně nižší, a proto se za normálních okolností jako 
udavatel kroku (pacemaker) neuplatňuje. Síňokomorový uzel funguje jako transformační stanice, která 
filtruje vzruchy přicházející shora, propouští jen některé a tím zpomaluje vedení vzruchu: brání tomu, 
aby se komory nezahltily nadměrnou frekvencí vzruchů. Odsud se vede vzruch dále tzv. Hisovým 
svazkem a pak se vidlicovitě větví do tzv. Tawarových ramének (levé a pravé) a z nich do 
Purkyňových vláken, která jsou poslední částí převodního systému: z nich už se vzruch předává do 
srdečního svalu. Zpomalování frekvence srdeční automacie shora od sinusového uzlu do Purkyňových 
vláken má hluboký význam: „rychlejší vyhrává“, proto je za fyziologických poměrů optimální šíření 
srdečního vzruchu po síních a komorách. Je-li šíření vzruchu kdekoliv v oblasti vodivého srdečního 
systému přerušeno, uplatňuje se jako centrum automacie nejbližší nižší část vodivého systému. To je p 
odstata tzv. srdeční blokády: při poklesu srdeční frekvence na velmi nízkou úroveň klesá minutový 
objem srdeční a je třeba použít umělého udavače kroku – kardiostimulátoru, který má zdroj vzruchů ve 
svém tělese a elektroda umístěna v některé srdeční dutině obchází vodivý systém, je vlastně jeho 
protézou. Po neprahovém podráždění se srdeční sval stáhne vždy plnou intenzitou: platí pravidlo vše 
nebo nic“ [6, str. 40-41]. 

Srdeční nervy 

„Ovlivňují činnost srdce, Sympatikus urychluje srdeční frekvenci (nn. cardiaci), parasympatikus (n. 
vagus) ji zpomalují. Vysoce trénovaní sportovci mají v klidu převahu parasympatiku, tento stav je 
ekonomický a je podkladem pro podstatné zvýšení srdeční frekvence při námaze (chronotropní 
rezerva)“ [6, str. 41-42]. 

Elektrické děje v srdci 

„Myokard má čtyři charakteristické vlastnosti: dráždivost, stažlivost, automacii a vodivost. 

Automacie byla již popsána, dráždivost spočívá podobně jako u kosterního svalu nebo neuronu 
v existenci klidového tzv. membránového napětí (-70 až -80 mV), které se po dostatečně silnému 
podnětu změní na akční napětí. Polarizace membrány srdečního svalu v klidu je podmíněna rozdílnou 
koncentrací sodíkových a draslíkových iontů na povrchu a uvnitř buňky. Koncentrace draslíkových 
iontů je v buňce asi 30 krát vyšší než vně buňky, na povrchu naopak převažují sodíkové 
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ionty“.Nadprahovýpodnět vyvolá otevření sodíkových kanálů a vtékání sodíku dovnitř buňky, což 
způsobí depolarizaci povrchové membrány. 

Během depolarizace se iontové poměry upravují do původního stavu. 

Vzruch vyvolá depolarizaci membrány podobně jako u nervu nebo svalu. Repolarizace se liší tím, že 
probíhá pomalu, depolarizaci následuje tzv. refrakterní fáze, období kdy je srdeční sval nedráždivý na 
další podněty. To zaručuje, že srdeční sval je chráněn před dalšími vzruchy, které by narušovaly 
pravidelný srdeční rytmus. Akční potenciál srdečního svalu se podstatně liší od potenciálu kosterního 
svalu svým typickým plató, které je podkladem dočasné ztráty dráždivosti- refrakterity“ [6, str. 42]. 

Srdeční cyklus 

„Ve své rytmické práci pulzní pumpy se střídá systola, kdy se srdeční oddíly stahují a vypuzují krev 
usměrňovány prací chlopní s diastolou, kdy srdeční oddíly relaxují a plní se krví. Objem komory ke 
konci diastoly určuje za normálních okolností intenzitu systoly dle Starlingova zákona. Časově je 
systola kratší než diastola: v klidu je to asi jedna třetina délky celého cyklu (např. při frekvenci 
60/min. trvá systola 0,3 sekundy, diastola 0,7 s). Při zrychlení srdeční frekvence se zkracuje více 
diastola. Proto při extrémně rychlé srdeční frekvenci klesá náplň komory v diastole a srdeční práce je 
neefektivní, minutový objem srdeční paradoxně klesá. Efektivní zvýšení srdeční frekvence pro 
maximální tělesné námaze, je u mladých zdravých osob do 180-200 tepů/min. S postupujícím věkem 
maximálně dosažitelná srdeční frekvence klesá, asi od 30 let o jeden tep/minutu. Zdravý sedmdesátník 
má tedy maximální srdeční frekvenci okolo 140-160 tepů/min. Ženy mají maximální srdeční frekvenci 
asi o deset tepů vyšší než muži (mají menší srdce). Tepový objem je v klidu 50 až 150ml. Klidový 
minutový objem (výdej) trénovaného jedince je při klidové frekvenci 50/min a objemu krve vrženého 
jedním stahem do oběhu 100 ml (tepový objem) 5000 ml/min. Při zvýšení srdeční frekvence 
maximálním zatížením se může minutový olej zvýšit asi 5 krát (tj. 25 litrů/min)“[6, str. 42-43]. 

Elektrická a aktivita srdce 

„Srdeční vzruch se šíří z převodního systému do svaloviny: ze sinusového uzlíku do svaloviny siní, 
z dalších oddílu vodivého systému do svaloviny komor. Podstatou činnosti srdečního svalu je 
depolarizace membrány. V celém srdci se vzruch šíří od dutinové strany k povrchu. Převodní systém 
umožňuje postupnou depolarizaci srdce tak, aby následující stah byl maximálně účelný a efektivní a 
aby synchronizoval účelné posunování krevního sloupce srdečními dutinami a pak vypuzení do 
velkých tepen (plícnice a aorty). 

Depolarizována, aktivována část srdečního svalu se stává proti ostatním elektricky negativní. Rozhraní 
mezi depolarizovanou a klidově polarizovanou buňkou představuje tak dipól. Je to vlastně vektor, 
orientovaný od depolarizované (-) k polarizované (+) tkání. Součtem všech dílčích vektorů vzniká 
v srdci úhrnný vektor, elektrická osa srdeční. Ta probíhá hrudníkem zprava shora zezadu doleva dolů a 
dopředu. Napětí tvořené elektrickým polem srdce je po zesílení možno snímat z povrchu těla, na čemž 
je založena významná diagnostická metoda, elektrokardiografie“ [6, str. 44]. 
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Šíření depolarizační vlny svalovinou srdce 

„Objevitel elektrokardiografie Einthoven sestrojil trojúhelník, který byl nazván jeho jménem. 
Registruje rozdíly v potenciálu mezi pravou a levou rukou (I. svod), mezi pravou rukou a levou nohou 
(II. svod). Změny potenciálů graficky zaznamenáváme jako EKG křivku. Na EKG křivce 
rozeznáváme vlny a kmity. Objem síní je menší, a proto elektrické změny spojené a její depolarizace 
jsou méně výrazné. Obrazem síňové kontrakce na EKG je vlna P. Vzhledem k tomu, že svalovina 
komor je mohutnější, je při kontrakci zaznamenán větší kmit, nazývaný komplex QRS. Vlna T 
vyjadřuje návrat k výchozímu stavu (repolarizace). Klasické Einthovenovy svody jsou bipolární. 

Spojení všech končetinových elektrod přes dostatečně velký odpor dává místo s nulovým potenciálem, 
tzv. Wilsonovu svorku. Měří-li se potenciál některé elektrody proti této svorce, dostáváme unipolární 
svod. Protože má nízký potenciál, uměle se zvětšuje („augmentuje“) a označuje se zkratkou aV. 
Unipolární svody se snímají též ze šesti míst na hrudníku, zobrazují aktivitu přední části pravé komory 
a aktivitu levé komory až po její boční část. Jsou V1 až V6 (obrázek-schéma svodů). Celkem se ve 
standardním EKG snímá 12 svodů: tři standardní končetinové (bipolární: I, II a III), tři zvětšené 
unipolární končetinové, kde se označují levá ruka L., pravá R a noha F (a VL, a VR a VF) a hrudní 
svody unipolárním V1 do V6. Těchto 12 svodů se snímá v běžné klinické praxi. Kromě nich existují 
ještě další svody a systémy. Ty však nejsou běžně používané“[6, str. 45]. 

 

Obrázek 2 Bipolární svody (I, II a III), Einthenovův trojúhelník, zdroj: 
http://www.eamos.cz/amos/kbf/modules/low/kurz_text.php?identifik=kbf_1526_t&kod_kurzu=kbf_1526&id_ka
p=1&startpos=5 
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Elektrokardiografie 

„Během let se stala elektrokardiografie jednou ze základních vyšetřovacích metod v kardiologii. Díky 
tomu se nesmírně rozvinula precizní diagnostika poruch srdečního rytmu, díky elektrokardiografii se 
začaly běžně rozpoznávat srdeční infarkty. Dvanáctisvodový elektrokardiogram je dnes základní 
součástí interního a kardiologického vyšetření. Rozvinuly se nové elektrokardiografické metody: 
dlouhodobý zpravidla 24hodinový záznam ekg. (tzv. Holter), nepřetržité elektrokardiografické 
monitorování na jednotkách intenzivní péče, diagnostika prokrvení srdečního svalu námahovým, 
ergometrickým testem, rozvinula se diagnostika změn plazmatických koncentrací draslíku, vápníku 
vlivu některých medikamentů na. Záznam nitrokomorových potencionálů umožnit rozvoj speciálních 
diagnostických a léčebných metod, na příklad diagnostiku přídatných patologických vodivých spojek 
mezi síněmi a komorami. Základní křivka elektrokardiogramu a schéma umístění elektrod a zapojení 
do svodů při registraci EKG křivky se schématem Einthovenova trojúhelníku“[6, str. 46-47]. 

 

Obrázek 3 Znázornění EKG svodů, zdroj: http://www.szssumperk.cz/SOC/fun-EKG%20FYZIKA.html 
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3. Realizace přenosu vysokofrekvenčního EKG signálu 

Pro realizaci požadovaného přenosu signálu se musí navrhnout komunikační kanál, kterým je 
přenášena informace od zdroje signálu k příjemci informace.  Základnímu bloku pro realizaci přenosu, 
jsou vysílač a přijímač (obr. 4).  
      šum n(t) 

 

                     výstup  

vstup informace                informace 

m(t) v(t) r(t) m(t) 

 
 
Obrázek 4 Základní schéma bloku pro přenos informace 
 
Informační signal m(t) v našem případě se jedná o EKG signál je generovaný zdrojem a 
požadovanými modulacemi upravován a přenášen komunikačním kanálem obr.5. Komunikační kanál 
může být umělý nebo přírodní. Mezi umělé kanály se může zařadit, například kroucená telefonní 
dvoulinka, koaxiální a optický kabel.  
Mezi přírodní kanály patří vzduch, vakuum, mořská voda. Signál pomocí, které přenášíme 
požadovanou informaci, může být analogový a digitální.  V komunukačním kanálu při přenosu 
informace se objevuje šum. Ten může mít původ jak v přírodních rušivých zdrojích tak v umělých 
rušivých zdrojích. Mezi přírodní rušivé zdroje se řadí například blesk. Umělé rušivé zdroje můžou být 
generovány  vedením vysokého napětí nebo v blízkosti stojícím počítačem. Přijemce tuto narušenou 
informaci přijímá a zpracovává – demoduluje.   
 

Na obr. 5 je znázorněno schéma přenosu EKG signálu. EKG signál je generován zdrojem. 
V následujícím bloku proběhne zpracování a zvolená modulace signálu. Modulace pomoci, kterých se  
provede přenos informace budou analogové a digitální. 
 
Analogové – Amplitudovou modulaci (AM), Amplitudová dvoustranná modulace s potlačenou nosnou 
(DSB-SC-AM), Amplitudová jednostranná modulace s potlačenou nosnou (SSB-SC-AM), Fázová 
modulace (PM). 
Digitální – Amplitudové klíčování ASK, Fázové klíčování FSK, ON-OFF OOK klíčování 
 
Po provedení modulace se signál při přenosu zaruší a v posledním bloku se zpracuje a demoduluje. 
Demodulace se provede pomoci detektoru obálky a multiplikativního detektoru.  
 

 
 
 
 

      vysílač 

  

přenosové 

médium 

    přijímač 
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Obrázek 5 Znázornění modulační cesty EKG signálu 

 
 Pro realizaci použijeme programové prostředí Matlab & Simulink. 
 
Matlab & Simulink 
 
Systém Matlab vytvořil na konci sedmdesátých let profesor Cleve Moller v té době působící na 
Univerzitě v Novém Mexiku. Během krátké doby se rychle rozšířil i další univerzity a získal si velké 
množství fanoušků. V roce 1984 Cleve Moller, Jack Little a Steve Bridge zakládají společnost 
Mathworks, která dále pokračovala a pokračuje ve vývoji tohoto programu.  
Tento systém má široké využití, jako např. vývoje algoritmů, simulace, analýza a prezentace dat, 
měření zpracování signálů, modelování, návrhy systémů.  
Simulink je nadstavbové prostředí Matlabu  sloužící k modelování a simulaci dynamických systémů.  
 

3.1 Pásmový signál 
 

Modulace se provádí v zařízeních nazývaných modulátory. Je to proces, kdy informace obsažená ve 
zdrojovém modulačním signálu, se převádí na modulovaný (pásmový) signál.  
 
Pásmový signál v(t) můžeme vyjádřit:  
 

     v(t) = Re g(t)e ω  [2]   (3.1.1.)  

 
Re{..} – reálná část z 
g(t) – komplexní obálka  

= 2  -  - frekvence nosné 
 
 

EKG    

generátor 

Přenos modul. 

EKG signálu 

Příjem a 

zpracování 

demodulac

e EKG 

Zpracování 

modulace 

EKG signálu 
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Popis v polárním tvaru: 
  

v(t) = R(t)cos ω t + θ(t)   [2]    (3.1.2.) 
     

 
R(t), ( ) - signály v základním pásmu popisující reálné funkce reálné proměnné (t) 
 
Popis v kartézském tvaru: 
 

v(t) = x(t)cosω t − y(t)sinω t      [2]   (3.1.3.) 
 
x(t), y (t) – signály v základním pásmu popisující reálné funkce reálné proměnné (t) 
 

3.2 Základní popis modelu pro modulaci signálu 
 
Každý z modelů pro modulaci obr.6 je sestaven ze subsystému vlastního modulátoru, subsystému 
generátoru vstupního EKG signálu („Input Signal ECG“), bloku výstupní vizualizace („Scope“), 
subsystému generátoru nosné frekvence („Carrier“) a bloku výstupu do souboru („To File“).  
Základní nastavení proměnných používaných v jednotlivých blocích jsou uloženy v „Model 
Workspace“. „Model Workspace“ se najde pod výběrem „Model Explorer“ v záložce „Tolls“.„Model 
Explorer“se využívápro rychlé zobrazení, úpravy a přidání prvků  modelů v Simulinku, grafů a 
proměnných v Stateflow. Nabízí několik způsobů zaměření se na konkrétní prvky (např. bloky, 
signály, vlastnosti), aniž by se muselo neustále procházet mezi modely diagramu nebo grafu.  

Základní nastavení proměnných: 

• Model_Frequency (Frekvence nosného signálu)se nastaví na frekvenci 2,4kHz 

• Model_SampleTime (Vzorkovací frekvence)se nastaví na vzorkovací frekvenci 10kHz 

• Source_Frequency (Frekvence testovacího signálu)se nastaví na 5 Hz 
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Obrázek 6 Základní schéma modelu pro modulaci signálu 

Návrh a realizace generátoru vstupního signálu EKG - Input Signal ECG 

Pro práci se užije EKG, jehož zdrojový kód je uložen v programovém prostředí Matlab. Tento 
zdrojový kód upravíme do následující podoby: 

clc; 

x = ecg(500).'; 
y = sgolayfilt(x,0,3); % Typical values are: d=0 and F=3,5,9, etc.  
y5 = sgolayfilt(x,0,5);  
y15 = sgolayfilt(x,0,15);  
plot(1:length(x),[x y y5 y15]); 
A=rot90(y15);% rotace ze sloupce do řádku 
Y=ones(2, length (A) ); % vygenerování matice 2 řádky a 500 sloupců 
Y(2,:)=A; %všechny sloupce 2 řádku se naplní maticí A 
Y(1,:)=0:1/(length (A)-1):1; % všechny sloupce 1 řádku se naplní hodnotami od 0 do 1 po určitém 
kroku 
B=ones(2,100*length (A)); % nová matice  
J=1; %zadání nové proměnné 
B(1,:)=0:1/(length (A)*100 -1):1; 
for I=1:100 % definování cyklu proběhne 100 krát 
B(2,J:J+length(A)-1)=A; % 500 následujících buněk z nové matice a naplním ji matici A 
J=J+length(A); %definování kroku 
end 
save('ecgk.mat', 'B'); %uložení proměnné B 
clear all; 
 

Po spuštění výše uvedeného zdrojového kódu se nám vygeneruje EKG signál, který je zobrazen na 
obr. 7. Využije se ta část, která je označena tyrkysovou barvou, neboť se nejvíce blíži reálnému EKG 
signálu.Takto vygenerovaný signál se uloží pod názvem „ecgk.mat“ a použije se dále v prostředí 
Simulink.   
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Obrázek 7 EKG vytvořené v programovém prostředí Matlab 

Subsystém Input signal ECG –  EKG Generátor vstupního signálu 

Subsystém „Input Signal ECG (generátor vstupního EKG signálu)“ je zobrazen na obr. 8. Má dvě 
možnosti volby vstupního signálu. Přepínačem „MS Source“ se vybírá mezi možností „ ECG Source 
(generování EKG signálu) “ (na obr. 6 barva zelená) a „Test Source (Testovací signál)“ (na obr. 6 
barva modrá).  

Výstup se vzorkuje frekvencí„Model_Freqency (Frekvence nosného signálu) “ a je 10 krát zesílen 
v bloku „Gain“. „ECG Source (generování EKG signálu)“ je sestaven z bloku načtení signálu 
(„ecgk.mat“) ze souboru „From File“, zesilovače signálu „Gain“– hodnota zesílení je 10,filtrudolní 
propust„Analog Butterworth LP Filter“ o mezním kmitočtu 10 Hz, bloku pro zeslabení signálu „Gain 
(zelená část“) na 1/5 původní amplitudy a přepínače „ MS ECG“. Přepínačem „MS ECG“se vybírá, 
mezi přímo načteným signálemnebo zda se signál profiltrujea pro vyšší reálnost i zeslabí. 

„Test Source (Testovací signál)“- přepínačem „MS Source“se přepíná mezi sinovým a obdélníkovým 
referenčním signálem o frekvenci„Source_Frequency (Frekvence testovacího signálu)“. 
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Obrázek 8 Subsystém Input Signal ECG 

 
 
 
 
Subsystém Carrier – Generátor nosné frekvence 

 
Subsystém generátoru nosné frekvence zobrazený na obr. 9 je tvořen přepínačem „MS Source“, se 
kterým se může volit mezi bloky „Sine Carier“ a „Pulse Carier“. Oba tyto signály se 10 krát zesílí. Na 
obr. 10 je zobrazen generátor nosné frekvence pro PM modulaci. Skládá se z bloku Ramp a zesilovače 
„Gain1“, který signál 1 krátzesílí.  

 
Obrázek 9. Subsystém Carrier 
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Obrázek 10 Subsystém Carrier pro PM Modulaci 

Scope 

Několika kanálový osciloskop se vzorkováním o frekvenci Model_SampleTime. Časová osa se nastaví na délku 
5 sekund. 

 
To File 
Blok uloží modulovaný signál do souboru ECG_druh modulace mat. 

3.3 Analogová modulace 

Návrh a realizace modulátorupro AM modulaci 

Amplitudová modulace patří mezi spojité modulace. Historicky je nejstarším, ale zato stále 
používaným způsobem přenosu informace pomoci rozhlasových vln.  

První přenos proběhl, v roce 1906 v Brant Rocku Massachusetts a za tímto krokem stál kanadský 
vynálezce Reginald Fessenden. Od roku 1970 byla amplitudová modulace nahrazována modulaci 
frekvenční, která je méně náchylnější na šum, dále pak na statické, elektrické nebo atmosférické vlivy. 
 
U amplitudové modulace měníme amplitudu nosné vlny. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této 
modulace nemění. Ve frekvenčním spektru AM modulace je nosná vlna a dvě postranní pásma, ale 
mnohdy se některé z těchto složek odstraňují a vznikají tak modulace s jedním postraním pásmem a 
potlačenou nosnou nebo alespoň redukovanou nosnou.  

Komplexní obálku signálu modulovaného amplitudovou modulací s oběma postranními pásmy s 
nepotlačenou nosnou se může vyjádřit vztahem: 

g(t) = A 1 + (m)   [2]     (3.3.1.) 
 

 -  je konstanta určující amplitudu nemodulované nosné a výkon modulovaného signálu. 
m(t) – je modulační signál nesoucí informaci, může být analogový nebo digitální. 

U amplitudové modulace se může dále určovat: 

Hloubku modulace AM signálu: 
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= × 100 = ( ) ( ) × 100 %  [2]  (3.3.2.) 

  

Hloubku pozitivní modulace AM signálu: 

= × 100 %   [2]    (3.3.3.) 

Hloubku negativní modulace AM signálu: 

= × 100 %   [2]    (3.3.4.) 

A  – maximální hodnota komplexní obálky 
–minimální hodnota komplexní obálky 

 
 -  hodnota komplexní obálky při m(t)=0 

Střední výkon AM signálu je závislý na zesílení modulace a velikosti informačního signálu 
 

Pv = A		 〈 1 + m(t) 〉[2]      (3.3.5.) 

Účinnost modulace E,e – je část z celkového výkonu modulovaného signálu.  

Tato část může býtvyjádřena i procenty: 

E = 〈 ( )〉
〈 ( )〉× 100 %  [2]     (3.3.6.) 

e = 〈 ( )〉
〈 ( )〉 [2]      (3.3.7.) 

 

Frekvenční spektrum komplexní obálky g(t)=1+m(t), kdy = 1 

 
G(f) = δ(f) + M(f) [2]      (3.3.8.) 

δ(f) – distribuce delta, je definována jako sudá 
M(f) – šířka modulačního signálu  
 
Špičkovy výkon: 
 

P = 1 + A		 1 +max m(t) 			 [2]    (3.3.9.) 
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m(t) 1+m(t)   v(t) = A 1 +m(t) cosω t 

 

													A cosω t 

   

 

 

Obrázek 11 Blokové schéma generování modulovaného AM signálu [2] 

Matematické schéma generování AM modulovaného signálu obr. 11 se skládá z následujících bloků, 
kteréjsou vzájemně vynásobeny: bloku pro úpravu a výpočet reálné obálky, bloku lokálního 
vysokofrekvenčního oscilátoru nosné. 

A 1 +m(t)  - tvoří soufázovou složku x(t) signálu v(t) 
 
x(t) = 	A 1 + m(t)  [2]      (3.3.10) 

 

Obrázek 12 Základní schéma modelu pro AM modulaci 

Subsystémpro AM modulaci 

Subsystém pro AM modulaci obr. 13 má dva vstupy a tři výstupy. Vstupy jsou „Carrier in (vstup 
nosného signál)“ a „Signal (EKG signál)“, výstupy „Carrier out (výstup nosného signálu)“, „AM“, 
„AM Plot“.  

Základním blokem této modulace je blok „Product“, který má dva vstupy. Vzorkovací frekvence se 
nastaví na hodnotu „Model_SampleTime (vzorkovací frekvence)“. Modulace funguje na principu 
násobení vstupních signálů. Vzhledem k tomu, že násobení probíhá v čase, nejedná se o maticové 
násobení. Výsledný modulovaný signál je zobrazen na osciloskopu „Scope A-AM“. 

 

výpočet reálné 

obálky 

lokální oscilátor 
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Obrázek 13 Subsystém pro AM modulaci 

 

Obrázek 14 Výstup z osciloskopu 1. Input ECG signal - Vstupní EKG signál 2. Carrier – Nosná 3. AM 
modulovaný signál 

Návrh a realizace modulátoru pro DSB-SC-AM modulaci 

U modulace DSB-SC-AM obsahuje modulovaný signál obě postranní pásma, ale signál nosné 
frekvence je zcela potlačen. V porovnání s AM signálem je u DSB SC signálu hloubka modulace 
nekonečná, účinnost modulace je u DSB-SC signálu 100%, DSB-SC signál může přenést až čtyřikrát 
větší výkon, v postranních pásmech než AM signálem. 

DSB SC signál můžeme zapsat ve tvaru: 
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v(t) = Re g(t)e = A m(t)cosω t [2]   (3.3.11.) 

Komplexní obálku této modulace můžeme zapsat: 

g(t) = A m(t) [2]      (3.3.12.)  
 

 - konstanta určující amplitudu nosné a výkon modulovaného signálu 
m(t) – modulační analogový signál 
 
 
 
 
 
 
 
      

  m(t)																																														v(t) = A m(t)cosω t 

  

 																												  

 

 

 

Obrázek 15 Blokové schéma generování SSB-SC signálu [2] 

Generování modulace DSB-SC-AM  obr 15.  ukazuje, že  modulace je výsledkem  součinu 
informačního signálu m(t) a nosné 	A cosω t.  

 
 

lokální oscilátor 
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Obrázek 16 Základní schéma modelu pro DSB-SC-AM modulaci 

 

Subsystém pro DSB-SC-AM 

Subsystém DSB-SC-AM modulátoru (obr. 17) má dva vstupy „Signal (EKG signal)“, Carrier 
(vstupnosného signálu)“ a tři výstupy Carrier sin (výstup nosného signálu)“, „DSB-SC“, „DSB-SC 
Plot“.  Modulátor obsahuje 3 základní bloky a to „Product1“, „Product2“,„Constant“. Blok „Product 
1“má dva vstupy, na které se přivedeEKG signál a signál z bloku „Constant“, který nám vynásobí 
EKG signál konstantou o velikosti 20 pro zvýšení výkonu. 
Blok„Product 2“ moduluje zmíněný signál s nosným signálem.Výsledný modulovaný signál se zobrazí 
na osciloskopu „Scope“. 

 

Obrázek 17 Subsystém pro DSB-SC-AM modulace 
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Obrázek 18 Výstup z osciloskopu Scope. Input ECG signal - vstupní EKG signál, 2. Carrier - Nosná, 3. DSB-
SC-AM modulace 

 

 

 

Návrh a realizace modulátor pro SSB-SC-AM modulaci 

Modulovaný signál obsahuje pouze jedno postranní pásmo a signál nosné frekvence je zcela potlačen. 
Výhodou této modulace je úspora šířky pásma, po modulaci zůstává šířka pásma signálu stejná jako 
šířka pásma modulačního signálu. Tato modulace využívá pro přenos informace horní postranní 
pásmo, pak se jedná o modulaci USSB -SC (Upper Single Side Band) a nebo dolní postranní pásmo, 
pak mluvíme o LSSB-SC (Lower Single Side Band). SSB modulace soustřeďuje výkon pouze do 
jednoho postranního pásma.  

USSB má nulové spektrum pro: 

|f| < f  [2]       (3.3.13.) 

f  - frekvence nosné 

LSSB má nulové spektrum pro: 

|f| > f [2]        (3.3.14.) 

f  - frekvence nosné 
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Komplexní obálku SSB-AM signálu můžeme zapsat: 

g(t) = A m(t) ± jm(t)  [2]     (3.3.15.) 

 

Modulovaný signál je dán vztahem: 

Pro USSB: 

v(t) = A m(t)cosω t + m(t)sinω t [2]    (3.3.16.) 

pro LSSB: 

v(t) = A m(t)cosω t − m(t)sinω t [2]    (3.3.17.) 

( ) - Hilbertova transformace a je dána transformačním vztahem ze signálu m(t) 

U SSB modulace můžeme dále určit: 

Normalizovaný střední výkon: 

〈v (t)〉 = A 〈m (t)〉[2]      (3.3.18.) 

 

 

Výkon pásmového SSB signálu při maximální absolutní hodnotě jeho komplexní: 

max |g(t)| = A max m (t) + |m(t)| [2]   (3.3.19.) 

 

m(t)   v(t) = A m(t)cosω t    v (t) 

 

 A cosω t   H(f) 
 

 

 
 

Obrázek 19 Generování SSB-SC modulovaného signálu [2] 

lokální oscilátor 

Pásmový filtr 
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Blokové schémaobr. 19námukazuje, žegenerování SSB-SC-AM signálu je podobné jako u DSB-SC-
AM modulace. Zde je navíc přidán pásmový filtr, kdy výstupním signálem je modulace LSSB nebo 
USSB.  

 

Obrázek 20 Základní schéma modelu pro SSB-SC modulaci 

Subsystém SSB-SC-AM  

Subsystém modulátoru DSB-SC-AM (obr. 21) má dva vstupy „Signal (EKG signal)“, „Carrier (vstup 
nosného signál)“ a čtyři výstupy  „Carrier 0pi (výstup nosného signálu)“, „SSB-SC-AM“, „SSB-SC-
AM Plot“ a „Carrier –pi/2 (výstup nosného signálu)“. 

Subsystémobsahuje bloky „Sine Wave Carrier 0pi“, „Sine Wave Carrier –pi/2“, „Product1 “, 
„Product2“, „Product3“, „Gain1“, „Gain2“, „Phase/ Frequnecy offset“, „Complex to Real Imag“, 
„Terminator“.  

EKG signál se zesílí10 krát v bloku „Gain1“a fázově se posune o -90 ° v bloku „Phase/Frequency 
Offset“. Vzniklé komplexní číslo se rozdělí blokem „Complex to Real Imag“ na imaginární složku, 
kterou blok „Terminator“ukončí, a reálnou složku která se v bloku „Product2“ násobí nosnou 
frekvencí z bloku „Sine Wave Carrier –pi/2“, která jeposunuta o π/2. V následujícím bloku „Add“se 
sečte takto násobený signál se signálem, jež vznikl v bloku„Product 1“ násobením nosné frekvence 
z bloku „Sine Wave Carrier 0pi“ a zesíleného EKG signálu z bloku „Gain 1“. Tato sumace signálu 
sedále násobí, v bloku „Product3“ nosnou frekvencí z bloku Sine Wave Carrier 0pi“. V posledním 
kroku se signál zesílí 5 krát blokem „Gain2“,  na požadovanou hodnotu výkonu pro další 
zpracování.Výsledný modulovaný signál se zobrazí na osciloskopu „Scope “. 
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Obrázek 21 Subsystém pro SSB-SC-AM modulaci 
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Obrázek 22 Výstup z osciloskopu Scope. Input ECG signal - vstupní EKG signál, 2. Carrier - Nosná, 3. SSB-SC-AM 

modulace 

 

Návrh a realizace modulátoru pro PM modulaci: 

Fázová modulace je druh modulace, u které se mění modulační signál fázi nosné vlny. Tato modulace 
je jedním z typů úhlové modulace. U úhlové modulace je g(t) nelineární funkcí m(t). U této modulace 
neplatí princip superpozice.  

Signál této modulace v časové oblasti je dán vztahem:  

v t = A cos ω t + θ t  [2]     (3.3.20.) 

a počáteční fáze modulovaného signálu je přímo úměrná modulačnímu signálu: 

θ t = D m t  [2]      (3.3.21.) 

 - konstanta zesílení fázové modulace 
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Komplexní obálku u úhlové modulace můžeme vyjádřit takto: 

g t = A e [2]       (3.3.22.) 

U této modulace můžeme dále určit další hodnoty a to: 

Okamžitou frekvenci signálu, kdy se jedná o frekvenci, kterou signál nabývá v daném časovém 
okamžiku a je dána vztahem: 

f t = f +  [2]     (3.3.23.) 

Odchylku frekvence závisející na změně od frekvence nosné: 

f t = f t − f = [2]     (3.3.24.) 

Maximální odchylku frekvence závisející na maximální změně od frekvence nosné: 

∆F = max [2]      (3.3.25.) 

Maximální odchylku počáteční fáze závisející na maximální hodnotě fázové modulace, je závislá na 
maximální hodnotě fázové modulační složky: 

∆θ = max θ t  [2]      (3.3.26.) 

Index fázové modulace, který je dán změnou fáze modulační složky: 

β = ∆θ[2]        (3.3.27.) 

∆θ - maximální odchylka počáteční fáze 

Pokud dochází k malým změnám fáze signálu v(t) oproti nosné je možná realizace generování PM 
modulovaného signálu obr. 23PM signál se získá jako napětí na zátěži oscilátoru s frekvencí f , 
tvořenou obvodem, který kmitá na vlastní frekvenci f , rozlaďovaným reaktancí řízenou amplitudou 
signálu m(t).  
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Obrázek 23 Generování PM modulovaného signálu[2] 

 

Obrázek 24 Základní schéma modelu pro PM modulaci 
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Subsystém pro PM modulaci 

Subsystém modulátoru pro PM modulaci (obr. 25) má dva  vstupy s názvem „Signál (EKG signal)“ a 
„Carrier (vstup nosného signál)“, tři výstupy „ Carrier Ramp(výstup nosného signálu)“„PM“ a „PM 
plot“ . Subsystém obsahuje bloky „Ramp“, „Ramp1“, „Sine Wave Carrier“, „Constant“, „Product1“, 
„Sum“, „Magnitude Angle to Complex“, „Complex to Real-Imag“, „Terminator“. 

EKG signál se násobí konstantou 50 v bloku „Product1“ a tak se zesílí jeho výkon. Takto zesílený 
signál se sečte v bloku „Sum“ s náběžnou hranou o sklonu 50 generovanou blokem „Ramp1“. Sumace 
signálůse převede do komplexní oblasti blokem „Magnitude to Complex“ a takto vzniklé komplexní 
číslo sev bloku Complex to Real-Imag rozděleno na imaginární složku, která se ukončí blokem 
„Terminator“ a reálnou složku - výsledný modulovaný signál. Výsledný modulovaný signál se zobrazí 
na osciloskopu „Scope “. 

 

 

Obrázek 25 Subsystém pro PM modulaci 
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Obrázek 26 Výstup z osciloskopu Scope 1. Input ECG signal – Vstupní EKG signál, 2. Carrier - Nosná, 3. PM 
modulace 
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3.4 Digitální modulace 
 

V dnešní době se digitální modulace používá pro přenos dat v komunikačních technologiích, hlavně 
pro realizaci bezdrátových přenosů. Digitální modulace se rozdělují na dvoustavové, čtyřstavové a 
vícestavové. Ovlivnění nosné vlny v rámci dvou diskrétních stavů se nazývá klíčování. Typy 
používaných digitálních modulací vycházejí ze tří základních metod klíčování a to amplitudového, 
kmitočtového a fázového. Digitální modulace se může vyjádřit stejně jako výpočet pásmového signálu 
analogové modulace: 

v t = Re g t e  [2]     (3.4.1.) 

Re – reálná část 
g(t) – komplexní obálka signálu  
v(t) –výsledný pásmový signál 

= 2   - nosný kmitočet 
 
Frekvenční spektrum výkonu digitálního signálu je dán stejným vztahem jako u analogového 
pásmového signálu: 

P f = P f − f + P f − f [2]    (3.4.2..) 

 
kde  Fourierův obraz komplexní obálky je roven  G(f)=F{g(t)} 

 - frekvenční spektrum výkonu komplexní obálky  

 

Každý model pro digitální modulacipoužívá stejné submodely, které se používají u analogové 
modulace, ale navíc je zde přidán Analogově digitální převodník (A/D převodník).   

Návrh a realizace modulátoru pro ASK klíčování 

Je obdobou amplitudové modulace. Řadí se mezi lineární digitální modulace. Přenáší binární 
informaci pomoci amplitudy modulovaného signálu. Amplitudová modulační složka vždy nabývá pro 
dva modulační stavy, digitálního modulačního signálu stejné hodnoty. Každý ze dvou stavů 
v modulační složce je digitálního modulačního signálu je modulován jiným posunutím fáze.  

Modulace ASK je modulací se symetrickou ekvidistantní množinou kanálových symbolů tvořenou 
lichými čísly a je dána vztahem:  

= ±1, ±3, … , ± _ Ů − 1 =  [2]  (3.4.3.) 
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Obrázek 27 Základní schéma modelu pro– ASK klíčování 

Subsystém pro ASK klíčování 

Subsystém pro digitální ASK modulaci (obr.28) má dva vstupu „Signal (EKG signál)“ a „Carrier 
(vstup nosného signál)“ a čtyři výstupy „ASK“, „ASK plot“, „Carrier sin (výstup nosného signálu)“, 
„Carrier cos (výstup nosného signálu)“. Subsystém obsahuje bloky „Gain1“, „Gain2“, „Gain3“, 
„Switch“, Demux“.  

Základním blokem modulátoru je komparační přepínač, na jehož řídicí vstup se přivede digitalizovaný 
EKG signál. Přepínač přepíná dle amplitudy řídicího EKG signálu na „Sine carrier1“ nebo „Sine 
carrier2“. „Sine carrier1“ má ¼ amplitudu oproti „Sine carrier2“. Blok „Gain3“ pouze zesílí signál 2 
krát na požadovanou hranici pro další zpracování. Výsledný modulovaný signál se zobrazí na 
osciloskopu „Scope “. 

 

 

Obrázek 28 SubsystémASK klíčování 
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Obrázek 29 Výstup z osciloskopu Scope 1. Input ECG signal - Vstupní EKG signál, 2. Carrier 1 - Nosná 1, 
Carrier 2 - Nosná 2, 3. Digitálně modulovaný signál - ASK klíčování 

 
 
Návrh a realizace modulátoru  pro digitální  modulaci – FSK klíčování  
 
Její princip je založen na klíčování binárních a vícestavových signálů. Jedná se o nelineární digitální 
modulaci bez paměti. Základem je změna frekvence modulovaného pásmového signálu. Amplitudová 
modulační složka R(t) je konstantní. Fázová modulační složka  je proměnná, pomocí které je 
realizována FSK modulace. Frekvence je pro dané stavy konstantní.  

Datové symboly jsou definovány: 

d = ±1, ±3, … , ± MAX_STAVŮ − 1  [2]   (3.4.4.) 

Modul jednotlivých symbolů je konstantní:  

|d | = 1 [2]       (3.4.5.) 

Modulační index: 

K = ∆f	Ts[2]       (3.4.6.) 

∆f – kmitočtová separace 
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Obrázek 30 Základní schéma modelu pro digitální modulaci – FSK klíčování 

 

Subsystém pro digitální FSK modulaci 

Subsystém pro digitální FSK modulaci (obr.31) má dva vstupu „Signal ( EKG signál)“ a „Carrier 
(vstup nosného signál)“ a čtyři výstupy „FSK“, „FSK plot“, „Carrier sin (výstup nosného signálu)“, 
„Carrier cos (výstup nosného signálu)“. Subsystém obsahuje bloky „Gain1“, „Gain2“, „Gain3“, 
„Switch“, Demux“.  
Pracuje na obdobném principu jako modulátor ASK, rozdíl je v různé frekvenci nosných signálů Sine 
„Sine carrier1“ a „Sine carrier2“. Amplituda signálů je zachována a „Sine carrier1“ má frekvenci 4 
krát větší než „Sine carrier2“. Výsledný modulovaný signál se zobrazí na osciloskopu „Scope “. 
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Obrázek 31 Subsystém pro digitální  modulaci – FSK klíčování 

 
 

Obrázek 32 Výstup z osciloskpu Scope 1. Input ECG signal - Vstupní EKG signál, 2.Input Signal ECG 
Digitalized – Vstupní digitalizovaný EKG signál, 3. Carrier sin1 – Nosná, 4. Carrier sin 2 – Nosná, 5. Digitálně 
modulovaný signál – FSK klíčování  
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Obrázek 33 Výstup z osciloskopu Scope  při změně Time range z hodnoty 5 na hodnotu 1 

Návrh a realizace modulátoru pro digitální modulaci – ON-OFF klíčování OOK 

Je založena na principu klíčováním vypnutí a zapnutí generování vysokofrekvenčního signálu. Jedná 
se o lineární binární digitální modulací bez paměti.  

Množina kanálových symbolů je vyjádřena: 

d = 0,1 = q  [2]      (3.4.7.) 

Pásmový signál je vyjádřen:  

v t = A m t cos ω t  [2]     (3.4.8.) 

m(t) – NRZ nebo RZ kódovaný signál v základním pásmu s obdélníkovým modulačním impulsem 

Komplexní obálka má tvar:  

g t = A m t [2]       (3.4.9.) 

 

Frekvenčně spojité spektrum výkonu informačního unipolárního signálu je dáno vztahem: 

	 ( ) = 	( ) 1 + ( )  [2]  (3.4.10.) 

 - časová konstanta odpovídající zasílání jednoho bitu digitálního signálu v základním frekvenčním 
pásmu. 

 



42 

 

Perioda vzorkování pro binární zpracování signálu: 

T = T  [2]       (3.4.11.) 

Perioda vzorkování pro víceúrovňové zpracování signálu: 

T = lT  [2]       (3.4.12.) 

 

Bitová rychlost přenosu je závislá na časové konstantě : 

R = [2]    (3.4.13.)

  

 

Obrázek 34 Základní schéma modelu pro digitální modulaci – ON-OFF OOK klíčování 

Subsystém pro digitální ON-OFF OOK modulaci 

Subsystém pro digitální OOK modulaci (obr.35 ) má dva vstupu „Signal (EKG signal)“ a „Carrier 
(vstup nosného signálu)“ a čtyři výstupy „OOK“, „OOK plot“, „Carrier 1“, „Carrier 2“. Subsystém 
obsahuje bloky „Gain1“, „Gain2“, „Gain3“, „Switch“, „Demux“.  

Pracuje na obdobném principu jako modulátory ASK, FSK, rozdíl je v nastavení „Sine carrier1“ a 
„Sine carrier2“, kdy „Sine carrier2“ má nulovou amplitudu. Výsledný modulovaný signál se zobrazí 
na osciloskopu „Scope“. 
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Obrázek 35 Subsystém pro digitální  modulaci –ON-OFF OOK klíčování 

 

 
Obrázek 36 Výstup z osciloskpu Scope  1. Input ECG signal - Vstupní EKG signál, 2.Input Signal ECG 
Digitalized – Vstupní digitalizovaný EKG signál, 3. Carrier 1 – Nosná, 4. Carrier  2 – Nosná, 5. Digitálně 
modulovaný signál – ON-OFF OOK klíčování 
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Obrázek 37 Výstup z osciloskopu Scope  při změně Time range z hodnoty 5 na hodnotu 1 
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3.5 Přenos signálu 
 

Přenos signálu je model, který simuluje přenos modulovaného signálu v reálném prostředí. Umožňuje 
signál zarušit a zeslabit.  

Proměnné používané v jednotlivých blocích jsou uloženy v Model Workspace (viz kap. 2.2.)  nastaví 
se na tyto hodnoty:  

• Noise frequency (Frekvence šumu): 50 Hz 
 

• Model_SampleTime (Vzorkovací perioda):  10 kHz 

Model je sestaven z 11 bloků. Z blokunačtení signálu (ECG_název modulace.mat) „From File“, 
Z bloku Uložení signálu (ECG_nazev modulace_sum.mat) „To File“, dále pak z bloků „Sine Wave1“, 
„Sine Wave2“, „Constant1“, „Constant2“, „Noise1“, „Noise2“ a bloku pro vizualizaci v podobě 
osciloskopu o 3 vstupech, vzorkovací frekvenci  „Model_SampleTime“ a časové ose o délce 5 sekund. 

Zarušení signálu se realizuje ve dvou krocích. V bloku „Noise1“ dojde k sumaci modulovaného 
vstupního signálu se signálem rušení z bloků „Sine Wave1“ nebo „ Constant1“. Zdroj rušení se 
přepíná přepínačem „MS1“. 
V druhém kroku se signál násobí v bloku „Noise 2“  signálem rušení z bloků „Sin Wave 2“ a 
„Constatnt2“. Zdroj rušení se přepíná přepínačem „MS2“.Jednotlivé zarušení a nastavení parametrů 
bloků je pro každou modulaci stejná. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

Návrh a realizace přenosu AM modulovaného signálu 

 
Obrázek 38 Přenos AM modulovaného signálu 

 
Obrázek 39Výstup z osciloskopu Scope AM.  1. AM modulovaný signál bez zarušení, 2. AM modulovaný 
signál se zarušením 1, 3. AM modulovaný signál se zarušením 2 
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Návrh a realizace přenosu DSB-SC-AM modulovaného signálu 

 
Obrázek 40 Přenos modulovaného DSB-SC-AM signálu 

 

Obrázek 41Výstup z osciloskopu Scope .1. DSB-SC-AM modulovaný signál bez zarušení, 2. DSB-SC-AM 
modulovaný signál se zarušením 1, 3. DSB-SC-AM modulovaný signál se zarušením 2. 
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Návrh a realizace přenosu SSB-SC-AM modulovaného signálu 

 
Obrázek 42 Přenos modulovaného SSB-SC-AM signálu 

 

Obrázek 43Výstup z osciloskopu Scope SSB-SC-AM.1. SSB-SC-AM modulovaný signál bez zarušení, 2. SSB-
SC-AM modulovaný signál se zarušením 1, 3. SSB-SC-AM modulovaný signál se zarušením 2. 
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Návrh a realizace přenosu PM modulovaného signálu 

 
Obrázek 44 Přenos modulovaného PM signálu 

 

Obrázek 45Výstup z osciloskopu Scope PM 1. PM modulovaný signál bez zarušení, 2. PM modulovaný signál 
se zarušením 1, 3. PM modulovaný signál se zarušením 2 
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Návrh a realizace přenosu digitálně modulovaného signálu – ASK klíčování 

 
Obrázek 46 Přenos digitálně modulovaného signálu - ASK klíčování 

 

Obrázek 47Výstup z osciloskopu Scope  ASK 1. Digitálně modulovaný ASK signál bez zarušení, 2. Digitálně 
modulovaný ASK signál se zarušením 1, 3. Digitálně modulovaný ASK signál se zarušením 2 
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Návrh a realizace přenosu digitálně modulovaného signálu – FSK klíčování 

 
Obrázek 48 Přenos digitálně modulovaného signálu - FSK klíčování 

 

Obrázek 49Výstup z osciloskopu Scope  FSK 1. Digitálně modulovaný FSK signál bez zarušení, 2. Digitálně 
modulovaný FSK signál se zarušením 1, 3. Digitálně modulovaný FSK signál se zarušením 2 
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Obrázek 50 Výstup z osciloskopu Scope  ASK, hodnota Time range je nastavena z hodnoty 5 na hodnotu 1. 
1. Digitálně modulovaný FSK signál bez zarušení, 2. Digitálně modulovaný FSK signál se zarušením 1, 3. 
Digitálně modulovaný FSK signál se zarušením 2. 

 
Návrh a realizace přenosu digitálně modulovaného signálu – ON-OFF OOK klíčování 

 
Obrázek 51 Přenos digitálně modulovaného signálu ON-OFF OOK klíčování 
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Obrázek 52Výstup z osciloskopu Scope  ON-OFF OOK klíčování1. Digitálně modulovaný OOK signál bez 
zarušení, 2. Digitálně modulovaný OOK signál se zarušením 1, 3. Digitálně modulovaný OOK signál se 
zarušením 2. 

 

 

Obrázek 53 Výstup z osciloskopu Scope ON-OFF  OOK klíčování,  hodnota Time range je nastavena z hodnoty 
5 na hodnotu 1. 
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3.6 Návrh a realizace modelu pro demodulaci signálů 
 
Demodulace signálu se provádí,  pomocí dvou základních  subsystému  a to Detektoru obálky 
(Envelope detectors) a Multiplikativního detektoru (Multiplicative detector).  Pro každou demodulaci 
máme znázorněny obě možnosti.  
 

Návrh a realizace detektoru obálky 

Má na vstupu modulovaný signál a na výstupu napěťový signál v základním frekvenčním pásmu. 
Ideální detektor obálky má výstup přímo úměrný reálné obálce vstupního pásmového signálu. 
Detektor obálky je nelineární obvod.  

Pásmový vstupní signál můžeme vyjádřit vztahem:   

v t = R t cos	 ω t + θ(t) [2]     (3.6.1.) 

Výstup ideálního detektoru obálky kdy R(t)≥0 je vyjádřeno: 

v (t) = KR(t)[2]       (3.6.2) 

K-konstanta úměrnosti 

Model pro demodulaci signálu pomoci Detektoru obálky obr 54. má na vstupu submodel pro 
generování EKG signálu  „ECG generátor“, dva bloky pro načtení signálu (From file), kdy jeden je 
modulovaný  „ECG_příslušná modulace. mat“ a druhý je modulovaný + zarušený „ECG_příslušná 
modulace_noise.mat“,  dva bloky zesílení „Gain1“, „Gain2“ oba o hodnotě 5, dva submodely  
„Envelope Detector1“, „Envelope Detector2“, blok „Transport Delay“, dva bloky pro sumaci signálu 
„Sum1“, „Sum2“, blok pro vizualizaci Scope a čtyři bloky  výstupu do souboru (To File) 
„ECG_příslušná demodulace_ED-LP.mat“, „ECG_příslušná demodulace_ED-HT.mat“, 
„ECG_příslušná demodulace_ED-LPnoise.mat“, „ECG_příslušná demodulace_ED-HT.mat“.  
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Obrázek 54Základní schéma modelu pro demodulaci signálu pomoci Detectoru obálky (Envelope Detector) 

 

Subsystém Detektoru obálky 

Na obr.55. je znázorněno blokové schéma subsytému detektoru obálky. Nabízí  dvě možnosti detekce 
a to Squaring and Lowpass Filtering ( filtr dolní propust, na obrázku označen zelená barva) a The 
Hilbert Transform ( Hilbertova transformace na obrázku žlutá barva).Subsystém má jeden vstup 
„Signal“ a dva výstupy „ ED Low Pass“ a „ ED Hilbert Transform“. Výsledná demodulace se zobrazí  
v osciloskopu „ Scope“. 

 
 
Squaring and Lowpass Filtering:  
 
Skládá se z následujících bloků: „ Square Signal“, „ Gain1“, „Gain2“, „Fir Declimation1“, „Low Past 
Filter1“, „Sqrt“. 
První blok je kvadratizační blok „Math Function“ se vzorkovací frekvencí Model_SampleTime. Blok 
násobí signál sebou samým, není tedy nutné využívat vzorkovací signál. Tímtokrokem se polovina 
výkonu signálu  zesílí a polovina zeslabí. Druhý blokem„Gain1“ se signál zesílí a vzorkovací čas je 
nastaven na hodnotu Model_SampleTime/2. Vzorkování signálu na polovinu je důležité pro 
předcházení chyby aliasingu. Třetím v pořadí je blok „Fir Declimation1“,ve kterémse provede 
transformace pro následné digitální filtrování blokem „Low Past Filter1“. Tento blok odstraní energii 
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The Hilbert Transform: vyjádří se transformačním vztahem ze signálu m(t) 

m t = m t [2]       (3.6.3.) 

 

Skládá se z následujících bloků: „Gain2“, „Point Hilbert Transform Filter“, „Delay“, „Real-Imax to 
Complex“, „Abs“, „FIR Decimation2“,  „Low Pass Filter2“.  
První dva bloky „Delay“ a Point Hilbert Transform Filter slouží k vlastní transformaci  a zpoždění 
signálu, které se provede v bloku „Real-Imax to Complex“. Reálnou složkou je zpožděný původní 
signál o polovinu délky rozlišení transformace a imaginární složkou je výstup z Hilbertovy 
transformace. Následující tři bloky „ABS“, „FIR Decimation2“, „Low Pass Filter2“ odstraní zvlnění 
obálky a vysokofrekvenční šum vysokých frekvencí. Posledním blokem je „Sqrt“ s nastaveným 
vzorkováním na hodnotuModel_SampleTime a funkcí signedSqrt, který vrací původní měřítko signálu 
před jeho umocněním. 

 
 
 

 

Obrázek 55Subsystém Detektoru obálky 
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Návrh a realizace Multiplikativního detektoru 

Multiplikativní detektorkonvertuje vstupní pásmový signál. Jedná se o lineární obvod.Dle rovnice 
(3.6.5) je citlivý jak na AM, tak i na PM, FM. Na výstupu se získá reálná obálka. 

Výstup můžeme zapsat ve tvaru:       (3.6.4.) 

v t = R t cos ω t + θ t A cos ω t + θ
= 1

2 A R t cos θ t − θ + 1
2 R t cos 2ω t + θ t + θ 2  

	 - frekvence oscilátoru  
 - fáze oscilátoru 

 
Výstupní signál za dolnopropustným filtrem se zapíše ve tvaru:  
 

v (t) = A R(t)cos θ(t) − θ = A R(t)Re e ( )e = A Re g(t)e [2] (3.6.5) 

Kde komplexní obálka  
 

g(t) = R(t)e = x(t) + jy(t)  [2]   (3.6.6.) 
 
x(t), y(t) – kvadraturní složky signálu  
 
Model pro demodulaci signálu pomoci Multiplikativního detektoru obr 56. má na vstupu submodel pro 
generování EKG signálu  „ECG generátor“, dva bloky pro načtení signálu (From file), kdy jeden je 
modulovaný  „ECG_příslušná modulace. mat“ a druhý je modulovaný + zarušený „ECG_příslušná 
modulace_noise.mat“, dva bloky zesílení „Gain1“, „Gain2“, dva submodely „Multiplicative 
Detector1“, „Multiplicative Detector2“, blok „Transport Delay“, jeden blok pro sumaci signálu 
„Sum1“, blok pro vizualizaci Scope a dva bloky  výstupu do souboru (To File) „ECG_příslušná 
demodulace_MD.mat“, „ECG_příslušná demodulace_noise.mat“.  
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Obrázek 56 Základní schéma modelu pro demodulaci signálu pomoci Mulitplikativního detektoru 

Submodel Multiplikatovního detektoru 

Na obr.57 je znázorněno blokové schéma submodelu multiplikativního detektoru. Subsystém má dva 
jeden vstup „Modulate Signal (modulovaný signál)“ a jeden výstup „Demodulate Signal 
(demodulovaný signál)“. Skládá se z bloků „Sine Wave“ , „Product“, „Analog Filter Design“ a 
z osciloskopu „Scope“.  

Signál z bloku „Sine Wave“ se násobí v bloku „Product“ se vstupním modulovaným signálem. 
Výsledek násobení se filtruje v bloku dolní propust „Analog Filter Design“. Výsledná demodulace je 
zobrazena v osciloskopu „ Scope“. 
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Obrázek 57 Subsystém Multiplikativní detektor 

 
 

Návrh a realizace demodulace AM signálu  

Detektor obálky: 

 

Obrázek 58Základní schéma modelu pro demodulacisignálu pomoci Detektoru obálky 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 59Základní schéma modelu pro demodulaciAM signálu pomoci Multiplikativního detektoru 
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Obrázek 60Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky 1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5. Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 
2 - Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass), 9.  Rozdíl mezi detekcí ze 
zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform). 
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Obrázek 61 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6. Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu.  

 

Návrh a realizace demodulace DSB-SC-AM signálu 
 
Detektor obálky 

 
Obrázek 62Základní schéma modelu pro demodulaci DSB-SC-AM signálu pomoci Detektoru obálky 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 63Základní schéma modelu pro demodulaci DSB-SC-AM signálu pomoci Multiplikativního detektoru 
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Obrázek 64 Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky 1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 65 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6. Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu   

Návrh a realizace demodulace SSB-SC-AM signálu 

Detektor obálky 

 

Obrázek 66Základní schéma modelu pro demodulaci SSB-SC-AM signálu pomoci Detektoru obálky 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 67Základní schéma modelu pro demodulaci SSB-SC-AM signálu Multiplikativní detektor 
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Obrázek 68 Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky   1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 69 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6. Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu. 

 

Návrh a realizace demodulace PM signálu  

Detektor obálky 

 

Obrázek 70Základní schéma modelu pro demodulaci PM signálu Detektor obálky 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 71Základní schéma modelu pro demodulaci PM signálu Multiplikativní detektor 
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Obrázek 72 Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky   1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 73 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6. . Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu . 

Návrh a realizace demodulace digitálního signálu – ASK klíčování 

Detektor obálky 

 

Obrázek 74Základní schéma modelu pro demodulaci- ASK klíčování 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 75Základní schéma modelu pro demodulaci- ASK klíčování 
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Obrázek 76Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky 1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 77 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru 1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6.  Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu. 

 

Návrh a realizace demodulace digitálního signálu – FSK klíčování 

Detektor obálky 

 

Obrázek 78Základní schéma modelu pro demodulaci digitálního signálu - ASK klíčování 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 79Základní schéma modelu pro demodulaci digitálního signálu - FSK klíčování 
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Obrázek 80 Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky   1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 81 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6 . Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu . 

Návrh a realizace demodulace digitálního signálu – ON-OFF klíčování 

Detektor obálky 

 

Obrázek 82 Základní schéma modelu pro demodulaci digitálního signálu - ON-OFF OOK klíčování. 
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Multiplikativní detektor 

 

Obrázek 83 Základní schéma modelu pro demodulace digitálního signálu – ON-OFF klíčování 
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Obrázek 84 Výstup z osciloskopu Scope Detektoru obálky 1. Vstupní EKG signál, 2. Modulovaný signál bez 
zarušení, 3. Výstup z Detektoru obálky 1 - Dolní propust (Low Pass), 4. Výstup z Detektoru obálky 1 - 
Hilbertova transformace (Hilbert transform), 5 Modulovaný signál se zarušením, 6. Výstup z Detektoru obálky 2 
- Dolní propust (Low Pass), 7. Výstup z Detektoru obálky 2 - Hilbertova transformace (Hilbert transform), 8. 
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a neztarušeného signálu Hilbertova transformace (Hilbert Transform), 9.  
Rozdíl mezi detekcí ze zarušeného a nezarušeného signálu Dolní Propust (Low Pass). 
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Obrázek 85 Výstup z osciloskopu  Scope Multiplikativního detektoru  1. Vstupní EKG signál, 2. Modulavný 
signál bez zarušení, 3. Výstup z Multiplikativního detektoru1, 4. Modulovaný signál se zarušením, 5. Výstup z 
Multiplikativního detektoru 2, 6 . Rozdíl mezi detekcí zarušeného a nezarušeného signálu . 
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4. Závěr 
 

Cílem této práce bylo pomoci programového prostředí Matlab & Simulink navrhnout sytém, který by 
umožnil pomocí bezdrátového přenosu monitorovat vitální funkce. Jednalo se o návrh a realizaci 
metod pro analýzu a modelování šíření vysokofrekvenčního EKG signálu. 

Z provedených simulací je zřejmé, že 

Detektor obálky je původně navržen pro digitální signál a pro zesílení signálu využívá jeho 
kvadratizaci, čímž se ze signálů se záporným ziskem získává signál se ziskem kladným, jinak řečeno 
střídavé signály jsou usměrněny. V případě použití detektoru na analogový EKG signál dojde k jeho 
usměrnění a výsledek demodulace je takto zkreslen. Nepovažuji toto za chybu, jelikož se dá tomuto 
nedostatku předejít posunem signálu v amplitudové oblasti. 

AM demodulace je vhodnější pomocí detektoru obálky, jak zobrazují obr. 51 a 52. Zarušený signál je 
zřetelně lépe demodulován detektorem obálky, a na rozdíl od nezarušeného signálu dosahuje díky 
nastavením filtrace lepšího výsledku detektor obálky Dolní propust. Stejný verdikt platí i pro DSB-SC 
a SSB-SC modulaci obr. 62, obr. 66. SSB-SC modulace je vzhledem ke složitějšímu způsobu 
modulování téměř nedemodulovatelná multiplikativním detektorem. 

Pro digitální ASK modulaci dosahuje perfektního výsledku multiplikativní detektor pro nezarušený 
signál obr. 75 a pro zarušený je opět vhodnou volbou detektor obálky Dolní propust obr. 74. Při 
pohledu na modulovaný signál je vidět, že modulátor kóduje pomocí 2 stavů, není tedy možné 
dosáhnout lepší rekonstrukce při demodulaci, než bylo dosaženo. Takovýto signál je stále možné 
využít pro měření srdeční aktivity a dokonce i délky QRS komplexu. 

FSK modulace se dá kvalitně demodulovat multiplikativním detektorem obr. 79 i detektorem obálky 
Hilbertovy transformace obr. 78. Zarušený signál se dá demodulovat pouze těžko. Výběr vhodné 
metody je diskutabilní. 

OOK demodulace je kvalitně provedena multiplikativním detektorem obr. 83 pro nezarušenou oblast a 
detektorem obálky s Hilbertovy transformace pro zarušený signal obr. 82. Zde je vhodné využít 
přesnosti detektoru a sledovat frekvenci tepů a délku QRS komplexu. 

PM modulovaný signál nelze danými modulátory úspěšně demodulovat. 
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