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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení demonstračního optického demodulátoru 
amplitudové modulace (AM). V první části která je teoretickou částí popisuji  různé typy 
přijímačů a součástí z kterých se skládá a dále typy modulací a dalších teoretických  informací 
důležitých pro další postup. Ve druhé části se již zabývám samotnou podstatou  práce, kde je 
navrhován optický demodulátor,  který na základě  návrhu sestrojím. Ve třetí části, probíhá 
testování již zhotoveného výrobku a porovnávání naměřených výsledků s jinými demodulátory. 
Poslední částí je závěr, kde jsou shrnuty poznatky které byli zjištěny, při výrobě a testování 
demodulátoru, dále je zde zhodnocení naměřených hodnot. 
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Abstract 

Bachelor thesis is focused on the construction of a demonstration of optical demodulator 
amplitude modulation (AM). In the first part, which is theoretical part describes the different types 
of receivers and components that make up a further modulation types and other theoretical 
information important for further progress. In the second part I handle very nature of the work, 
which is proposed optical demodulator which to construct the basis of the proposal. In the third 
part, is being tested already manufactured product and comparing the measured results with other 
demodulators. The last part is the conclusion which summarizes the findings which were detected 
during manufacturing and testing of the demodulator, there is also evaluation of measured values. 

 

Key words 

radio receiver; modulation; demodulation; modulators; demodulators; amplifier; antenna  



 

 
 

Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

A  - Poměr selektivity 

 

Au 

C 

d 

f 

   

I 

k 

l 

m 

n 

n(t) 

R 

t 

U 

φ 

∆f 

Ω 

V 

dB 

F 

m 

Hz 

Hz 

A 

- 

m 

% 

 - 

 - 

Ω 

s 

V 

° 

Hz 

s-1 

Amplituda 

Napěťové zesílení 

Kapacita 

Průměr 

Frekvence 

Frekvence nosné vlny 

Proud 

Konstanta 

Délka 

Hloubka modulace 

Počet závitů 

Harmonický nosný signál 

Odpor 

Čas 

Napětí 

Fáze 

Rozdíl frekvence 

Úhlová frekvence 

   

 

  



 

 
 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

AM 

ASK 

BPSK 

DM 

DPS 

DV 

FM 

FSK 

KV 

LED 

OZ 

PAM 

PCM 

PPM 

PSK 

PWM 

QPSK 

SB 

SC 

SE 

SV 

VKV 

Amplitudová modulace 

Klíčování amplitudovým zdvihem 

Dvoustavové klíčování fázovým zdvihem 

Delta modulace 

Deska plošných spojů 

Dlouhé vlny 

Frekvenční modulace 

Klíčování frekvenčním zdvihem 

Krátké vlny 

Dioda emitující světlo 

Operační zesilovač 

Pulzní amplitudová modulace 

Pulzně kódová modulace 

Pulzně polohová modulace 

Klíčování fázovým posuvem 

Pulzně šířková modulace 

Čtyřstavové klíčování fázovým zdvihem 

Tranzistor se společnou bází 

Tranzistor se společným kolektorem 

Tranzistor se společným emitorem 

Střední vlny 

Velmi krátké vlny 

 

  

  



 

 
 

Obsah 

 
Úvod .......................................................................................................................................... - 1 - 

1 Modulace a rádiové přijímače ........................................................................................... - 2 - 

1.1 Rádiové přijímače ......................................................................................... - 2 - 

1.1.1 Popis rádiových přijímačů ........................................................................ - 2 - 

1.1.2 Vlastnosti rádiových přijímačů ................................................................. - 3 - 

1.2 Typy rádiových přijímačů ............................................................................. - 5 - 

1.2.1 Detektorové přijímače .............................................................................. - 6 - 

1.2.2 Přijímače s přímým zesílením .................................................................. - 6 - 

1.2.3 Superheterodyn ......................................................................................... - 7 - 

1.3 Modulace ....................................................................................................... - 8 - 

1.4 Analogové modulace ..................................................................................... - 8 - 

1.4.1 Amplitudová modulace ............................................................................ - 9 - 

1.4.2 Frekvenční modulace ............................................................................. - 12 - 

1.4.3 Fázová modulace .................................................................................... - 13 - 

1.5 Digitální modulace ...................................................................................... - 14 - 

1.6 Demodulátory amplitudové modulace ........................................................ - 15 - 

1.7 Diodové demodulátory ................................................................................ - 15 - 

1.7.1 Sériové diodové demodulátory ............................................................... - 15 - 

1.7.2 Paralelní diodové demodulátory ............................................................. - 16 - 

1.8 Tranzistorové demodulátory........................................................................ - 16 - 

1.9 Synchronní demodulátory ........................................................................... - 17 - 

2 Realizace optického demodulátoru ................................................................................. - 18 - 

2.1 Antény pro příjem AM ................................................................................ - 18 - 

2.1.1 Rámová anténa ....................................................................................... - 18 - 

2.1.2 Drátová anténa ........................................................................................ - 19 - 

2.2 Rezonanční obvod ....................................................................................... - 19 - 

2.3 Optický demodulátor, zdroj světla .............................................................. - 20 - 

2.4 Optický demodulátor, fotodetektor ............................................................. - 22 - 

2.5 Zesilovač ..................................................................................................... - 24 - 



 

 
 

2.6 Demonstrační optický demodulátor ............................................................ - 26 - 

2.7 Návrh Schéma ............................................................................................. - 29 - 

2.8 Návrh a výroba desky plošných spojů ......................................................... - 30 - 

2.9 Měření parametrů, porovnání s jinými demodulátory ................................. - 31 - 

3 Závěr ............................................................................................................................... - 35 - 

Použitá literatura ..................................................................................................................... - 36 - 

Seznam příloh .......................................................................................................................... - 38 - 

 

 

 



 
Úvod 

- 1 - 
 

Úvod 

V předkládané bakalářské práci je úkolem sestavit demonstrační optický demodulátor 
amplitudového signálu. Tento složitý název pod sebou ukrývá rádiový přijímač. Nejprve je zde 
popsáno, co je to rádiový přijímač, poté jsou popsány typy rádiových přijímačů od 
nejjednoduššího typu krystalky, až po ty složitější a jejich vlastnosti. V další části jsou rozebrány 
analogové i digitální modulace, s větším zaměřením na analogové, do kterých spadá i amplitudová 
modulace, která je součástí práce. Jsou popsány rovněž i demodulátory od nejjednodušších 
zapojení s diodou až po složité zapojení.  

Součástí práce je i praktická realizace. Je popsán postup při návrhu správné antény pro 
vysílání na středních vlnách, dále návrh rezonančního obvodu pro nastavení správné frekvence a 
tím naladění požadované stanice. Následuje návrh optického demodulátoru, který je v tomhle 
případě realizován integrovaným obvodem (optočlenem) PC814, jelikož je v názvu práce slovo 
demonstrační, pro tento účel je zde klasická LED dioda. Pomocí přepínače je možnost rozhodnout 
přijímat signál na LED diodu nebo optočlen. Za optočlenem se nachází zesilovač, který je zde v 
podobě operačního zesilovače LM386 v zapojení na maximální napěťový zisk, v zapojení 
operačního zesilovače se nachází potenciometr, kterým můžeme nastavit úroveň hlasitosti. 
Poslední části sestavení přijímače je reproduktor, který přehrává naladěnou stanici.  

Na konci bakalářské práce jsou uvedeny změřené parametry sestaveného demodulátoru a 
také porovnání tohoto demodulátoru s jinými typy. V příloze je fotografie již zhotoveného 
demodulátoru. 
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1 Modulace a rádiové přijímače 

1.1 Rádiové přijímače 
          Rádiový přijímač je určen k zachytávání, přeměně a využití energie  elektromagnetických 
vln v pásmu rádiových frekvencí. Rádiových přijímačů máme velké množství radiolokační, 
rozhlasové, televizní a další. Radiolokací se rozumí zjištění polohy objektů v prostoru a určení 
jejich polohy pomocí elektromagnetických vln, použití v letecké dopravě. Rozhlasový přijímač 
je zařízení, které slouží k příjmu rádiového signálu. Dochází ke změně přijímaného signálu 
pomocí antény na zvukové vlny a tím umožňuje poslouchat vysílané rozhlasové stanice. Televizní 
přijímač umožňuje uživateli přehrávání obrazové i zvukové stopy, které se také šíří pomocí 
rádiových vln. 

1.1.1 Popis rádiových přijímačů 

Rádiový přijímač je sestaven ze 3 základních částí, které jsou nezbytné pro správnou 
funkci rádiového  přijímače. 

Základní části jsou:  

• Anténa 

• Přijímač 

• Koncové zařízení 

 

Anténa, je zařízení určené k příjmu nebo vysílání rádiových signálů. Je důležitou součástí 
v radiokomunikacích, kterou nelze nahradit. Lze je rozdělit na antény přijímací a vysílací, avšak 
každá anténa může jak vysílat tak přijímat. Při realizaci bude použita jako přijímací, kdy 
zachycuje elektromagnetické vlny a mění je ve vysokofrekvenční proudy. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1:   Náhradní schéma antény  
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Přijímač, zde se mění přijatá energie na takový druh, který je vyžadován pro správnou 
funkci koncového zařízení. V tomhle případě je použit rádiový přijímač, který nám přijímaný 
signál přemění na zvukové vlny. 

Koncové zařízení, zde se již využívá přeměněná energie na výstup reproduktor, 
obrazovka. U rádiového přijímače se využívá reproduktorů nebo sluchátek pro přehrání 
přijímaného signálu ve formě zvuku.[1] 

1.1.2 Vlastnosti rádiových přijímačů 

U rádiových přijímačů jsou normalizované parametry, podle kterých rádiové přijímače 
zařazujeme do tříd jakosti. Účelem parametrů je zajištění postupu, který je jednotný při měření a 
vyjadřování vlastností rádiových přijímačů. Nejdůležitějšími parametry jsou: 

• citlivost 

• selektivita 

• zkresleni 

• kmitočtové rozsahy  

• druhy modulace 

• jakost reprodukce 

• stabilita 

Citlivost označuje napětí, které musí být z antény dodáno přijímači, aby odevzdal do 
reproduktoru minimální výkon. Maximální citlivost přijímače je definována jako nejmenší úroveň 
vstupního výkonu s použitím standartní modulace, který na vstupu přijímače vytváří standartní 
výstupní výkon, ale pouze za předpokladu, že všechny ovládací prvky jsou nastaveny na 
maximální zesílení přijímače. Standartní modulací je myšlena hloubka modulace+-30%. 

Selektivita, je schopnost přijímače oddělit signál, od signálu blízkého. Kmitočtová 
selektivita je schopnost přijímače vybrat z celého spektra rádiových vln kmitočet, který zabírá 
pouze jediný vysílač. Je dána poměrem vstupního napětí při rozladění ∆f, které je stanoveno, ke 
vstupnímu napětí přijímače který je naladěn.[2] 

  

           a=	                         (1.1)     

kde  

 a je poměr selektivity 

         U je vstupní napětí signálu při určité kmitočtové odchylce  ∆f      

         Ur je napětí vstupního signálu při vyladění 

 

Zkreslení může nastat, pokud se mění přenosové vlastnosti přijímače s kmitočtem nebo s 
okamžitou hodnotou přenášené veličiny. 
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Obrázek 1.2:   Ideální charakteristika [2] 

 

Druhy zkreslení: 

1. Frekvenční (lineární) zkreslení vzniká, jestliže závisí některé parametry přijímače                                                                                                             
nežádoucím způsobem na kmitočtu přenášeného signálu. 

• Útlumové zkreslení- je způsobeno, že zesílení nebo útlum přijímače není                                               
     stejný při všech kmitočtech. 

• Fázové zkreslení- se projevuje tím, že mezi vstupním a výstupním napětím                       
     není přijímač přímo úměrný kmitočtu v přenosovém pásmu. 

• Zkreslení zpožděním- skupinové nebo fázové zpoždění přijímače není  
      konstantní v celém kmitočtovém pásmu, které je přenášeno. 

2. Nelineární zkreslení je výraz pro všechna zkreslení, které vznikají tím, že se       
vlastnosti přijímače mění s okamžitou hodnotou přenášené veličiny. Vzniká v       
nelineární soustavě. 

Druhy nelineárního zkreslení:  

• Harmonické- představuje vznik harmonických složek na výstupu přijímače při 
vstupním modulačním napětí. Je vyjádřen poměrem efektivní hodnoty souhrnu 
vyšších harmonických složek na výstupu k efektivní hodnotě výstupnímu celkovému 
napětí. 
   Činitel harmonického zkreslení k:  
 

               k=
⋯..
…..                                       (1.2)     

kde: U1,U2,U3,…. jsou amplitudy první, druhé, třetí…  harmonické 
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• Intermodulační- vznik kombinačních kmitočtů na výstupu přijímače zapříčiněn 
nelineárností, pokud se na vstup přivedou dva sinusové kmitočty nebo i více 
sinusových kmitočtů o určité amplitudě. 

• Amplitudové- projeví se tím, že poměr efektivní hodnoty napětí výstupu přijímače k 
efektivní hodnotě napětí na vstupu se mění s měnící se amplitudou. 

• Křížové- změna útlumu nebo zisku přijímače, způsobena současným přenosem 
signálu o jiném kmitočtu. 

• křížová modulace- amplitudová modulace rušivého signálu o frekvenci fr a 
amplitudou Ur přenáší na nosnou frekvenci fs požadovaného signálu s amplitudou Us, 
který muže být modulován nebo nemusí. 

           

 

Kmitočtové rozsahy udávají oblasti kmitočtů, kde lze přijímač používat. Rozsahy 
kmitočtů u přijímačů jsou přizpůsobeny jejich použití. Rozhlasové přijímače lze ladit v 
kmitočtových oblastech v kterých pracují vysílače. U amplitudově modulovaných signálů, se 
nejčastěji používají tato pásma DV, SV a KV v oblasti kmitočtů 150 kHz - 30 MHz. Frekvenčně 
modulovaný signál má největší uplatnění v pásmu VKV, to je kmitočtová oblast 30MHz-
300MHz. 

Druhy modulací u rádiových přijímačů se nejčastěji využívají dvě modulace a to AM- 
amplitudová modulace a FM- frekvenční modulace. 

Jakost reprodukce je závislá na přenosových vlastnostech celého přijímače včetně 
výstupního měniče (frekvenční charakteristiky, zákmitové charakteristiky a charakteristiky 
nelineárního zkreslení). 

Stabilita rozumí se tím schopnost přijímače mít stále stejná výstupní výkon, při zachování 
stále stejného vstupního výkonu a při změně stanoviště. Kmitočtová stabilita je ovlivněna ladícími 
obvody přijímače a frekvenční stabilitou oscilátorů.[2]  

 

 

1.2 Typy rádiových přijímačů 
Rádiové přijímače rozdělujeme do několika typů. Jako první byly používány detektorové 

přijímače nejznámější je krystalka, která nepotřebuje napájecí napětí, energii bere přímo z 
vysílaného signálu pomocí antény. Další typ je přijímač s přímým zesílením, pracují podobně 
jako detektorové, ale obsahují zesilovač. Posledním typem rádiového přijímače je 
Superheterodyn. 
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1.2.1 Detektorové přijímače 

Je to nejjednodušší a nejlevnější typ přijímače nazývaný také jako krystalka. Nevýhody 
u detektorových přijímačů je malá citlivost a malá selektivita, proto není příliš vhodné používat 
jako výstup reproduktor, ale vysoko-impedanční sluchátka. Přijímač se skládá z antény, laděného 
rezonančního obvodu LC, zátěží vytvořenou sluchátky a kondenzátorem, který je k nim připojen 
paralelně. Anténa se zde používá pro zachycení signálu, na tu je naladěn rezonanční obvod LC. 
Zachycený signál se demoduluje pomocí diody. Při změně amplitudy se mění i střední hodnota, 
která nabije kondenzátor. Napětí na kondenzátoru je kopií modulačního signálu, kterým budíme 
sluchátka.[3] 

 

  

 

 

 

   

 Jednoduché schéma krystalky [3] 

  

1.2.2 Přijímače s přímým zesílením 

Princip činnosti je stejný jako u detektorového přijímače, ale je zde zesilující člen. 
Použitím zesilovače se docílilo větší citlivosti a selektivity přijímače. Pokud však chceme 
dosáhnout uspokojivé citlivosti a selektivity, musíme použít alespoň čtyřstupňový vysoko-
frekvenční zesilovač. Snaha o ještě lepší citlivost vedla k zavedení kladné zpětné vazby. Kvalita 
obvodu stoupá, přitom se zužuje rezonanční křivka, to znamená, roste selektivita. Nevýhodou je 
obsluha, protože při každém přeladění přijímače je potřeba znovu nastavit zpětnou vazbu.[4] 

 

 

 

 

 

 

   

 Přijímač s přímým zesílením [4] 
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1.2.3 Superheterodyn 

Je přijímač, který využívá směšování. Směšování znamená, že se přijímaný signál 
směšuje s frekvencí oscilátoru v obvodu přijímače a teprve tento signál o určité frekvenci je 
následně zesílen a demodulován (mezi-frekvence), při přeměně nesmí dojít k porušení obsahu 
informací. Směšovač je obvod, u kterého díky smísení signálu který přijímáme a signálu z 
oscilátoru vznikne frekvence součinu (multiplikativní směšovač) a frekvence součtová. 

Části, z kterých je Superheterodyn sestaven: 

• Vstupní obvody: zajišťují odfiltrování frekvencí, které nejsou žádány, ale také funguje 
jako  předzesílení  vstupního signálu z antény a to tak aby byla srovnatelná s frekvencí 
místního oscilátoru. 

• Místní oscilátor: velmi důležitá část superhetu, zajišťuje pomocí změny své frekvence 
přelaďování přijímané frekvence. 

• Směšovač: zde smísením přijímaného signálu a signálu z  místního oscilátoru vzniká 
součtová a rozdílová frekvence. 

• Mezifrekvenční filtr: Pro zajištění vysoké selektivity přijímače je potřeba použít 
kvalitní úzkopásmový filtr s vysokým činitelem jakosti. 

• Mezifrekvenční zesilovač: zde se dosahuje největšího stupně zesílení signálu v celém 
superhetu, má tedy podstatný vliv na výslednou citlivost přijímače. 

• Demodulátor: musí odpovídat typu modulace, která je použita ve vysílaném signálu. 

Popis typů směšování:    

 Aditivní směšování. Signály sečteme a součet přivedeme jako napětí na prvek s nelineární 
voltampérovou charakteristikou. Proud, který bude protékat tímto prvkem, bude poté obsahovat 
signál o rozdílném kmitočtu.[5] 

Multiplikativní směšování. Signály vynásobíme v obvodu (násobičce). 

• vztah pro výpočet součtové frekvence: 

                                                   f(součtová)=f(příj)+f(osc)   (1.3) 

• vztah pro výpočet rozdílové frekvence: 

                f(rozdílu)=f(osc)-f(přijmací)   (1.4) 

 

 

  

 

       

Obrázek 1.5:   Blokové schéma superheterodynu [5] 
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1.3 Modulace 
Modulace je proces, kdy se mění charakter nosného signálu za pomoci modulačního 

signálu. Časté využití je při přenosu nebo záznamu optických a elektrických signálů. Běžné 
přístroje, které využívají modulace jsou televizory, modemy, mobilní telefony.[8] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6:   Modulační metody  [8] 

 

Základní pojmy k modulacím: 

• modulační signál – je signál, který modulujeme na signál nosný 

• nosný signál – je signál, který modulujeme signálem modulačním 

• modulovaný signál – signál po modulaci (výsledný signál) 

• modulační produkty – složky modulovaného signálu                           

• jednoduché modulace – modulace, které zpracovávají jeden modulační  
                     signál 
 

Existuje více typů modulací jak složitých tak jednoduchých. Podle typu nosného signálu, jsou 
rozděleny na dva typy: 

• spojité modulace 

• diskrétní modulace 

1.4 Analogové modulace 
Analogové modulace jsou zařazeny do skupiny spojitých modulací, kde nosným signálem 

je signál s  harmonickým průběhem a modulační signál je analogový signál. 

Harmonický signál lze vyjádřit vztahem: 

 

     ( ) = 	. ( 	. + )                (1.5)     
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kde  

• n(t) = harmonický signál 

•       = amplituda signálu                                                                                             

• ω   = úhlová frekvence 

• φ   = fázový posuv 
 

Výstupní modulovaný signál, může mít oproti původní nosné vlně pozměněnou 
amplitudu, frekvenci nebo fázi. Podle toho se analogové modulace dále rozdělují: 

• Amplitudová modulace 

• Frekvenční modulace 

• Fázová modulace 
 

1.4.1 Amplitudová modulace 

AM patří mezi jednoduché spojité modulace. Změnou modulačního signálu, se nám mění 
amplituda nosné vlny. U tohoto typu modulace se nám nemění frekvence ani fáze. Je to nejstarší 
typ používané modulace. 

 

Amplitudově modulovaný signál, je popsán rovnicí: 

      

       s(t) = [ + x(t)] sin ω ⋅ t         (1.6) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.7:     Amplitudová modulace [6] 
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Hloubka amplitudové modulace m je důležitý údaj, který vyjadřuje působení 
modulačního signálu na nosnou vlnu. Hloubku amplitudové modulace lze vyjádřit vztahem: 

  

                =  . 100                      (1.7) 

kde 

•  je amplituda modulačního signálu. 

•  je amplituda nosné vlny. 

Hloubku modulace je také možné určit z maximální amplitudy	  a minimální 

amplitudy	  modulovaného signálu. K tomu slouží následující vztah: 

                        =  . 100                         (1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Obrázek 1.8:   Hloubka amplitudové modulace [6] 

 

 

Pokud hloubka amplitudové modulace α přesáhne 100 %, dojde ke zkreslení 
signálu. Kvůli tomu není v televizním a rozhlasovém vysílání povoleno mít hloubku 
amplitudové modulace α větší než 100%. 

 

Frekvenční spektrum amplitudové modulace obsahuje kromě frekvence nosné vlny f0 
ještě další dvě postranní frekvenční pásma, které mají stejnou šířku.[6] Frekvenční spektru je 
vyobrazeno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1.9:   Frekvenční spektrum amplitudové modulace [6] 

 

Frekvenci horního postranního pásma lze měnit v následujícím rozmezí:  

 

																																																						 + 	 ž	 +          (1.9) 

kde 

• 		  	 , znamenají nejvyšší a nejnižší hodnoty modulační frekvence 
 

Frekvenci dolního postranního pásma lze měnit v následujícím rozmezí: 

  

           	 − 	 ž	 −           (1.10) 

 

Celková šířka obou pásem je dvojnásobek maximální frekvence .    
• čím větší modulační frekvence v rozhlasovém vysílání je potřeba přenášet, tím větší 

musí být i frekvenční pásmo pro přenos. 

• Nejmenší šířka pásma je šířka poloviční, to znamená, že jedno postranní pásmo 
potlačíme.    

Vlastnosti amplitudové modulace : 

• Odolnost proti rušení je velice malá 

• Odstup signál/ šum je také malý 

• Malá šířka pásma u vysílače 

• Vyznačuje se jednoduchou stavbou modulátoru i demodulátoru 

• Malá účinnost, na přenos informace se využije pouze 25% výkonu. 
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1.4.2 Frekvenční modulace 

Principem frekvenční modulace (FM) je závislost okamžitého kmitočtu nosné vlny na 
změně amplitudy signálu modulačního. Okamžitá úhlová frekvence Ω(t) je funkcí času a mění se 
s okamžitou výchylkou signálu modulačního. Nejčastěji pokud máme kladné okamžité hodnoty 
modulačního signálu, tak se zvýší frekvence nosné vlny). Při záporných okamžitých hodnotách 
modulačního signálu se nám frekvence nosné vlny zmenší (je možné využít i opačný postup). 
Čím je větší amplituda modulačního signálu, tím je také vyšší kmitočet nosné vlny. To se nazývá 

jako frekvenční zdvih ∆ .[7] 

Poměr mezi frekvenčním zdvihem ∆  a frekvencí modulačního signálu , se nazývá 

modulační index . 

 

      = ∆
                   (1.11) 

kde 

•  je index frekvenční modulace 

• ∆  je největší změna frekvence nosné vlny 

•  je kmitočet modulující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.10:   frekveční modulace [7] 

 

Frekvenční modulace má největší uplatnění v pásmu VKV, kde se používá pro přenos 
zvuku u rádií, přenos zvuku u analogových televizorů a také pro radioamatéry pro svou 
úzkopásmovou formu. 
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Vlastnosti frekvenční modulace (FM) 

 

• Poměrně dobrý odstup užitečného signálu od rušivých vlivů 

• Dobré výkonové využití vysílače 

• Vzájemné rušení mezi dvěma vysílači je menší 

• Jednoduchá stavba modulátoru, oproti tomu poměrně složitá stavba demodulátoru 

• Poruchy amplitudového charakteru lze zde vyloučit, jelikož zde amplituda nepřenáší 
žádnou informaci 

• Je potřeba poměrně velká šířka přenášeného pásma 

• Malý vysílací dosah 
 

1.4.3 Fázová modulace 

U tohoto typu modulace, mění modulační signál fázi nosné vlny. Při změně fáze se také 
mění frekvence nosné vlny, amplituda se nemění. Největší změna fáze nastane, při největší změně 
modulujícího signálu. Pokud nenastane změna modulujícího signálu, tak nenastane ani změna 
fáze. Fázová modulace vyžaduje největší šířku pásma. Fázová modulace není příliš využívaná.[8] 

 

Při fázové modulaci se udává fázový zdvih:  

   

            ∆φ=k . A        (1.12) 

 

kde 

 

• k je konstanta 

• A je amplituda modulující vlny (amplituda modulující vlny je úměrná fázovému 
zdvihu) 
 
 

Použití fázové modulace není příliš využíváno z důvodu složitosti sestrojení demodulátoru a také 
kvůli špatnému rozeznání správného fázového posunu. Ale přesto našla uplatnění v 
elektronických hudebních zařízeních. Využívá se také s diskrétním modulačním signálem (PSK) 
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                Obrázek 1.11:   Fázová modulace [8] 

1.5 Digitální modulace 
Pokud je nosným signálem harmonický signál a modulační signál je digitální, jedná se o 

digitální modulaci. Základní typy digitální modulace jsou: 

 

• ASK (Amplitude-Shift Keying) - klíčování amplitudovým zdvihem 

• FSK (Frequency-Shift Keying) - klíčování frekvenčním zdvihem 

• PSK (Phase-Shift Keying) - klíčování fázovým posuvem 

 

PSK se dále rozděluje na několik typů:  

 

• BPSK (Binary Phase Shift Keying) - dvoustavová  

• QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) - čtyřstavová  

• Vícestavové modulace - 8PSK,16PSK,32PSK...  
 

Kromě těchto základních digitálních modulací existují i modulace složené. Ty kombinují 
dvě základní metody digitálních modulací. Nejznámějším typem složené modulace je kvadraturní 
amplitudová modulace (QAM), tato modulace kombinuje amplitudové a fázové klíčování. Tato 
modulace může být vícestavová 16QAM, 64QAM až 256QAM. QAM je v současné době velmi 
rozšířený typ modulace. [9] 
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                Obrázek 1.12:   Digitální modulace [9] 

         

1.6 Demodulátory amplitudové modulace 
Demodulátory jsou elektronické obvody, jejichž úkolem je modulovaný signál převést 

zpět na původní užitečný (modulační) signál. Charakter modulátoru se liší podle typu 
modulovaného signálu, který má zpracovat (amplitudový, frekvenční, fázový). Demodulace 
signálu AM se také nazývá detekce a samotný demodulátor se tedy nazývá detektor. 
Nejjednodušší zapojení AM demodulátoru se skládá z diody, kondenzátoru a odporu jako 
zátěž.[10] 

 

Demodulátory podle typu zapojení: 

• Diodové 

• Tranzistorové 

• Synchronní 

1.7 Diodové demodulátory 
Podle zapojení rozlišujeme dva typy diodových demodulátorů a to sériové a paralelní.  U 

obou případů má dioda funkci usměrňovacího ventilu, který propustí pouze jednu půlvlnu 
přicházejícího AM signálu. Pro co nejlepší funkci by měla mít dioda co nejmenší prahové napětí, 
minimální kapacitu, malý diferenciální odpor a velký odpor v závěrném směru.[10] 

 

1.7.1 Sériové diodové demodulátory 

V sériovém zapojení nám na usměrňovací diodu přichází signál AM. Pokud signál 
překročí prahové napětí diody, dioda se otevře a propustí proudové impulzy do kondenzátoru, 
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který je vybíjen zatěžovacím odporem. Velikost kondenzátoru, může být velká pouze tak aby 
neznehodnocovala výstupní napětí. Vstupní napětí musí být také dosti velké, aby ho při funkci 
prahové napětí diody neovlivnilo.[10] 

 

 

 

 

 

   Obrázek 1.13:   Sériový demodulátor [10] 

1.7.2 Paralelní diodové demodulátory 

V paralelním zapojení nám přichází signál AM na diodový usměrňovač, přes vazební 
kondenzátor. Kondenzátor se při jedné půlvlně AM napětí nabíjí a při druhé půlvlně se vybíjí přes 
zatěžovací rezistor, který je vázaný k integračnímu členu. Na výstupu demodulátoru se objeví 
napětí, které stejně jako v případě sériového zapojení odpovídá velikosti okamžité amplitudy 
nosné vlny. Integrační člen nesmí mít přílišnou časovou konstantu, aby nedošlo ke ztrátě 
přenášené informace.[10] 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Obrázek 1.14:   Paralelní demodulátor 

1.8 Tranzistorové demodulátory 
Tranzistorové demodulátory mají podobou funkci jako diodový paralelní demodulátor. 

Pro svou funkci využívají přechodu báze-emitor bipolárního tranzistoru. Tranzistorový 
demodulátor reaguje na přicházející signál AM větším či menším proudem báze a tím i větším či 
menším proudem kolektoru, kterým se vybíjí kondenzátor, zapojený v kolektorovém obvodu, 

který je v klidovém stavu a mezi proudovými impulsy dobíjen přes kolektorový rezistor . Čím 
je větší amplituda kolektorových impulsů, tím se kondenzátor více vybíjí a opačně, čím je 
amplituda kolektorových impulsů menší, tím se vybíjí méně. Tranzistorový demodulátor má větší 
výstupní napětí než paralelní diodový demodulátor.[10] 
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  Obrázek 1.15:   Tranzistorový demodulátor [10] 

1.9 Synchronní demodulátory 
U synchronních demodulátorů se využívá násobení nosné vlny a signálu AM na 

čtyřkvadrantový násobič. Aby byla demodulace úspěšná, musí mít obnovená nosná vlna stejnou 
fázi, jako má signál AM, který máme demodulovat. Jestliže se tato podmínka nesplní, dochází 
poté k částečnému rušení výstupního napětí. Nosnou vlnu je možné obnovit ve správné fázi v 
pomocném oscilátoru, který je synchronizován původní vf nosnou vlnou. Další možnost je, že na 
patřičný vstup čtyřkvadrátového násobiče přivedeme přímo vstupní napětí, které však musí být 
omezeno. Synchronní demodulátory se používají u barevných televizorů a poskytuje kvalitnější 
výstupní signál oproti diodovému detektoru.[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.16:   Synchronní demodulátor [10] 
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2 Realizace optického demodulátoru 

Úkolem této bakalářské práce, je sestavení demonstračního optického demodulátoru 
signálu AM. Tato kapitola se zabývá návrhem a poté sestrojení, návrh bude obsahovat vhodnou 
anténu pro příjem rozhlasového pásma AM, rezonanční obvod, optický demodulátor a poslední 
částí bude zesilovač. Po sestavení demodulátoru, bude následovat část se změřenými parametry 
přijímače a porovnání s jinými demodulátory. 

 

2.1 Antény pro příjem AM 
Vysílače s amplitudovou modulací (AM), pracují v pásmech DV, SV a KV. Výhodou 

AM vysílání je vzdálenost, na kterou lze přenášet oproti signálu FM. Nevýhodou přenosu na 
velkou vzdálenost je závislost rušení signálu na změny počasí. Pro příjem AM vysílání uvádím 2 
základní typy antén. 

 

• Rámová anténa 
 

• Drátová anténa 

2.1.1 Rámová anténa 

Rámové antény naleznou největší uplatnění v místech, kde není možné natáhnout 
poměrně dlouhou drátovou anténu, to znamená užití hlavně ve městech. Ovšem tato anténa je 
pouze nouzové řešení a nemůže se rovnat s řádnou anténou typu dipól a podobně. Její konstrukce 
je velmi jednoduchá, skládá z rámu a vodiče, který je natažen po obvodu tohoto rámu. Pro ladění 
antény se používá kondenzátor o odpovídající kapacitě.[11] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 2.1:   Rámová anténa [11] 
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2.1.2 Drátová anténa 

Drátová anténa je nejjednodušší typ antény, kdy v určité výšce natáhneme potřebně 
dlouhý drát a tento drát funguje jako anténa. Jako materiál pro drátovou anténu, se nejčastěji 
využívá měď, ta může být buď izolovaná nebo bez izolace. Při konstrukci této antény stačí dva 
body na kterých se anténa uváže zakončená na obou stranách izolátory, při velké délce antény 
muže být použit další bod jako podpěra. Po natažení antény je třeba uzemnění, k tomu může 
sloužit i vodovodní potrubí nebo potrubí od topení.[12] 

 

Při konstrukci antény pro bakalářskou práci byla použita právě drátová anténa. Ta byla 
natažena v přibližné výšce 6m a o délce přibližně 82m. Délka antény se volí podle λ, pro danou 
anténu byla volena efektivní délka antény zvolena λ=0.2, což odpovídá délce antény 82m pro 
rezonanční kmitočet 639kHz. Tento rezonanční kmitočet odpovídá rozhlasové stanici Český 
rozhlas dvě, který se nachází v pásmu SV. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázel 2.2:   Drátová anténa [12] 

 

2.2 Rezonanční obvod 
Rezonanční odvod se v tomhle případě využívá pro naladění správné rozhlasové stanice. 

Rezonanční obvod se skládá z kondenzátoru s měnitelnou velikostí kapacity (změnou kapacity 
měníme frekvenci a tím ladíme rozhlasové stanice) a s vzduchové cívky o požadované 
indukčnosti. V těchto případech se nejčastěji využívá LC rezonanční obvod, který má dva typy 
zapojení: 

 

• Zapojení do série: při rezonanci je minimální impedance, to znamená, že proud v 
obvodu je maximální. Sériové rezonanční obvody se používají jako odlaďovače. 

• Zapojeni paralelně: při rezonanci je maximální impedance, obvod se chová jako 
nekonečně velký odpor, největší napětí od stanice na kterou je naladěn. Paralelní 
rezonanční obvody se používají na vstupu přijímače. [13] 
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Výpočet rezonanční frekvence: 

     = √ .          (2.1) 

kde 

• L je indukčnost cívky 

• C kapacita kondenzátoru 

 

Výpočet indukčnosti cívky: 

              = .                       (2.2) 

kde  

• n počet závitů cívky 

• d průměr cívky 

• l délka vynutí cívky 
 
 

 

  

            

  

     Obrázek 2.3:   Rezonanční obvod paralelní, sériový [13] 

2.3 Optický demodulátor, zdroj světla 
Úkolem zdroje světla optického demodulátoru je převést elektrický signál (elektrickou 

energii), která nese přenášenou informaci do podoby světelných impulsů. Využívají fyzikálního 
jevu luminiscence. Luminiscence vzniká vybuzením atomu působením jiného záření, elektronů 
apod., a následným návratem atomu do základního stavu, tím dojde k vyzáření fotonu. Nejčastěji 
se jako optický vysílač využívají LED diody nebo laser. 

• LED diody: je elektronická součástka, která obsahuje přechod P-N. Pokud prochází 
přechodem P-N elektrický proud v propustném směru, poté přechod vyzařuje světlo o 
určité vlnové délce. Vlnová délka diody je závislá na chemickém složení použitého 
polovodiče. LED diody jsou vyráběny v rozsahu vlnové délky blízké UV záření, přes 
viditelné spektrum, až po infračervené záření. Výhodou LED diod je, že pracují s 
poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Prahové napětí LED diody se pohybuje 
v hodnotách 1,6 až 3V, při dosažení prahového napětí, začíná diodou procházet proud 
v propustném směru. Další výhody jsou, velká živostnost, malá provozní teplota. 
Nevýhodou u LED diody je poměrně malá svítivost.[14] 
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Materiál a dotace Barva světla Vlnová délka [nm] Napětí  [V] 

GaAs/Si Infračervená 930 1,2 

GaAs/P Červená 655 1,6 

GaAsP/N Oranžová 625 1,6 

GaAsP/N Žlutá 590 1,8 

GaP/N Zelená 555 1,8 

GaN modrá 465 3 

 

     Tabulka 2.1:   Materiály pro LED diody [14]    

 

 

 

 

Obrázek 2.4:   Schématická značka LED diody 

• Laser: Je optický zdroj elektromagnetického záření. Světlo je z laseru vyzařováno jako 
úzký svazek, na rozdíl od přirozených zdrojů světla je laser koherentní, to znamená, 
že se fotony ve svazku pohybují pouze jedním směrem a jsou v průřezu buď 
stejnoměrné, nebo jsou velmi pravidelně rozděleny. Laserový paprsek světelného 
záření je monochromatický, to znamená, že má pouze jednu barvu (jedna vlnová 
délka).[14] 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 2.5:   Konstrukce laseru [14] 

kde:  1. Aktivní prostředí 

 2. Zdroj záření 

3. Odrazné zrcadlo 

4. Polopropustné zrcadlo 

5. Laserový paprsek 
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Podle aktivního prostředí se rozlišují 3 základní typy laserů:  

• Plynové: u těchto laserů vzniká paprsek v plynném prostředí, kterými mohou být 
argon, helium nebo neon. Světelná emise vzniká, pokud je přivedeno dostatečně 
vysoké napětí na elektrody, ty jsou umístěny uvnitř trubice s plynem. Plynové lasery 
v průmyslovém využití dosahují vysokých výkonů, nevýhoda je příliš složité chlazení 
a relativně velká nákladovost. 
 

• Pevnolátkové: zde slouží jako aktivní prostředí, velmi pečlivě vypěstovaný 
homogenní krystal s příměsí cizorodé látky. Světelné emise zde vznikají, pokud 
krystal vystavíme silnému a stálému externímu světelnému výboji. 
 

• Polovodičové lasery: známější pod názvem laserové diody. U tohoto typu laserů, 
vzniká světelná emise v tenké přechodové vrstvě na hranici mezi polovodiči typu P a 
N. Použití těchto diod závisí na správném zvolení materiálu pro oba polovodiče a na 
udržení přesné tloušťky přechodové vrstvy. Ta musí být opravdu velmi tenká, 
abychom mohli dosáhnout monochromatičnosti záření. [14] 
 

2.4 Optický demodulátor, fotodetektor 
Úkolem fotodetektoru optického demodulátoru je převést modulovaný signál, který je 

optický zpět na původní signál, který je elektrický. Zařízení, které může pracovat, jako detektor 
jsou fotorezistor, fotodioda, fototranzistor a dále i fototyristor nebo solární článek. Demodulátory 
neboli detektory optického záření lze rozdělit na : 

 

• Fotovodivostní, kde dopadající záření zvyšuje měrnou vodivost polovodiče. 
 

• Fotovoltaické, kde dopadající záření generuje napětí na elektrodách. 

 

  Fotorezistor mění svůj odpor v závislosti na osvětlení. Pracují na principu vnitřního 
fotoefektu, to znamená, že světelné záření uvolní v polovodiči elektrony a díry. Po ukončení 
osvětlení dojde k výměně kombinací elektronů s dírami. S rostoucím osvětlením klesá odpor. 
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Obrázek 2.6:   Fotorezistor [14] 

 

Fotodioda je nejpoužívanější z fotodetektorů pro měřící a komunikační účely, to je 
způsobeno hlavně výbornou linearitou, nízkým šumem a větší citlivostí k delším vlnovým 
délkám. Pro svou funkci využívá fotoelektrický jev k přeměně světelné energie na elektrickou 
energii. Hlavním prvkem je polovodičový přechod, na který dopadá světlo. V obou polovodičích 
se dopadem fotonů uvolní dvojice elektron - díra a poté vedou přechodem, přičemž se náboje na 
obou stranách hromadí, tímto vzniká rozdíl potenciálů, což znamená fotoelektrické napětí. 
Fotodioda se využívá v závěrném směru. Pokud není fotodioda osvětlena, protéká jí nepatrný 
proud, který lineárně roste s narůstajícím osvětlením. [14] 

 

 

 

 

Obrázek 2.7:   Schématická značka fotodiody 

 

Fototranzistor struktura vnitřku fototranzistoru je velmi podobná klasickému tranzistoru, 
avšak neexistuje zde napětí báze přivedené z vnějšku. O činnosti zde rozhoduje intenzita světla, 
které směřuje do oblasti báze. Osvětlením se uvolní dvojice nosičů náboje, které se na bázi 
hromadí. Výsledkem je proud tekoucí přechodem B-E. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.8:   Fototranzistor [14] 
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Fototranzistor v zapojení SE. Při osvětlení do oblasti báze, se tranzistor otevírá až do 

saturace, zátěží teče kolektorový proud a tím na kolektoru klesá napětí. Pokud je, tma žádný 
proud neprotéká, na kolektoru je plné napětí zdroje. 

 

Vlastnosti fototranzistoru: 

• Několikanásobně citlivější než fotodioda 

• Větší teplotní závislost 

• Malý kmitočtový rozsah 

2.5 Zesilovač 
Je elektronické zařízení, které je schopno přeměnou elektrické energie z externího 

napájecího zdroje, měnit parametry vstupního signálu. V elektronice je považován za aktivní 
dvojbran, který tvoří zesilovací prvek a pomocné obvody, které zajišťují nastavení a stabilizaci 
pracovního bodu. Nejčastěji zesilovač slouží k zesílení amplitudy signálu, nebo jeho úrovně na 
hodnotu která je požadovaná. Může však být použit i tam kde potřebujeme změnit tvar signálu a 
v dalších obvodech.[15] 

Nejčastěji se používají 2 základní typy zesilovačů. Tranzistorový zesilovač a jeho různé 
varianty zapojení SE, SB, SC kdy v každém zapojení má rozdílné vlastnosti. Druhým častým 
používaným typem zesilovače je operační zesilovač. 

 

• Tranzistorový zesilovač: Malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud a to má za příčinu 
vznik mnohem většího proudu na kolektoru. Z toho vyplývá hlavní funkce tranzistoru 
a to je zesilovač. I malá změna proudu v obvodu báze vyvolá velké změny v kolektoru. 
Zesílení u nových typů tranzistorů, může dosahovat až řádu 10 000.[16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tabulka 2.2:   Vlastnosti tranzistorů podle zapojení [15] 
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                          Obrázek 2.9:   Tranzistorový zesilovač [15] 

 

 

• Operační zesilovač: je polovodičová součástka, která je vyráběna jako integrovaný 
obvod, který se vyznačuje velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového 

napětí. Řádově je zesílení  u OZ rovno 10 	 ž	10 . Operační zesilovač zesiluje 
stejnosměrné napěťové signály i střídavé napěťové signály.[17] 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 2.10:   Schématická značka operačního zesilovače [17] 

 

Operační zesilovač má dva vstupy (invertující, neinvertující) a jeden výstup. Operační 
zesilovač má i další vývody a to pro napájení, frekvenční kompenzaci a pro kompenzaci vstupní 
napěťové nesymetrie. 

• Pokud na invertující vstup OZ, přivádíme elektrický signál, dojde k zesílení tohoto 
signálu a také k posunutí fáze zesíleného výstupního signálu o 180° (otočení fáze). 

• Pokud na neinvertující vstup OZ, přivádíme elektrický signál. Dojde k zesílení 
signálu, ale fázový posun mezi vstupním a výstupním elektrickým signálem je nulový 
(fáze se nemění). 
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Rozdělení OZ podle integrovaného zesilovacího prvku: 

• Bipolární OZ - základ je integrovaný bipolární tranzistor. Je to nejstarší a nejvíce 
využívaný OZ, používá se pro zesilování stejnosměrných a střídavých nf napěťových 
signálů. 
 

• BIFET OZ - základ je integrovaný unipolární tranzistor JFET. Vyznačují se vysokou 
vstupní impedancí. 
 

• BIMOS OZ - základ je integrovaný unipolární tranzistor MOSFET. Tyto OZ se 
vyznačují velmi vysokou vstupní impedancí. Vlastnosti tohoto OZ se blíží k 
vlastnostem ideálního OZ. Použití je ve vf technice elektrotechnické měřící přístroje. 

 

Rozdělení OZ podle použitého napájení: 

 

• Symetrické OZ - vyžaduje se symetrické napájení (+V a -V proti zemi). Vstupní i 
výstupní elektrický signál může být kladný nebo záporný. 
 

• Nesymetrické OZ - u těchto OZ stačí jedna polarita, díky tomu je jejich použití 
jednodušší v sestavení napájecího zdroje. Avšak kvůli jedné polaritě napájení, není 
umožněno získat na výstupu záporné napětí, kvůli tomu se nehodí pro některá 
zapojení.[17] 

2.6 Demonstrační optický demodulátor 
V této části bude již vlastní vypracování optického demodulátoru, který je sestaven s částí, 

které jsou popsány v předchozích bodech. Samotnými součástmi jsou anténa, rezonanční obvod, 
optický člen, zesilovač a v poslední řadě výstup ve formě reproduktoru. 

 

• Anténa - pro vytvoření drátové antény, bylo použito zaizolované měděné lanko. Toto 
lanko bylo napnuto ve výšce 6 metrů a ukotveno k dřevěným stožárům, pomocí 
izolátorů. Délka antény byla přibližně 80 metrů, což byla dostatečná rezerva pro 
příjem SV. Jako protiváhu, bylo použito potrubí topení. 
 

• Rezonanční obvod - jako rezonanční obvod zde sloužil vzduchový ladící kondenzátor 
z rádia ze 70. let. K tomu byla paralelně připojena cívka, která byla navinuta na trubici 
z materiálu PVC o průměru 50 mm a délce 30 mm. Jako zarážky pro tuto cívku byl 
použit plast tvaru čtverce. Počet závitů na cívce je 56. Cívka byla navinuta z měděného 
lakovaného drátu o průměru 0,40 mm. 
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  Tabulka 2.3:   parametry rezonančního obvodu 

 

• Demodulátor - jako demodulátor byl použit integrovaný obvod, optočlen. Při snaze 
použít infračervenou diodu jako optický vysílač a fototranzistor jako optický přijímač 
se nepodařil převést signál v dostačující formě. Proto byl zvolen optočlen, při výběru 
optočlenu bylo důležité, aby použitý optočlen, měl co nejnižší vstupní napětí a také 
vstupní proud. Po porovnání různých typů optočlenů, byl vybrán jako nejvhodnější 
Sharp PC814, u tohoto optočlenu jsou v zapojení dvě LED diody, které se navzájem 
chrání proti záporné půlvlně, u optočlenů odpadá riziko rušení jiným světelným 
zářením. Jako demonstrační část byla také použita LED dioda, kde díky přepínači je 
možnost volit mezi optočlenem a LED diodou. 
 
 

 

 

 

             Obrázek 2.11:   Vnitřní zapojení optočlenu Sharp PC814 [18] 

Kde   

- Vývody 1,2 jsou anoda a katoda LED diody 
 
- Vývody 4,3 jsou kolektor a báze fototranzistoru 
 

           Parametr  Symbol Sharp   PC814    PC817 PC357NT Jednotky 

Vstupní napětí        1.2-1.4    1.2-1.4      1.2-1.4       V 

Špička vstupního napětí          3.0      3.0        -       V 

Vstupní proud       +-50    +50     +50      mA 

Špička vstupního proudu         +-1      +1      +1       A 

                  

       Tabulka 2.4:   parametry optočlenů [18], [19], [20] 

 

Kapacita ladícího kondenzátoru     20-500 pF  

Indukčnost cívky       150 µH 

Rozsah rezonančního kmitočtu 581-2905 kHz 

 Požadovaný rezonanční  kmitočet        639 kHz 
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• Zesilovač - Jako koncový nízkofrekvenční zesilovač byl použit OZ LM386, tento typ 
zesilovače má dostatečný výkon, pro zesílení vstupního signálu, ale hlavní důvod jeho 
použití, je velice jednoduché zapojení, díky čemuž je tento obvod velice často 
využíván u radioamatérů.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.12:   Význam vývodů OZ LM386 [21] 

 

Parametr Podmínky            Hodnota           Jednotka 

Napájecí napětí ( )                 -              4-12                 V 

Klidový proud =6V, = 0              4-8                mA 

Výstupní výkon =9V,	 = 8Ω           500-700                mW 

Napěťový zisk =6V,f=1 kHz                26                 dB 

Napěťový zisk 10µF na pinech 1,8                46                 dB 

  

              Tabulka 2.5:   Parametry OZ LM386[21] 

 

 

 

• Výstup - jako výstupní zařízení byl použit reproduktor o průměru 77 mm. Výkon 
tohoto reproduktoru je 1 W. Impedance je 8 Ω. 
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2.7 Návrh Schéma  
Nyní k celkovému sestavení schématu demonstračního optického demodulátoru AM. 

Schéma bylo vytvořeno v programu Eagle, které nabízí široký výběr knihoven, pro výběr 
přesných typů součástek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 2.13:   Schéma demonstračního optivckého demodulátoru 

 

 

Popis schématu: 

• Cívka L1 a ladící kondenzátor C6 tvoří rezonanční obvod LC. 

• Přepínač S1 slouží k výběru směrování přijímaného signálu mezi LED1 a optočlenem 
PC814. 

• Odpor R1 slouží k nastavení pracovního bodu fototranzistoru v optočlenu. 

• Potenciometr R5 slouží k regulaci hlasitosti. 

• Kondenzátory C1, C2, C4, C5, C7 slouží k nastavení operačního zesilovače. 

• Kondenzátor C3 slouží k filtraci výstupního signálu na reproduktor SP1. 

• Optický demodulátor je napájen 9V baterií. 
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       Tabulka 2.6:   Použité součástky optického demodulátoru 

 

 

2.8 Návrh a výroba desky plošných spojů 
Stejně jako u návrhu schématu, byl i pro návrh desky plošných spojů (DPS) použit 

program Eagle, v tomto programu jsou tyto dva návrhy propojeny. Po navrhnutí schématu 
zůstanou cesty mezi součástkami uloženy i pro návrh DPS, kde stačí pouze rozvrhnout umístění 
součástek na desku. Rozložení součástek bylo zvoleno, aby byla výsledná deska co nejmenší a 
zároveň se zachovala přehlednost. Návrh rozložení součástek byl také přizpůsoben tak, aby 
nedošlo k žádnému křížení jednotlivých cest. 

 

 

 

 

 

             Značka       Popis      Hodnota 

C1, C2 Kondenzátor       100 µF 

C3,C7 Kondenzátor       220 µF 

C4,C5 Kondenzátor       10 µF 

C6 Ladící kondenzátor    20-500 µF 

L1 Cívka       150 µH 

S1 Přepínač          - 

LED1 Červená LED dioda 																 	= 1,7 V 

PC814 Optočlen 																 		= 1,2 V 

R5 Potenciometr      10 kΩ 

IC1 Operační zesilovač LM386        - 

9V 9V baterie    U = 9 V 

SP1 Reproduktor    Z = 8 Ω 

 R1  Odpor    R =2,4 K Ω 
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        Obrázek 2.14:   Osazovací schéma zapojení 

 

Po navržení desky plošných spojů, následovalo vytištění schématu na papír. Toto schéma 
bylo následně překresleno na důkladně očištěnou měděnou destičku (cuprextit). Dalším krokem 
bylo vyvrtání spojů pro jednotlivé součástky. Dále leptání měděné desky v leptací lázni, která 
byla vytvořená z chloridu železitého. Po všech těchto krocích byla DPS již hotová a stačilo už 
pouze samotné zapájení součástek a poté umístění DPS do připravené krabičky. 

 

2.9 Měření parametrů, porovnání s jinými demodulátory 
Součástí bakalářské práce je také měření parametrů a porovnání vyrobeného 

demodulátoru s jinými demodulátory. Měření parametrů bylo realizováno, jako měření napětí na 
zátěži (reproduktoru), toto měření bylo provedeno na sestaveném optickém demodulátoru a také 
na dalších třech typech demodulátoru. Po změření napětí na reproduktoru, byl vypočítán výstupní 
výkon demodulátoru. Typy měřených demodulátorů byly následující: 
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• Sériový diodový detektor s paralelním LC rezonančním obvodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 2.15:   Schéma měření napětí sériového diodového detektoru 

 

• Paralelní diodový detektor s paralelním LC rezonančním obvodem 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.16:   Schéma měření napětí paralelního diodového detektoru 

 

• Optický demodulátor 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.17:   Schéma měření napětí optického demodulátoru 
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• Paralelní diodový detektor se sériovým zapojením indukčnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.18:   Schéma měření napětí sériového detektoru se sériovou indukčností 

 

 

Výpočet výstupního výkonu: 

           =              (2.3) 

Kde: P je výstupní výkon 

U je napětí na zátěži 

R je odpor zátěže 

 

            Zapojení demodulátoru Hodnota zátěže         
R [Ω]  

     Změřené 
napětí U [mV] 

Výkon P 
[µW] 

Sériový diodový detektor s paralelním LC 
obvodem 

            8          5,2     3,38 

Paralelní diodový detektor s paralelním 
LC obvodem 

            8          7,5     7,03 

Optický demodulátor             8          14     24,5 

Sériový diodový detektor se sériovým 
zapojením indukčnosti 

            8          26,7     89,1 

 

               Tabulka 2.7:   Parametry měřených demodulátorů 
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Z následující tabulky je patrné, že nejnižší naměřené napětí bylo změřeno na sériovém 
diodovém detektoru s paralelním LC rezonančním obvodem, na tomto demodulátoru byl také 
vypočítán nejnižší výstupní výkon. Sestavený optický demodulátor měl naměřeno druhé nejvyšší 
napětí a také výstupní výkon, toto měření bylo provedeno bez zapojeného operačního zesilovače, 
který by toto napětí výrazně zvýšil. Nejlépe z měřených demodulátorů dopadl sériový diodový 
detektor se sériovým zapojením indukčnosti, u tohoto demodulátoru byl vynechán ladící 
kondenzátor, ale tuto funkci zde zastala ladící cívka, která byla laditelná pomocí posuvného 
jezdce. 
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3 Závěr 

  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit demonstrační optický demodulátor 
AM. První část práce byla věnována teorii používaných typů modulací v radiotechnice s 
převážným podílem amplitudové modulace, která byla použita také v sestaveném optickém 
přijímači. Další teoretickou částí byl popis rádiových přijímačů pro tyto modulace.  

Před sestrojením optického demonstračního demodulátoru AM, bylo potřeba navrhnout 
několik obvodů. Prvním je návrh antény, typ použité antény byla drátová, k tomuto účelu byl 
použit měděný drát o délce 82m tato vzdálenost odpovídá efektivní délce λ=0.2 pro kmitočet 639 
kHz. Dalším obvodem je rezonanční obvod, kterým bylo zvoleno paralelní zapojení LC článku s 
ladícím kondenzátorem, jako indukčnost byla vyrobena vzduchová cívka. Za rezonančním 
obvodem následuje optický demodulátor, demodulátory zde jsou dva. Prvním je LED dioda, která 
zde slouží jako demonstrace funkce, kdy při přijímaném signálu LED dioda svítí. Druhým 
demodulátorem je optočlen Sharp 814, který slouží pro poslech zvuku z koncového zařízení 
(reproduktoru). Výstup z optočlenu bylo potřeba zesílit, aby bylo možné zvuk z reproduktoru 
dobře slyšet, pro tuto funkci je zde audio zesilovač, v zapojení zesilovače je také použit 
potenciometr, který zastává funkci regulace hlasitosti. Za audio zesilovačem je poslední obvod, 
koncové zařízení a tím je malý reproduktor (77mm) o výkonu 1W.  

Po sestrojení přijímače bylo dalším bodem zadání bakalářské práce, měření parametrů a 
porovnání s jinými demodulátory. Měřeným parametrem bylo napětí na reproduktoru, kdy na 
svorky voltmetru byl paralelně zapojený kondenzátor o kapacitě 1µF, který zde sloužil pro 
zamezení kolísání displeje. Po naměření napětí byl z tohoto napětí vypočítán výkon. Hodnoty 
napětí a výkonů jsou uvedeny v tabulce 2.7 Parametry demodulátorů. Při porovnání parametrů 
celkem čtyř typů přijímačů, se vyrobený optický demodulátor umístil na druhém místě. Lepší 
výstupní výkon byl dosažen pouze na sériovém diodovém detektoru, který měl zapojenou pouze 
ladící indukčnost. Tímto bylo zjištěno, že lepšího výkonu je možné dosáhnout při použití pouze 
ladící indukčnosti, namísto LC rezonančního obvodu v paralelním zapojení. 
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