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Zadání: 

 
1. Odvoďte a popište vlastnosti kmitočtové modulace a demodulace. 

 

2. Vypracujte přehled principů a obvodových řešení kmitočtových modulátorů, 

demodulátorů a porovnejte jejich vlastnosti. 

 

3. Navrhněte a realizujte sestavu kmitočtového modulátoru – demodulátoru s ohledem na 

její vyuţití v laboratorní výuce. 
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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 
V této Diplomové práci se budu zabývat návrhem kmitočtového modulátoru a 

demodulátoru. Nejprve se bude potřeba seznámit s teorií modulací, demodulací, modulátoru a 

demodulátoru. K návrhu budu pouţívat program MATLAB pro vykreslení průběhu jednotlivých 

modulací a demodulací, NI MULTISIM při navrhování kmitočtového modulátoru a 

demodulátoru za pouţití ideálních součástek a měřících přístrojů, a jako poslední software 

EAGLE k nakreslení obvodového schématu a navrţení desky plošného spoje. Praktické návrhy 

ověřím ve školní laboratoři na stavebnicích. Po zjištění, ţe obvody pracují správně, sestavím 

obvody na nepájivém poli, kde provedu opětovné odzkoušení jednotlivých obvodů. Na 

vyrobenou desku plošného spoje napájím jednotlivé součástky a udělám finální kontrolu, zda 

modulátor i demodulátor pracují správně. Závěrem zhodnotím frekvenční modulace a 

demodulace. 

 

Klíčová slova 
Modulace 

Demodulace 

Frekvenční modulace 

Frekvenční demodulace 

Oscilátor 

Reaktanční tranzistor 

Frekvenční modulátor 

Frekvenční demodulátor 

 

 

Abstract 
In this dissertation I will present a design of a frequency modulator and demodulator. 

First I will introduce the theory of modulation, demodulation, modulator and demodulator. To 

design the device, I will use application MATLAB to draw the progress of the individual 

modulations and demodulations, NI MULTISIM to design the frequency modulator and 

demodulator using ideal components and measuring instruments, and lastly application eagle to 

draw a schematic circuit diagram and design a printed circuit board. I will verify the practical 

designs in the school laboratory on building blocks. After ascertaining that the circuits function 

correctly, I will assemble the circuits on a non-soldering field and once more test each circuit. 

Then I solder each component to the produced printed circuit board and carry out a final test to 

make sure that both the modulator and the demodulator function correctly. At the end I will 

evaluate frequency modulations and demodulations. 

 

Key words 
Modulation 

Demodulation 

Frequency modulation 

Frequency demodulation 

Oscillator 

Reactance transistor (Reactance tube) 

Frequency modulator 

Frequency demodulator 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

 

Zkratka  Jednotka  Význam zkratky    
 

AM      Amplitudová modulace 

FM      Kmitočtová modulace 

PM      Fázová modulace 

FSK      Frekvenční klíčování 

ASK      Amplitudové klíčování 

M-ASK     M-stavové klíčování amplitudovým posuvem 

M-FSK      M-stavové klíčování frekvenčním posuvem 

M-PSK      M-stavové klíčování fázovým posuvem 

M-QAM     M-stavová kvadraturní amplitudová modulace 

M-AM/PM     M-stavová amplitudová/fázová modulace 

Q-PSK      kvadraturní klíčování fázovým posuvem 

QAM      Analogová kvadraturní modulace 

PAM      Pulzně amplitudová modulace 

PFM      Diskrétní kmitočtová modulace 

PPM      Pulzně polohová modulace 

PDM (PWM)     Diskrétní šířková modulace 

PCM      Pulzně kódovaná modulace 

D-PCM      Diferenční pulzně kódová modulace 

DE-PCM     Diferenciálně kódované modulace PCM 

AD-PCM     Adaptivní diferenční pulzně kódová modulace 

ADM      Adaptivní delta modulace 

DM      Delta modulace 

FMFB      Demodulátor s kmitočtovou zpětnou vazbou 

DSB Amplitudová modulace s oběma postranními 

pásmy 

SSB Amplitudová modulace s jedním potlačeným 

postranním pásmem 

VSB Amplitudová modulace s jedním částečně 

potlačeným postranním pásmem 

ISB Amplitudová modulace dvou vzájemně 

nezávislých postranních pásem 

SC      Zcela potlačená nosná 

PD      Fázový detektor 

LF      Dolní propust jako filtr smyčky 

VCO      Oscilátor řízený napětím 

DV      Pásmo – dlouhé vlny 

SV      Pásmo – střední vlny 

KV      Pásmo – krátké vlny 

VKV      Pásmo – velmi krátké vlny 

dK    ]/[ radV   Zisk u fázového detektoru 

0K    ]/[ Vsrad    Zisk u oscilátoru VCO 

m    [%]    Modulační koeficient 

    ][ 1s    Úhlový kmitočet 

f    ][Hz    Kmitočet 
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)(tf i    ][Hz    Okamţitý kmitočet modulovaného signálu 

cf    ][Hz    Konstantní kmitočet 

0f    ][Hz    Kmitočet nosné vlny 

f    ][Hz    Kmitočtový zdvih 

minf    ][Hz    Minimální modulační kmitočet 

maxf    ][Hz    Maximální modulační kmitočet 

mf    ][Hz    Kmitočet modulačního signálu 

fm       Modulační index 

FMm       Modulační index 

       Modulační index 

)(tm    ][V    Modulační napětí 

mU    ][V    Modulační napětí 

)(tSM    ][Hz    Modulační signál 

)(ta    ][V    Výsledná amplituda 

PMU    ][V    Fázově modulovaný signál 

VB    ][Hz    Šířka pásma 

FMB    ][Hz    Šířka pásma 

)(t    ][Hz    Relativní fázová odchylka 

nUU 0   ][V    Amplitudy spektrálních čar 

)()(0  nJJ   ][V    Amplitudy (Besselovy funkce) 

FMk    ]/[ VHz   Konstanta frekvenční odchylky  

(kmitočtová citlivost modulátoru FM) 

PMk    ]/[ Vrad   Konstanta fázové odchylky 

      (fázová citlivost modulátoru PM) 

t    ][s    časový interval 

SSBP    ][W    Šumový výkon 

SP    ][W    Výkon nosné 

NC /    ][dB    Nosná/šum 

NS /    ][dB    Signál/šum 

T       Tranzistor 

D       Dioda 

L    ][H    Indukčnost 

C    ][F    Kapacita 

R    ][    Rezistor 

Z    ][    Impedance 

Y    ][S    Admitance 

X    ][    Reaktance 

       Činitel odrazu 

PcA    ][dB    Směšovací (konverzní) zesílení 
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Ucc    ][V    Napájecí napětí 
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1. Úvod 
 

Tématem této diplomové práce je návrh kmitočtového modulátoru a demodulátoru.  

Diplomová práce obsahuje 4 kapitoly a 4 přílohy. 

Smyslem druhé, teoretické části je vymezení pojmů, které bezprostředně souvisejí 

s praktickým návrhem kmitočtového modulátoru a demodulátoru. Mezi důležité pojmy jsem 

zařadil modulace a jejich klasifikace, demodulace. Je také potřeba rozlišit modulátory pro 

úzkopásmovou a širokopásmovou modulaci. Typy demodulátorů – koincidenční detektor 

s kmitočtovou zpětnou vazbou, se sníženým (posunutým) šumovým prahem a další. Rozdělení 

oscilátorů a jejich základní parametry. Aplikace fázového závěsu a jejich základní principy. 

V poslední řadě bude zmínka i o směšovačích. 

Ve třetí části je praktický návrh kmitočtového modulátoru a demodulátoru, který byl 

sestaven s ohledem na využití v laboratorní výuce. Modulátor je sestaven z oscilátoru na 10 kHz 

(nosná) a reaktančního tranzistoru, vstupní sinusový signál (modulační kmitočet) 0 až 1 kHz. 

Tato část obsahuje také navrženou desku plošného spoje vytvořenou v programu EAGLE. 

Ve čtvrté části, závěru, budou zhodnoceny analogové modulace. Porovnání mezi 

zhotoveným výrobkem a navrženým v programu NI MULTISIM. Vyhodnocen FM modulátor-

demodulátor z hlediska využití v laboratorní výuce. 

V příloze č. 1 jsou ukázky příkazu ze softwarového prostředí MATLAB pro vykreslení 

grafu různých typů analogových modulací a demodulací. 

Příloha č. 2 obsahuje návrhy frekvenčního modulátoru a demodulátoru v programu NI 

MULTISIM. Některé hodnoty součástek se liší oproti skutečnému návrhu z důvodu použití 

ideálních součástek a měřících přístrojů. 

Příloha č. 3 CD – Na přiloženém CD jsou v programu MATLAB naprogramované 

průběhy amplitudové modulace a demodulace, frekvenční modulace a demodulace. Dále jsou 

zde navržené obvody (10 kHz oscilátor; kmitočtový modulátor; kmitočtový demodulátor; 

kmitočtový modulátor-demodulátor) v programu NI MULTISIM 10. 

Příloha č. 4 je navržený finální výrobek – FM modulátor-demodulátor, který bude 

využíván v laboratorní výuce. 
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2. Teoretická část 
 

 

2.1. Modulace 
 

Modulace je definována podle standardu IEEE jako proces, při kterém se některý 

parametr nosné vlny (amplituda, kmitočet, fáze) mění v rytmu modulačního signálu. Jedná se o 

metodu zakódování poţadované informace, do elektromagnetické vlny o frekvenci vyšší neţ je 

obsaţena v přenášené informaci. Vyuţíváním principů modulace je moţné přenášet v určitém 

rádiovém prostředí, na nosných vlnách s různými kmitočty, velké mnoţství zcela nezávislých 

modulačních signálů.  

V procesu modulace rozlišujeme tři signály: nosný signál (většinou stálý signál, na který 

modulujeme, neboli přidáváme data), modulační signál (signál, kterým chceme modulovat, 

neboli vstupní signál) a modulovaný signál (signál po procesu modulace neboli výstupní signál). 

Modulace představuje nejčastěji pouţívaný proces zpracování sdělovacího signálu před 

jeho dálkovým přenosem. Procesem modulace je moţno řešit tyto úlohy: přizpůsobení 

vlastností signálu přenosovým vlastnostem pouţitého kanálu: zvýšení odolnosti signálu proti 

působení různých rušivých procesů: vytvoření mnohonásobného přenosu za účelem 

efektivnějšího vyuţití daného přenosového prostředí. 

 Modem = modulátor + demodulátor (pro obousměrné spoje) – obrázek 1. 

 

 
Obr. 1 – Modem  

 

Druhy modulace [1][2]: 

a) s nosnými vlnami – analogové – AM, FM, PM 

   – digitální – M-ASK, M-FSK, M-PSK, M-QAM, M-AM/PM   

 

b) v základním pásmu (impulsové modulace)  

– diskrétní kódované – PCM, D-PCM, AD-PCM, DE-PCM, DM, ADM 

   – diskrétní nekódované – PAM, PDM (PWM), PFM 

 

Pouţitý druh modulace ovlivňuje nejen přenosové vlastnosti telekomunikačního systému, ale i 

jeho celkovou technickou a ekonomickou stránku.  

 

2.1.1. Modulace a jejich klasifikace  
 

1) Analogové modulace. 

Vznikají tak, ţe pomocí analogového modulačního signálu spojitého v čase i 

v amplitudě se moduluje analogová sinusová vysokofrekvenční nebo mikrovlnná nosná vlna. 

Často se analogová modulace dělí na lineární a nelineární modulace. Za lineární modulaci je 
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označován proces, ve kterém dochází k pouhému frekvenčnímu posunutí spektra modulačního 

signálu. Modulovaný signál obsahuje pouze ty sloţky, které odpovídají posunutým sloţkám 

modulačního signálu, coţ je případ amplitudové modulace. Nelineární modulací rozumíme 

proces, ve kterém vznikají nové frekvenční sloţky v modulovaném signálu, které nejsou 

obsaţeny v modulačním signálu. Typickým příkladem je případ frekvenční a fázové modulace. 

 

Modulace znamená ovlivňování některého z parametrů nosné vlny modulačním signálem.  

 

Přehled druhů analogové modulace: 

– amplitudová (AM)         ttmAtf nmAM  coscos1  

– úhlová – kmitočtová (FM)    ttAtf mnFM  sincos    = modulační index 

  – fázová (PM)     ttAtf mnPM  sincos    = modulační index 

 

 
[15]  

Ovlivňujeme-li amplitudu, jedná se o amplitudovou modulaci AM (Amplitude Modulation), 

ovlivňujeme-li kmitočet, vzniká kmitočtová modulace FM (Frequency Modulation), a je-li to 

fáze, která je ovlivňována, vytváří se fázová modulace PM (Phase Modulation). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[15]  

Amplitudová modulace AM. Jedná se o proces, při kterém modulační signál )(tsM ovlivňuje 

amplitudu harmonického nosného signálu. Výsledná amplituda )(ta  modulovaného signálu 

bude proměnlivá v čase a bude lineární funkcí modulačního signálu. Modulační signál  )(tsM  

tvoří obálku amplitud nosného signálu. Má-li zůstat zachován charakter signálu AM, nesmí 

vrcholová hodnota V  modulačního signálu (jeho největší negativní hodnota) přestoupit 

amplitudu A nosného signálu. V případech, kdy bude V> nebude jiţ obálka AM signálu shodná 

   tAy sin
 

frekvenční modulace 

(mění se ω)  
amplitudová modulace 

(mění se A) 

fázová modulace 

(mění se Φ) 
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s modulačním signálem, coţ se projeví nelineárním zkreslením signálu získaného po modulaci. 

Podmínkou nezkreslené amplitudové modulace je tedy vztah AV  , nebo 1
A

V
m . Kde m 

je modulační koeficient, nebo je-li vyjádřen v % tak hloubka modulace. 

Amplitudovou modulací vznikne kmitočtové spektrum, které je dáno kmitočtem nosné vlny f0 a 

šířkou pásma modulačního kmitočtu fmin a fmax. Amplitudově modulovaný signál má kmitočtové 

spektrum s nemodulovanou nosnou vlnou a dvě postranní kmitočtová pásma (horní a dolní) 

nesoucí informaci. 

Kmitočet horního postranního pásma se mění v rozmezí min0 ff  aţ max0 ff  , kde fmin a fmax 

jsou nejniţší a nejvyšší modulační kmitočty. Kmitočet dolního postranního pásma se mění 

v rozmezí max0 ff  aţ min0 ff  . Celková šířka obou pásem bude tedy 

    maxmin0max0 2 fffff  . [10] 

 

 
Obr. 2 – Kmitočtové spektrum AM nosné vlny. [10] 

 

Jsou-li přenášena obě postranní pásma, kde nosná je částečně nebo zcela potlačena, vytváří se 

amplitudová modulace s oběma postranními pásmy DSB (Double Side Band).  

U signálu DSB je stejná šířka pásma jako u AM signálu. Nevýhodou je sloţitější demodulace 

signálu. Je zde potřeba regenerovat nosnou nejen v dokonalé frekvenční, ale i fázové shodě.  

Amplitudová modulace s jedním potlačeným postranním pásmem SSB (Single Side Band) 

vzniká tím, ţe se přenáší jediné postranní pásmo a úplně nebo částečně je potlačená nosná vlna. 

Tato modulace vyţaduje pouze poloviční šířku pásma oproti AM a DSB. Oproti DSB je 

snadnější i regenerace nosné. Nejsou kladeny poţadavky na fázovou shodu, ani na dokonalou 

koherenci kmitočtů, odchylka 3 - 5 Hz není postřehnutelná. Vyuţití nacházíme pro přenos 

mluveného slova, hlavně mezi radioamatéry. 

Další variantou je amplitudová modulace s jedním částečně potlačeným postranním pásmem 

VSB (Vestigial Side Band), která má obvykle nepotlačenou nosnou vlnu a dochází k přenosu 

jednoho kompletního a jednoho částečně potlačeného postranního pásma. Výhodou je vysoká 

energetická činnost a úspora šířky pásma. Uplatnění této modulace nacházíme např. při přenosu 

obrazového TV signálu. 

Při modulaci s nezávislými postranními pásmy ISB (Independent Side Band) je nosná vlna zcela 

nebo částečně potlačena a v kaţdém úplném postranním pásmu se přenáší nezávislý modulační 

signál.  

Analogová kvadraturní amplitudová modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

pouţívá dvě nosné vlny, které mají přesně shodné kmitočty, avšak jejich fázový posuv je trvale 

90°. Chceme-li u modulací zdůraznit, ţe je u nich zcela potlačena nosná vlna, pak jejich 

označení doplňujeme zkratkou SC (Suppressed Carrier). 

Energetická účinnost přenosu informace AM modulací je nízká, většinu výkonu obsahuje nosný 

signál, který nenese informaci, ale pouze umoţňuje jednoduchou konstrukci demodulátoru. 
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Obr. 3 – časový průběh a spektrum AM [7] 

 

Vlastnosti amplitudové modulace: 

- jednoduchý modulátor, jednoduchý demodulátor 

- malá šířka pásma vysílač 

- malá odolnost proti rušení 

- malý odstup signál/šum 

- nízká energetická účinnost 

 

Frekvenční modulace FM. Při kmitočtové modulaci je měněn kmitočet nosné vlny úměrně 

okamţité hodnotě modulačního signálu, ale její amplituda zůstává zachována. Rozdíl maximální 

frekvence modulovaného nosného signálu f0max a frekvence nemodulovaného nosného signálu f0 

se nazývá kmitočtový zdvih (Δf). Poměr frekvenčního zdvihu Δf a frekvence modulačního 

signálu fm se nazývá modulační index mf, nebo také  . Index modulace určuje amplitudy a 

kmitočty jednotlivých sloţek modulované vlny. Index   je roven maximální odchylce nosné 

vlny od nominální hodnoty. Frekvenční modulace je variantou úhlové modulace, u níţ je 

okamţitá frekvence fi(t) modulovaného signálu rovna součtu konstantní frekvence fc 

nemodulované nosné vlny a časově proměnné sloţky (relativní frekvenční odchylky), přímo 

úměrné modulačnímu napětí m(t), tedy )()( tmkftf FMci  , konstanta kFM je frekvenční 

citlivost modulátoru FM (konstanta frekvenční odchylky) [Hz/V]. Integrací relace podle 

proměnné t a vynásobením výsledku činitelem 2  se odvodí vztah pro okamţitou fázi signálu 

FM 



t

FMci dttmktft
0

)(22)(   

Pro jednoduchost se předpokládá, ţe v čase t=0 je fáze modulované nosné vlny rovněţ nulová. 

Obecný vztah pro frekvenčně modulovaný signál v časové oblasti: 









 

t

FMccFM dttmktfUtu
0

)(22cos)(  .[1] 
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Frekvenčně modulovaný signál můţeme získat také tak, ţe modulační signál x(t) nejprve 

integrujeme a potom jím fázově modulujeme nosný signál. 

Při frekvenční modulaci je frekvence nosné vlny největší při maximu modulačního napětí. 

Nejmenší frekvence nosné vlny je u FM při záporném maximu modulačního napětí. 

 
Šířka spektra signálu FM 

Frekvenčně modulovaný signál vykazuje teoreticky neomezenou šířku spektra. Praktická 

realizace frekvenční modulace i přenos kanálem vykazují vţdy frekvenční omezení. Kaţdé 

omezení teoretického spektra signálu FM se projeví zkreslením nemodulovaného signálu na 

přijímací straně. Pro minimalizaci tohoto zkreslení je třeba generovat a přenést všechny 

významné spektrální sloţky. 

Frekvenční spektrum můţeme zjistit například zobrazením na obrazovce osciloskopu. 

Osciloskop nám zobrazí průběh odpovídající frekvenčnímu spektru. 

Spektrum FM signálu můţeme vyjádřit pomocí Besselových funkcí. Dá se vypočítat tak, ţe FM 

signál obsahuje nekonečné mnoţství postranních frekvenčních sloţek vzájemně od sebe 

vzdálených o frekvenci fm. Jejich amplituda se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od nosného 

kmitočtu, proto stačí přenášet jen podstatné sloţky signálu a toto spektrum omezit. 

 

Širokopásmové varianty FM (FMBB, FM Broad Band) modulací potřebují podstatně větší 

vysokofrekvenční šířku pásma, neţ amplitudové modulace. Ta u širokopásmových modulací 

s indexem 1  mnohokrát přesahuje šířku pásma vyţadovanou amplitudovými 

modulacemi. Současně s tím se však po demodulace na přijímací straně zvětšuje poměr 

signál/šum. Uvaţovaná modulace tedy „mění šířku pásma za zlepšení šumových vlastností“, coţ 

je v řadě aplikací velmi uţitečné.  

Stanovit spektrum ze základního vztahu 







 

t

n dxtAtAts
0

)(cos)(cos)(   je 

při obecném modulačním signálu téměř nemoţné. Řešitelný je případ při harmonickém 

modulačním signálu, tedy podle vztahu 






 
 t

f

F
tAtAts sincos)(cos)( . Pomocí 

goniometrických vzorců tento vztah upravíme na tvar           

   ttAttAts  sinsinsinsincoscos)(  . 

Funkce  t sincos  a  t sinsin  jsou periodické funkce, můţeme je proto rozvinout do 

Fourierovy řady 

  ...4cos)(22cos)(2)(sincos 420  tJtJJt   

  ...5sin)(23sin)(2sin)(2sinsin 531  tJtJtJt   
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Obr. 4 – Průběhy.[1] [17]  

 

 

Modul. 

index β 

Amplitudy spektrálních čar 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9  

0 1,000           

0,05 0,999 0,025          

0,1 0,997 0,050          

0,2 0,990 0,099          

0,5 0,938 0,242 0,031         

1,0 0,765 0,440 0,115 0,019 0,002       

2,0 0,224 0,577 0,353 0,129 0,034 0,007      

3,0 -0,260 0,339 0,486 0,309 0,132 0,043 0,011     

4,0 -0,397 -0,066 0,364 0,430 0,281 0,132 0,049 0,015    

5,0 -0,177 -0,328 0,047 0,365 0,391 0,261 0,131 0,053 0,018   

6,0 0,150 -0,277 -0,243 0,115 0,358 0,362 0,246 0,130 0,056 0,021  

7,0 0,300 -0,005 -0,304 -0,168 0,158 0,347 0,339 0,234 0,128 0,059  

10,0 -0,246 0,043 0,255 0,058 -0,219 -0,234 -0,014 0,217 0,318 0,292  

[17] 

 

Vypočtené amplitudy [17] jednotlivých sloţek čili Besselovy funkce prvního druhu lze 

demonstrovat tímto grafem. Z grafického vyjádření i z tabulky je zřejmé, ţe jednotlivé 

amplitudy mohou nabývat nejrůznějších hodnot. Nezáleţí na jejich pořadí, amplitudy uprostřed 

spektra mohou být menší neţ amplitudy kmitočtů vzdálenějších. Na okrajích spektra ale vţdy 

vykazují rychlý pokles. Spektrum signálu má nekonečné mnoţství dvojic spektrálních čar 

symetricky rozloţených kolem nosné vlny. Jejich velikost je určena Besselovými funkcemi. 

Amplitudy mohou nabývat i záporných hodnot, coţ dokumentuje změny fáze v průběhu 

modulačního cyklu a tím i blízkou příbuznost fázové a kmitočtové modulace. 
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Obr. 5 – kmitočtová amplitudová spektra signálů FM pro tři různé indexy modulace  . 

(sinusový modulační signál má konstantní kmitočet mf , index   je přímosměrný 

modulačnímu napětí).[1][6][7][8]  

 

Obrázek 5 nám ukazuje příklady spekter signálů s kmitočtovou modulací, při jediném 

harmonickém modulačním signálu o kmitočtu mf  a při indexech modulace 

50,1,2,0   a , dosahovaných změnou modulačního napětí mU  při konstantním 

kmitočtu mf . Liché sloţky dolního postranního pásma mají opačnou fázi vůči sloţkám horního 

pásma, coţ můţeme v daném zobrazení respektovat tak, ţe se jim přiřadí „negativní“ amplitudy. 

Na tomto obrázku jsou však pro jednoduchost tyto fázové relace zanedbány. 

Při kmitočtové modulaci nosné vlny dvěma harmonickými signály o kmitočtu 1mf  a 2mf  se 

ve spektru objeví nejen nosná vlna a postranní sloţky příslušející těmto samotným modulačním 

signálům, ale i sloţky vzniklé intermodulací, s amplitudami    21 ,  nm JJ  a kmitočty 

 21 mmc nfmff  , kde m = 1;2;3;… a n=1;2;3;… 

Na rozdíl od lineární modulace AM je tedy modulace FM zřejmě procesem nelineárním kde 

neplatí princip superpozice postranních sloţek kmitočtového spektra. 

 

Celková šířka pásma vysílání je parametrem, který závisí na mezinárodních doporučeních a 

nesmí být překročen, je však především dána volbou modulačního indexu. Teoreticky 

nekonečné spektrum lze empiricky omezit. S dostatečnou přesností potřebnou šířku pásma lze 

určit pomocí Carsonova vztahu: mmv fffB )1(2)(2  . [1] 

Kde mFMUkf   je kmitočtová deviace signálu FM, určená konstantou FMk  a konkrétní 

hodnotou amplitudy mU a mff / je příslušný index modulace. 

Carsonův zákon udává šířku pásma generovanou vysílačem a tedy i nutnou šířku pásma 

přijímače. Kdyby tento zákon nebyl dodrţen, došlo by ke zkreslení signálu. 

V případě obecného modulačního signálu m(t) je nutné do Carsonova vzorce dosadit nejméně 

příznivé hodnoty maxmm ff  a maxff  , takţe potřebná šířka pásma je potom 
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   DfffB mFM  122 maxmaxmax , kde maxmax / mffD   je deviační poměr 

(deviation ratio) daného systému FM. 

V případě výrazně úzkopásmové modulace FM 1 poskytuje tento vzorec hodnotu 

max2 mFM fB  , v případě výrazně širokopásmové modulace 1  je max2 fBFM  . 

V praxi musí být obě mezní hodnoty zajištěny s mírnou rezervou. Tu dává modifikovaný vzorec 

   DfffB mFM 21222 maxmaxmax  . 

 Nosná vlna, určená průběhem funkce  0J , můţe mít při určitých indexech modulace 

  menší amplitudu neţ postranní pásma, nebo dokonce můţe zcela vymizet. Vzhledem 

k tomu, ţe amplituda kompletního signálu FM je stále konstantní, je konstantní i jím přenášený 

výkon, proto je tato modulace energeticky výhodnější, neţ modulace AM. 

    Šířka pásma tedy závisí na maximálním modulačním kmitočtu, který je nutno přenášet a 

maximálním zdvih F . Pro kvalitní přenos rozhlasových programů je potřeba frekvenčních 

zdvihů asi  75kHz. Potřebná šířka pásma je pak asi 200 kHz. 

 

 
Obr. 6 – Fázorové znázornění signálu se širokopásmovou modulací FM.[1] 

 

Úzkopásmové modulace FM (FMNB , FM Narrow Band) vystačí se zhruba stejnou šířkou pásma 

1 jako amplitudové modulace, avšak některé ze zmíněných předností ztrácejí. Pouţívá se 

pro dálkové telefonní spojení na krátkých vlnách, při čemţ odpadá poţadavek vysoké kvality 

přenášeného pásma, ale s výhodou se vyuţívá lepšího poměru signálu k poruchám. Při tomto 

způsobu modulace je šířka pásma asi 10 15 kHz. Úzkopásmovou FM pouţívají například CB 

radiostanice nebo radioamatérská pojítka a VKV převaděče, kdeţto širokopásmovou FM 

pouţívá VKV rozhlas.  

 

 
Obr. 7 – Fázorové znázornění signálu s úzkopásmovou modulací FM [1] 

(úhlový kmitočet cc f 2  a mm f 2 ). 

 

Na obrázku 8 (e, f) jsou vyznačeny průběhy charakterizující frekvenční modulaci. 
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Přednosti kmitočtové modulace oproti amplitudové modulaci [1][7]:  

– Modulace FM můţe zajistit podstatně větší dynamický rozsah a menší nelineární zkreslení 

přenášeného modulačního signálu, neţ amplitudová modulace. 

– Modulace FM je odolná proti impulsním poruchám, jeţ mají charakter parazitní amplitudové 

modulace; signál FM totiţ před demodulací prochází omezovačem, který tyto poruchy 

eliminuje. Omezovač rovněţ potlačuje amplitudový šum, doprovázející modulovaný signál. 

– Modulace FM náleţí mezi modulace s konstantní obálkou a s konstantním výkonem 

modulované nosné vlny. Výkonové koncové stupně vysílačů FM lze proto nastavit do reţimu 

nelineárních pracovních tříd C (resp. D, …), vyznačujících se vysokou účinností; tyto stupně 

mohou být dimenzovány na trvalý maximální výstupní výkon, coţ u amplitudových modulací 

není moţné.  

– U modulací FM se při příjmu dvou signálů se stejným nebo blízkým kmitočtem automaticky 

zdůrazňuje silnější uţitečný signál a naopak výrazně potlačuje slabší rušivý signál; k tomuto 

efektu zachycení (capture effect) dochází i při malém rozdílu napěťových úrovní obou signálů. 

– Menší vzájemné rušení dvou vysílačů, které pracují na stejné nosné frekvenci nebo na 

blízkých nosných frekvencích. 

– Je zde jednodušší modulátor a tím i jednodušší vysílač, ovšem je sloţitější demodulátor oproti 

amplitudové modulaci. 

– Nevýhodou je větší potřebná šířka pásma, u AM obnáší šířka pásma dvojnásobek nejvyšší 

modulační frekvence, šířka pásma kmitočtově modulované vlny je zpravidla podstatně vyšší a 

závisí na frekvenčním zdvihu a modulačním indexu. 

 

Využití FM [15]  

– v pásmu VHF je vyuţívána pro kvalitní přenos zvuku. 

– FM syntéza, která získala oblibu díky raným syntezátorům a stala se standardním způsobem 

syntézy zvuku u několika generací zvukových karet. 

– analogový magnetický záznam obrazu, kde je s malým modulačním indexem pouţívána pro 

sníţení oktávového rozsahu zaznamenávaného signálu (cca z 18 oktáv na méně neţ 3 oktávy). 

– modulace FM je odolná proti atmosférickým poruchám, které mají charakter amplitudové 

modulace. FM signál před demodulací prochází omezovačem, který tyto poruchy eliminuje. 

– FM modulace se pouţívá i při druţicovém příjmu TV (nosný kmitočet 12 GHz, šířka pásma 

27 MHz). 

Při přenosu řeči a hudby se na vysílací straně zdůrazňují vysoké tóny – preemfáze a na přijímací 

straně se potlačují společně se šumem, který vzniká při přenosu – deemfáze. 

 

Parametry některých aplikací FM [15]:  

 

   fmax – maximální modulační 

           frekvence 

   Δf – frekvenční zdvih 

   mFM – modulační index 

 

 

 
Fázová modulace PM. Při fázové modulaci je měněna fáze nosné vlny, amplituda i kmitočet 

nosné vlny zůstává zachován. Fázová modulace je variantou úhlové modulace, u níţ je 

okamţitý fázový úhel )(1 t  modulovaného signálu roven součtu fázového úhlu tfc2  

nemodulované nosné vlny a časově proměnné sloţky (relativní fázové odchylky) )(t , přímo 

úměrné modulačnímu napětí )(tm , tedy: )(2)(2)( tmktfttft PMcci    

Služba fmax Δf mFM 

FM rozhlas mono 15 kHz 75 kHz 5 

FM rozhlas stereo 53 kHz 75 kHz 1,42 

TV zvuk 15 kHz 50 kHz 3,33 

Komunikační účely < 0,5 



 21 

Konstanta kPM  je fázová citlivost modulátoru PM (konstanta fázové odchylky), jednotky 

(rad/V). Fázově modulovaný signál je pak dán v časové oblasti relací:  

   )(2cos)(2cos)( tmktfUttfUtu PMccccPM   .[1] 

Fázově modulovaný signál můţeme získat pomocí modulačního signálu, který nejprve 

derivujeme a potom jím frekvenčně modulujeme nosný signál. 

Podle stupně změny fáze dělíme fázovou modulaci na dvoustavovou (mění fázi z 0 na 180 

stupňů /DBPSK/) a čtyřstavovou (mění fázi z 0 na 90, 180, 270 stupňů /QPSK/). 

Při fázové modulaci je frekvence nosné vlny největší při nárůstu modulačního napětí, nejmenší 

frekvence nosné vlny je u PM v časovém úseku poklesu modulačního napětí. 

 

 
 

Obr. 8 – Porovnání signálů fázové a frekvenční modulace [6] 

 

Na obrázku 8 (b, c, d) jsou vyznačeny průběhy charakterizující fázovou modulaci. 

  

2) Impulsové modulace 

Zprávy jsou přenášeny pomocí sledu impulsů. Výsledkem jsou signály, které jsou 

nespojité v čase, amplitudě, kmitočtu nebo fázi. 
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Impulsní modulaci dělíme na nekvantovanou a kvantovou. Mezi nekvantovanou patří 

amplitudová (PAM), šířková (PŠM) a polohová (PPM). Kvantovanou rozdělujeme na deltu 

(DM) a pulzně kódovanou modulaci (PCM) 

 

Diskrétní nekódované modulace v základním pásmu. 

- Pulzní amplitudová modulace PAM (Pulse Amplitude Modulation). Je základním typem a ve 

své nejjednodušší podobě vzniká tak, ţe se analogový modulační signál přivádí na klíčovaný 

spínač, který je spínán sledem pravoúhlých impulsů. Tento sled klíčovacích impulsů má 

konstantní amplitudu, kmitočet a šířku, a také se někdy nazývá nemodulovaná impulsová nosná 

vlna. 

- Pulzně šířková modulace (PWM) 

- Pulzně polohová modulace (PPM) 

 

Diskrétní kódované modulace  
- Pulzně kódovaná modulace PCM (Pulse Code Modulation) je v základním pásmu 

nejrozšířenějším typem z této kategorie. 

- Delta modulace (DM) 

- Adaptivní delta modulace (ADM) 

- Diferenční pulzně kódovaná modulace (DPCM) 

- Adaptivní diferenciální pulzně kódová modulace (ADPCM) 

 

3)Digitální modulace (diskrétní modulace s nosnými vlnami).  

Tyto modulace vznikají tak, ţe se vysokofrekvenční nebo mikrovlnná sinusová nosná 

vlna moduluje signálem některé diskrétní modulace v základním pásmu. Jedná se zde o 

dvojnásobnou modulaci, protoţe modulačním signálem je jiţ předtím modulovaný signál. 

Většinou se pouţívá k modulaci binární signál PCM, nebo jeho některé modifikace, ostatní 

diskrétní modulace se k danému účelu pouţívají jen zřídka.  

 

Lineární modulace a nelineární modulace, modulace s pamětí a bez paměti 

1)Lineární modulace a nelineární modulace se uplatňuje především u modulací s nosnými 

vlnami.  

2)Digitální modulace s pamětí a modulace bez paměti. U digitální modulace s pamětí se 

objevuje závislost nosné vlny nejen na odpovídajícím bloku (kódové skupině) binárního 

modulačního signálu, ale i na předchozích stavech této vlny, tedy na předchozích blocích 

modulačního signálu. U Digitálních modulací bez paměti tato závislost není. 

 

Koherentní modulace a nekoherentní modulace 

Týká se modulací, u nichţ je modulační signál nespojitý v čase. U koherentní modulace existuje 

předem určený vztah mezi okamţiky charakterizujícími fázi nosné vlny před modulací a 

charakteristickými okamţiky modulovaného signálu. U nekoherentních modulací tento vztah 

neexistuje. 

 

 

2.2. Modulátory  

 
Optimální modulátor můţeme obecně definovat jako funkční blok, který co nejlépe 

přizpůsobuje přenášený modulační signál k parametrům následujícího rádiového 

komunikačního kanálu. Jedná se o elektronická zařízení, kde dochází k úpravě nosné vlny na 

vlnu modulovanou. Optimální demodulátor naopak přijímaný signál převádí na původní 

modulační signál. 
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Schematická značka modulátoru [15]  

 

Modulační rychlost je rychlost, jakou se mění přenášený signál. Modulační rychlost je 

počet změn signálu za sekundu. Měří se v jednotkách Baud (Bd). Místo pojmu modulační 

rychlost se můţe pouţívat pojem symbolová rychlost (Baud Rate). 

 Modulátory mohou být např. vibrační (vibrační modulátory, vibrační modulátory 

s kapacitní vazbou, vibrační modulátory s transformátorovou vazbou); diodové (diodové 

modulátory, jednočinné diodové modulátory, dvojčinné diodové modulátory); tranzistorové; 

elektromechanické (modulátory s proměnnou kapacitou, modulátory s proměnným odporem, 

indukční modulátory, selsynové modulátory, elektromechanické modulátory s potenciometrem); 

magnetické a jiné (magnetické modulátory, magnetické modulátory se stejnosměrnou 

předmagnetizací, magnetické modulátory bez stejnosměrné předmagnetizace, fotoelektrické 

modulátory, speciální nízkofrekvenční modulátory). [3] 

 

Přehled nízkofrekvenčních modulátorů [3]: 

 

Modulátor 

Maximální 

nosný 

kmitočet 

[kHz] 

Vstupní 

odpor 

[k Ω] 

Zbytkové 

napětí 

[mV] 

Poměr 

signálů a 

šumu 

Minimální 

vstupní 

napětí 

[mV] 

Použití 

Vibrační 2 > 104 0,001 > 100.000 > 0,001 
Náročné zesilovače pro analogové 

počítače, zapisovače;  

levný, velká lineárnost, malý šum 

Diodový 

(vakuový) 
10 102 > 1 2.000 > 1 

V zesilovačích pracujících za vyšší 

teploty 

Diodový 

(polovodičový) 
10 103 < 1 8.000 > 1 

Zesilovače s vysokým nosným 

kmitočtem; 
Velká spolehlivost, provoz ve 

ztíţeném prostředí 

Triodový a 

pentodový 
> 10 103 > 20 200 > 20 

V zesilovačích, kde se povaţuje 
lineárnost i pro velké signály 

Tranzistorový 10 10 < 1 2.000 > 0,001 
Velmi citlivé zesilovače napětí ze 
zdrojů o malém vnitřním odporu; 

Značně teplotně závislý 

Magnetický 5 5 < 10 
500 aţ 

200.000 
> 0,01μ 

Speciální ss zesilovače a 
magnetometry, kde není na závadu 

malá vstupní impedance 

Fotoelektrický 1 103 0,2 3.000 > 0,1 
Tranzistorové stejnosměrné 

počítací zesilovače, speciální 
měřící zesilovače, letecká zařízení 

Indukční 1 5 10 250 > 1 

Převodníky stejnosměrného napětí 

na střídavé napětí sinusové, kde 
není na závadu malý vstupní odpor, 

větší zbytkové napětí, pomalá 

odezva a citlivost na otřesy 

Kapacitní 1 1012 < 0,1 – > 0,01 

Elektrometrické zesilovače, pH-

metry, přístroje s velmi velkým 

vstupním odporem; 
Velmi nákladný 
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2.2.1. Modulátory pro modulace FM 
 

Signál s kmitočtovou modulací je moţné generovat přímo, nebo nepřímo.  

– Přímá modulace FM se realizuje pomocí vhodného kmitočtového modulátoru, který má 

nejčastěji podobu oscilátoru řízeného napětím VCO (Voltage Controlled Oscillator).  

– Nepřímá modulace FM se realizuje pomocí fázového modulátoru PM, na jehoţ modulační 

vstup se přivádí integrovaný modulační signál (tato koncepce se označuje Armstrongův 

modulátor).  

 Základním parametrem kmitočtových modulátorů je jejich modulační charakteristika 

FM, coţ je závislost odchylky Δf okamţitého kmitočtu modulovaného signálu od kmitočtu 

nosné vlny, vyjádřena jako funkce modulačního napětí.  

Chceme-li aby generovaný signál FM nebyl postiţen znatelným nelineárním 

zkreslením, musí mít tato charakteristika pokud moţno lineární průběh. Dosaţením 

modulačních charakteristik s dobrou linearitou je poměrně snadné u úzkopásmových 

modulátorů FM, kdeţto u širokopásmových modulátorů je podstatně obtíţnější. 
Kmitočtová modulace:  

– kmitočtová odchylka – přímo úměrná napětí mU  modulačního signálu 

– fázová odchylka – přímo úměrná napětí Um a nepřímo kmitočtu fm modulačního signálu 

– index – 
m

mFM

m f

Uk

f

f



 , kde kFM je kmitočtová citlivost modulátoru FM 

signál FM:   tftfUtu mccFM  2sin2cos)(   

FM modulátor – příklad je na obrázku 9. 

 
Obr. 9 – FM modulátor [18]  

 

 

2.2.2. Oscilátor VCO pro přímou úzkopásmovou modulaci FMNB  
 

Na obrázku 10 je zjednodušeně znázorněn Hartleyův oscilátor. Jeho rezonanční obvod, určující 

oscilační kmitočet, se skládá z fixní indukčnosti 21 LLL   a proměnné kapacity C(t), řízené 

modulačním napětím. Okamţitý kmitočet fi(t) tohoto oscilátoru a kapacitu C(t) je moţné 

v případě harmonického modulačního napětí )2cos()( tfUtm mm   vyjádřit přibliţnými 

vztahy [1] 
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 ;  tfCCtC md 2cos)( 0     (2.1a,b) 

přičemţ Cd0 je velikost kapacity C(t) bez modulace (m(t)=0) a ΔC je maximální změna kapacity 

C(t) vůči klidové hodnotě C0. Dosazením do vztahu (2.1a) a (2.1b) se potom získá okamţitý 

kmitočet oscilátoru ve tvaru 
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 je kmitočet oscilátoru bez modulace. Za předpokladu, ţe 

maximální změna kapacity ΔC je velmi malá v porovnání s kapacitou Cd0 , platí mezi změnou 

kapacity ΔC a jí odpovídající změnou kmitočtu Δf přibliţně relace 
002 f

f

C

C

d





 ; (kterou lze 

odvodit nalezením diferenciálu 
C

f




 z Thomsnova vzorce 

LC
f

1
 ). 

 

a)      b) 

   
Obr. 10 – Oscilátor VCO v Hartleyově zapojení, pro přímou modulaci FMNB [1] 

a) zapojení s kondenzátorem, b) zapojení s kapacitní diodou 

 

FM modulátor – reaktanční tranzistor obrázek 12. Zapojením impedančního děliče můţeme 

realizovat výstupní impedanci tranzistoru induktivního nebo kapacitního charakteru. 

Tento dělič musí posunout fázi vstupního napětí tranzistoru a tím i fázi kolektorového proudu o 

-90° (Zvýst  má induktivní charakter) nebo o +90° (Zvýst má kapacitní charakter). Jedna z 

impedancí je vţdy představována ohmickým odporem a druhá čistou reaktancí.  
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a)          b) 

Obr. 11 – Zjednodušené schéma FM modulátoru s reaktančním TR [20]  
 

21

2

ZZ

Z
UU CEGE




  

 
Obr. 12 – Reaktanční tranzistor [16] 

 

 

2.2.3. Modulátory pro širokopásmovou modulaci FMBB  

 
 Širokopásmové modulátory FMBB se realizují tím způsobem, ţe se přímá úzkopásmové 

modulace FMNB provádí nejprve na relativně nízkém kmitočtu nosné vlny f1 s malým 

kmitočtovým zdvihem Δf1, resp. indexem modulace β <<1 a s dobrou linearitou. Tento signál se 

v násobiči kmitočtu s koeficientem násobení n transponuje na poţadovaný výsledný vysoký 

kmitočet nosné vlny fc=nf1. Ve stejném poměru n se zvětší i kmitočtový zdvih na hodnotu    

Δf=nΔf1. Tak se jiţ vytváří širokopásmová modulace FMBB s indexem β > >1, přičemţ dobrá 

linearita modulační charakteristiky zůstává zachována. 

Příkladem tohoto modulátoru je modulátor určený pro rozhlasový vysílač VKV/FM, viz 

obrázek 13. Kmitočet nosné vlny fc=90MHz, maximální zdvih Δfmax =75kHz  a maximálnímu 

modulačnímu kmitočtu fm max =15kHz odpovídá index kmitočtové modulace  β=75/15=5. 
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Obr. 13 – Modulátor pro širokopásmovou modulaci FM [2] 

 

 

2.3. Demodulace 
 

Jedná se o postup zpětného získávání modulačního signálu ze signálu modulovaného. Signál, 

který byl na vysílací straně převeden modulací ze základní do vyšší frekvenční polohy, je nutné 

na přijímací straně převést zpět do původní základní polohy a tak získat původní modulační 

signál )(tsM . Demodulace signálu se provádí v přijímači.  

 

Demodulace analogového signálu 

Demodulace AM signálu se provádí např. pomocí detektoru obálky (usměrňovač s filtrem). 

Demodulace FM a PM signálu: nejprve se frekvenčně modulovaný signál pomocí 

diskriminátoru přemění na AM signál, který se následně demoduluje v demodulátoru AM 

signálu. Před diskriminátor je nutné zařadit omezovač amplitudy. Ten zabezpečí, ţe amplituda 

FM signálu bude konstantní. Pro realizaci integrovaným obvodem je vhodné zapojení 

koincidenčního detektoru, který pracuje na principu logické fázové komparace vstupního FM 

signálu s týmţ signálem posunutým o fázový posun Δ , přímo úměrný rozdílu okamţité 

frekvence vstupního signálu fi a frekvence demodulovaného nosného signálu f0. Δ  je lineárně 

závislý na okamţité amplitudě modulačního signálu. 

  

Demodulace impulsně modulovaných signálů 
K demodulaci signálů pulzně amplitudové (PAM) a pulzně šířkové (PŠM) modulace se pouţívá 

dolní propust, signály pulzně polohové (PPM) a frekvenčně impulsové (FIM) modulace se po 

převedení na signál PAM demodulují opět dolní kmitočtovou propustí. 

  

Demodulace digitálně modulovaných signálů 

Digitálně modulované signály překódované pro přenos se převedou na signál PCM. 

Amplitudově klíčovaný signál (ASK) se usměrní, frekvenčně klíčovaný signál (FSK) je na 

diskriminátoru převeden na binární datový signál. Fázově klíčovaný signál (PSK) se přemění 

v přijímači na PCM signál na násobičce, které násobí vstupní modulovaný signál střídavým 

obdélníkovým signálem s kmitočtem shodným a synchronizovaným s kmitočtem vysílače. 

Signály PCM jsou v přijímači nejprve regenerovány tvarovačem pulzů a pak převedeny 

dekodérem na sériový binární datový signál, který je nakonec v jednotce sériového digitálně-

analogového převodníku (SDA) převeden na analogový signál. 
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2.4. Demodulátory 
 

Demodulátor, nazýván také detektor, je obvod slouţící k získání přenášené informace 

z modulovaného signálu. Jedná se o obvod, na který vstupuje modulovaný signál a ze kterého 

vystupuje napěťový signál v základním pásmu. 

Demodulátory mají za úkol oddělit vysokofrekvenční signál nosné vlny od poţadované 

informace. 

Detektory amplitudově modulovaných signálů obvykle mají jednoduchou konstrukci. 

Detektor AM signálu můţe být detektor (reálné) obálky, tj. obvod, jehoţ výstupní signál   tuo  

je přímo úměrný obálce  tRi  vstupního signálu  tui .  

 

 
 

Obr. 14 – Diodový obálkový detektor [8] 

 

 

 

 
Obr. 15 – Průběhy signálů v detektoru obálky [8]. 

 

 

Úkolem je oddělit jednu půlvlnu přiváděného modulovaného vf napětí a po odstranění 

ss sloţky a ostatků vf sloţky vhodnými filtry získat nf informaci. Je třeba minimalizovat 

mezisymbolovou interferenci   - ekvalizace – adaptivní kompenzace zkreslení přenosové 

funkce kanálu (typicky v prostředí mnohacestného šíření signálu).  

- synchronizace – nalezení začátku jednotlivých symbolů. 

 Demodulátory mohou být např. vibrační (vibrační jednocestné demodulátory, vibrační 

dvoucestné demodulátory); diodové (diodové spínací demodulátory, diodové součtové 
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demodulátory); tranzistorové (tranzistorové spínací demodulátory, tranzistorové součtové 

demodulátory); elektromechanické (elektromechanické nízkofrekvenční demodulátory). 

 

Přehled nízkofrekvenčních demodulátorů [3] : 

 

Modulátor 

Maximální 

nosný 

kmitočet 

[kHz] 

Maximální 

výstupní 

napětí [V] 

Maximální 

výstupní 

prou [A] 

Použití 

Vibrační 2 < 100 0,01 Ss zesilovače pro měřící účely 

Diodový (vakuový) 10 > 100 0,1 
Ss zesilovače pro měřící účely apod. určené pro provoz 
za ztíţených podmínek 

Diodový 

(polovodičový) 
10 > 100 0,5 Ss zesilovače pro měřící účely, magnetické zesilovače 

Triodový a 

pentodový 
> 10 > 100 0,5 

Koncové stupně zesilovačů pro napájení ss 
servomotorů, relé, apod. a jiných zátěţí větších výkonů 

Tranzistorový 10 < 10 1 
Ss zesilovače s nízkým výstupním napětím a velkým 
proudem, magnetické servozesilovače atd. 

Elektromechanický 0,4 Výstup mechanický 
Přístrojové a počítací servomechanismy s dvoufázovým 

indukčním servomotorem 

 

 

Demodulátory pro modulace FM 

 

Detektor FM signálu, FM detektor je obvod, jehoţ výstupní signál má časový průběh 

amplitudy přímo úměrný časovému průběhu frekvence vstupního signálu. 

Linearitu demodulace, napěťovou citlivost, dynamický obsah, ale i další parametry 

demodulátoru FM lze posuzovat pomocí jejich demodulačních charakteristik. Ty obecně 

vyjadřují závislost amplitudy demodulovaného napětí )(tud  na modulovaném parametru 

nosné vlny. Demodulační charakteristika, která má typický průběh tzv. „S křivky“, vzniká u 

demodulátorů FM, kde modulovaným parametrem je kmitočet nosné vlny resp. kmitočtový 

zdvih f . Zkreslení vznikající při demodulaci je tím menší, čím lineárnější je tato křivka ve 

své pracovní oblasti. 

FM demodulátor – příklad je na obrázku 16. 

 

 
 

Obr. 16 – FM demodulátor [18]  
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Metody demodulace kmitočtově modulovaných signálu 

 

Existují dvě metody:  

 

1) Sklonové detektory – diskriminátory.  

Tyto diskriminátory vyuţívají sklonu boku rezonanční křivky oscilačního obvodu k převodu 

frekvenční modulace na amplitudovou. Chceme-li změnu kmitočtu modulovaného signálu na 

modulační signál, potřebujeme obvod, který bude ”citlivý” na změny kmitočtu. Takovým 

obvodem je rezonanční obvod LC s dostatečnou kvalitou. 

Kombinace dvou rezonančních obvodů, jednoho naladěného ”pod” nosný kmitočet a jednoho 

naladěného ”nad”, které jsou napájeny napětím kmitočtově modulované nosné vlny v navzájem 

opačné fázi, kompenzuje nelinearitu ”paty” rezonanční křivky, takţe závislost výstupní 

amplitudy na frekvenci je v relativně širokém rozsahu lineární, viz obrázek 17.  

 
 

Obr. 17 – Křivky [21] 

 

Takovému diskriminátoru říkáme fázový diskriminátor. Jednoduše konstruované 

diskriminátory jsou citlivé i na amplitudu kmitočtově modulované nosné vlny a proto se před ně 

zařazuje tzv. omezovač amplitudy, tj. zesilovač. U fázového diskriminátoru se napětí z obou 

polovin výstupního vinutí UA a UB usměrňují diodami D1 a D2 a na kondenzátorech C3 a C4 jsou 

opačná napětí, která se odečítají. Při rezonanci je proto výsledné usměrněné napětí na výstupu 

nulové. Při zavedení kmitočtově modulovaného signálu se napětí UA nerovná UB a na výstupu 

fázového diskriminátoru se objeví modulační napětí Unf.  

 

 
 

Obr. 18 – fázový diskriminátor [5].  

 

Existuje i diskriminátor, který je relativně necitlivý vůči změnám amplitudy kmitočtově 

modulované nosné vlny, takţe omezovač nevyţaduje; říká se mu poměrový diskriminátor, 
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nebo poměrový detektor. Poměrový detektor má diody obou amplitudových demodulátorů 

zapojeny do série. 

 

 
Obr. 19 – poměrový detektor [16] 

 

Z demodulační charakteristiky fázového diskriminátoru a poměrového detektoru vidíme, ţe při 

lineárním průběhu fázové charakteristiky vázaných rezonančních obvodů v okolí střední 

frekvence f0 tyto demodulátory dobře splňují poţadavky na demodulaci FM signálu. Problém 

nastává při příjmu slabého signálu v těsné blízkosti silného signálu, kdy dochází k jejich 

vzájemnému ovlivňování. Proto by neměla být demodulační charakteristika demodulátoru FM 

zbytečně široká, čímţ se ale zhoršuje linearita v potřebném pásmu B v okolí f(0). 

Poměrový detektor umoţňuje dynamické omezování signálu a nevyţaduje bezpodmínečně 

zařazení omezovače do cesty signálu před vlastním demodulátorem. 

Pokud je frekvence vstupního napětí rovna rezonanční frekvenci vázaných rezonančních 

obvodů, jsou napětí v bodech A a B co do velikosti shodná a amplitudové demodulátory, 

připojené do těchto bodů, mají shodná výstupní napětí. Jelikoţ tato napětí mají vzájemně 

opačnou polaritu, objeví se v bodě X stejné napětí jako v bodě 0, tj. výstupní napětí u je nulové, 

jedná se o vyváţený můstek. 

 

 
 

Obr. 20 – Frekvence vstupního napětí je rovna rezonanční frekvenci [16] 

 

Pokud je frekvence vstupního napětí odlišná od rezonanční frekvence vázaných rezonančních 

obvodů, jsou napětí v bodech A a B vzájemně rozdílná a amplitudové demodulátory, propojené 

do těchto bodů, mají různá výstupní napětí. Tím dochází k rozváţení můstku, mezi body X a 0 

se objevuje nenulové výstupní napětí u. 
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Obr. 21 – Frekvence vstupního napětí je odlišná od rezonanční frekvence [16] 

 

Demodulační charakteristika má pro slabý signál větší strmost a menší šíři pásma B, při silných 

signálech se šíře pásma zvětšuje na B´ a strmost křivky S se zmenšuje. 

 

 
 

Obr. 22 – Různé šířky pásma [16] 

 

2) Fázový závěs.  

Výhodný je v tom, ţe ke své funkci nepotřebuje indukčnost a hodí se pro obvody, které 

se můţou vyrábět i v integrované podobě. Další výhodu spatřujeme ve velmi dobré linearitě. 

Byl vyvinut pro potřeby synchronizace dvou kmitočtů. Princip je ten, ţe mají-li dva harmonické 

signály konstantní rozdíl fáze vzhledem k času, musí být jejich kmitočty naprosto přesně 

shodné. 

 

 

2.4.1. Demodulátory FM s konverzí modulace FM na modulaci FM + AM 
 

 Kmitočtovým demodulátorem (demodulátorem FM) rozumíme obvod, jehoţ výstupní 

napětí ud(t) se mění lineárně s okamţitým kmitočtem fi vstupního modulovaného signálu FM. 

Na obrázku 23 je znázorněn nejjednodušší demodulátor signálů FM. Základ tvoří 

jednoduchý obvod LC, jehoţ rezonanční kmitočet fr je navolen tak, aby nominální kmitočet 

nosné vlny fc padnul do inflexního bodu I sestupné hrany jeho amplitudové kmitočtové 

charakteristiky. Vstupní signál FM přichází na obvod LC ze zdroje proudu, na obvodu LC se 

vytváří napětí Ur, v němţ zůstává zachována kmitočtová modulace. Navíc se objevuje modulace 

amplitudová. Při malých deviacích c lze povaţovat sestupnou hranu amplitudové 

charakteristiky obvodu LC v okolí inflexního bodu téměř za lineární, takţe konverze vstupního 

signálu FM na signál AM probíhá s malým zkreslením. Sloţka AM se dále demoduluje 

následujícím detektorem obálky a tím se získává poţadované demodulované výstupní napětí 

ud(t). 
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Obr. 23 – Demodulátor signálů FM [7] 

 

 

2.4.2. Koincidenční detektor FM 
 

Jedná se o demodulátor FM, který je lépe slučitelný s monolitickými integrovanými 

obvody a je nazýván koincidenční (kvadraturní) detektor, viz obrázek 24. Vstupní kmitočtově 

modulovaný signál je nejprve v omezovači omezován, takţe má pravoúhlý průběh. Tento signál 

následně přichází na vstup 1 fázového komparátoru. Na jeho druhý vstup 2 přichází také vstupní 

signál, ne však přímo ale přes posouvač fáze s posuvem 



2

. Pokud je okamţitý kmitočet 

vstupního signálu fi roven právě kmitočtu nosné vlny fc, dochází v posouvači k posuvu o úhel 

 90 , tj. o 
2


. Zvětší-li se či zmenší-li se kmitočet fi v důsledku modulace v porovnání 

s kmitočtem fc, pak se úměrně tomu fázový posuv Δφ zvětší nebo zmenší. Posuv je tedy lineárně 

závislý na deviaci vstupního signálu FM a na okamţité amplitudě modulačního signálu m(t). 

Fázový komparátor působí jako koincidenční stupeň (hradlo NAND). Na výstupu se 

objevuje nenulový signál jen tehdy, mají-li oba vstupní signály stejnou polaritu. Doba, po 

kterou tento stav nastává je závislá na okamţité hodnotě fázového posuvu Δφ. Výstupní signál 

má podobu impulsů o konstantní amplitudě a šířce ΔT přímo úměrné posuvu Δφ a tedy i 

amplitudě modulačního signálu. Necháme-li tyto šířkové modulované impulsy procházet dolní 

propustí, získá se na jejím výstupu jiţ poţadovaný demodulovaný výstup. 

 

 
 

Obr. 24 – Koincidenční detektor [7] 

 

 

2.4.3. Demodulátory FM se sníženým (posunutým) šumovým prahem 
 

Na obrázku 25 vidíme závislosti mezi poměrem nosná/šum = C/N na vstupu 

demodulátoru FM a poměrem signál/šum = S/N na jeho výstupu. Na těchto závislostech je 
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patrný ostrý zlom, který označujeme jako šumový práh a určuje minimální poměr C/N 

přijímaného signálu. Ten je potřebný pro zajištění jakostního příjmu. Demodulátory FM 

s posunutým prahem jsou takové, u nichţ se šumový práh nachází v oblasti menších hodnot 

poměru C/N resp. S/N. Díky tomu je moţné realizovat spolehlivý příjem i při horší kvalitě 

přijímaného signálu, neţ dovolují konvenční demodulátory FM zejména v případě 

širokopásmových modulací FM. 

 

 
 

Obr. 25 – Změna poměru signál / šum způsobena demodulátorem, pro několik variant modulací 

FM a AM [2] 

 

 

2.4.4. Demodulátor FM s kmitočtovou zpětnou vazbou 
 

Demodulátor (přijímač) FM s kmitočtovou zpětnou vazbou FMFB (FM Feedback 

demodulátor), viz obrázek 26, je zaloţený na myšlence, ţe odstup nosná /šum závisí také 

výrazně na šířce pásma BMF mezifrekvenčního zesilovače před demodulátorem FM. Její 

zmenšování vede u konvenčních přijímačů FM ke zvyšování předdetekčního poměru 

nosná/šum. Nechceme-li aby vzniklo zkreslení modulovaného signálu, je nutné v přijímači 

současně redukovat kmitočtový zdvih vstupního signálu. Na jeho vstupu je tedy zařazen 
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vysokofrekvenční zesilovač s šířkou pásma BFM odpovídající přijímanému signálu FM a 

v následujícím směšovači je tento signál transponován do mezifrekvenčního pásma. 

U konvenčních přijímačů má místní oscilátor při příjmu určité stanice konstantní kmitočet. U 

tohoto zapojení je řešen jako oscilátor VCO, který je řízen demodulovaným uţitečným napětím 

ud(t) takţe je také kmitočtově modulován. V důsledku toho jeho okamţitý kmitočet foi částečně 

sleduje okamţitý kmitočet fs=(fc+Δf) vstupního signálu FM a to s určitým kmitočtovým ofsetem 

Δfof nabývající největší hodnoty Δfof max při maximu deviace Δfmax vstupního signálu. 

 

 
 

Obr. 26 – Demodulátor (superheterodynní přijímač) s kmitočtovou zpětnou vazbou FMFB [2] 

 

 

2.4.5. Demodulátor FM s fázovým závěsem PLL 

 

Jedná se o jiný typ demodulátoru FM se sníţeným šumovým prahem. Fázovému závěsu 

je věnovaná samostatná kapitola 2.6. 

 

 
 

Obr. 27 – FM demodulátor s fázovým závěsem [18] 

 

 

2.5. Oscilátor 
 

Jde o elektronický aktivní obvod, který je schopen samostatně generovat elektrický 

signál. Dále se budeme zabývat vysokofrekvenčními a mikrovlnnými sinusovými oscilátory, 

které jsou vyuţívány v radioelektronice jako zdroje nosných vln vysílačů, zdroje heterodynních 

signálů v superheterodynních přijímačích, atd. 

Tyto oscilátory dělíme z hlediska principu jejich činnosti [1]: 

1) Oscilátory se zpětnou vazbou, viz obrázek 28. Základem je zesilovač, z jehoţ výstupu je 

zavedena na vstup kladná zpětná vazba. Uplatňují se v nízkofrekvenční a ve vysokofrekvenční 

oblasti.  

Zpětnovazební oscilátory představují autonomní soustavu, která se po zapnutí a odeznění 

přechodového stavu nastaví do stavu ustálených oscilací. U této soustavy lze definovat její 
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výslednou vnější vstupní impedanci iii jXRZ   a celkovou vnější výstupní impedanci 

 00100 ; zZzZZjXRZ iiO  . 

Podmínky oscilací vyjadřují 3 teorémy [1]: 

Teorém 1. U oscilátoru nacházejícího se ve stavu ustálených oscilací je celková vstupní 

impedance Zi rovna nule, tedy  

0 iii jXRZ , neboli 0iR  a také 0iX . 

Teorém 2. Celková vstupní impedance Zi oscilátoru je rovna nule tehdy a jen tehdy je-li rovna 

nule současně i celková výstupní impedance Z0.Tedy 

0000  jXRZ ,neboli 00 R  a také 00 X . 

Teorém 3. Má-li oscilátor spolehlivě nasadit oscilace, je nutné počáteční podmínky 0iR , 

resp. 00 R  nahradit podmínkami. 

0iR , resp. 00 R . 

 
 

Obr. 28 – Základní princip oscilátoru se zpětnou vazbou [1] 

 

 

2) Oscilátory se záporným odporem – oscilátory reflexní, viz obrázek 29. Aktivním prvkem je 

zde jednohran (dvojpól), jehoţ impedance obsahuje zápornou činnou sloţku 0iR . K jeho 

svorkám je připojen vnější rezonanční obvod, určující kmitočet oscilací. Reflexní oscilátory 

jsou pouţitelné při libovolných kmitočtech. Uplatnění mají ve vysokofrekvenční a v mikrovlnné 

oblasti. 

Podmínky oscilací oscilátorů tohoto typu lze opět vyjádřit pomocí tří teorémů [1]. Aktivní prvek 

je obvykle určen svými parametry s, z nichţ lze určit Rolletova činitele stability kR, jehoţ 

vstupní impedance je charakterizována vstupním činitelem odrazu 111 s  a výstupní 

impedance výstupním činitelem odrazu 220 s . 

Teorém 1. Základní podmínky oscilací jsou dány relacemi 

1Rk ; 1111  s , resp. 1111  s ; 0argarg 111  s  

Teorém 2. Podmínka oscilací, tj. rezonance na vstupní bráně, je splněna tehdy a jen tehdy, je-li 

splněna podmínka rezonance na výstupní bráně 

1222  s , resp. 
22

2

1

s
 . 

Teorém 3. Mají-li oscilace spolehlivě nasazovat, musí být splněna podmínka 

1111  s ; resp. 
11

1

1

s
 . 
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Podmínky oscilací oscilátorů se zpětnou vazbou a reflexních oscilátorů s aktivním dvojbranem 

jsou formálně odlišné, věcně se však prakticky ztotoţňují. 

 

 
 

Obr. 29 – Základní princip oscilátoru se záporným odporem (reflexního typu) [1] 

 

 

2.5.1. Základní parametry oscilátorů 
  

Jsou charakterizovány třemi základními parametry, a to [1]:  

- stabilitou kmitočtu, 

- přesností kmitočtu, 

- fázovým šumem.  

Stabilita kmitočtu 

Jedná se o míru jeho změny s časem. Číselně se vyjadřuje poměrem maximální změny kmitočtu 

Δf oproti referenční (jmenovité) hodnotě f0, uvaţovanou za určitý časový interval Δt. 

U uvaţovaných zdrojů signálů rozeznáváme : dlouhodobou stabilitu, coţ je odchylka 

kmitočtu nahromaděná během dostatečně dlouhého časového intervalu (Δt>>1 sekunda) a je 

způsobena často vnějším prostředím a systematickým driftem zdroje. 

      : krátkodobou stabilitu, coţ je odchylka 

kmitočtu uvaţovaná v relativně krátkém časovém intervalu (Δt<<1 sekunda) a je způsobena 

náhodnými fluktuacemi. Krátkodobá stabilita zdrojů signálu úzce souvisí s jejich šumem. 

Přesnost kmitočtu 

Je vyjádřen poměrnou odchylkou ΔfP/f0 průměrné hodnoty kmitočtu fP, uvaţovanou za určitý 

časový interval Δt od referenční hodnoty f0. Přesnost je charakterizována systematickou a 

náhodnou chybou. Čím jsou chyby menší, tím je přesnost větší. Přesnost, vztahující se 

k systematické chybě je někdy nazývána správnost.  

Fázový šum 

Označuje se jako fluktuace fáze, fázový šum a můţe být velmi intenzivní. U reálného průběhu 

dochází k náhodným fluktuacím amplitudy, coţ označujeme jako amplitudový šum, který je u 

většiny zdrojů signálů zanedbatelný. Tzv. fázový šum SSB, značený symbolem   je definován 

jako poměr šumového výkonu PSSB působícího uvnitř kmitočtového intervalu o šířce 1 Hz ve 

vzdálenosti fm (ofsetový kmitočet) od nosné vlny k celkovému výkonu nosné PS tedy 

S

SSB

m
P

P
f )( . 

Fázový šum je jedním z nejdůleţitějších parametrů vysokofrekvenčních a mikrovlnných zdrojů 

signálu. U analogových komunikačních systémů můţe značně zhoršit šumové číslo přijímačů 

tím, ţe se šum místního oscilátoru přímo přenáší do mezifrekvenčního pásma, u číslicových 



 38 

systémů zvětšuje chybovost. U spektrálních analyzátorů, selektivních mikrovoltmetrů zmenšuje 

fázový šum jejich dynamický rozsah a rozlišovací schopnost. 

 

 

2.5.2. Oscilátory LC se zpětnou vazbou 
 

 Nejčastěji pouţívaná zapojení tranzistorových vysokofrekvenčních oscilátorů: 

A) Colpittsův oscilátor – obrázek 30. Zpětná vazba je zde odvozována z paralelního 

rezonančního obvodu s uzemněnou kapacitní odbočkou. 

 

 
 

Obr. 30 – Oscilátor Colpittsův [1] 

 

Jiný typ oscilátoru Colpittsova typu je znázorněn na obrázku 31. Obsahuje oscilátor a reaktanční 

člen = varikap. Signál vyráběný oscilátorem je modulován v závislosti na nízkofrekvenčním 

napětí. 

 

 
 

Obr. 31 – Oscilátor Colpittsův [1] 

 

B) Hartleyův oscilátor. Liší se od Colpittsova oscilátoru tím, ţe u rezonančního obvodu L1L2C 

je uzemněna induktivní odbočka. 
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Obr. 32 – Oscilátor Hartleyův [1] 

 

C) Clappův oscilátor. Indukčnost rezonančního obvodu je zde zastoupena sériovým 

rezonančním obvodem LC. Oscilační kmitočet je nepatrně vyšší neţ rezonanční kmitočet tohoto 

obvodu a ten se pak chová jako indukčnost s vysokou jakostí, zaručující lepší kmitočtovou 

stabilitu. 

 

 
 

Obr. 33 – Oscilátor Clappův [1] 

 

Tyto oscilátory (A, B, C) se vyznačují poměrně malou relativní stabilitou kmitočtu Δf/f0 řádu  

10
-3

 až 10
-4

/1hod. 

 

D) Oscilátory stabilizované krystalovým rezonátorem.  

 

 
Obr. 34 – Oscilátor stabilizovaný piezokrystalovým rezonátorem (X-tal) [1] 
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Na obrázku 34 pracuje rezonátor v reţimu sériové rezonance, coţ je v podstatě oscilátor 

Clappův. Díky velkému činiteli jakosti rezonátoru je moţné dosáhnout stability kmitočtu cca    

10
-6

 aţ 10
-7

/1hod, při tepelně stabilizovaném reţimu aţ 10
-9

/1hod. 

Tyto uvedené zapojení mají stejnou topologickou strukturu, označovanou jako trojbodovou, 

která je u vysokofrekvenčních oscilátorů často pouţívána.  

Skutečná zapojení musíme doplnit obvody pro stejnosměrné napájení kolektoru a pro získávání 

stejnosměrného předpětí báze, nebo hradla oscilačního tranzistoru. 

 

E) Samočinné předpětí. Vzniká průchodem pulzů oscilačního proudu usměrňující diodou báze 

B – emitor E, polarizovanou při kladných špičkách oscilačního napětí do propustného směru. 

Proudové impulsy jsou filtrovány členem RC, který po zbytek periody udrţuje na hradle 

záporné předpětí. 

 

 
 

Obr. 35 – Obvod pro samočinné předpětí oscilátoru LC [1] 

 

 

2.5.3. Oscilátory se záporným odporem 
 

Obrázek 36 objasňuje podstatu oscilátorů se záporným odporem. U oscilátorů u nichţ je 

aktivním prvkem bipolární nebo unipolární tranzistor se většina jejich konkrétních zapojení 

můţe prezentovat obecným schématem, viz obrázek 36.  

 

 
 

Obr. 36 – Lokální zpětná vazba na impedanci Zz, převádějící absolutně stabilní tranzistor T na 

potenciálně nestabilní „syntetický“ tranzistor ST [1] 
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Obr. 37 – Obecné zapojení reflexního tranzistorového oscilátoru s rezonátorem na vstupu 

tranzistoru [1] 

 

Oscilační signál se odebírá na zátěţi R2 a ta je připojena k výstupu aktivního prvku přes 

reaktanci X2. Celková impedance Z2, resp. ekvivalentní činitel odrazu Γ2 jsou voleny tak, aby se 

na vstupu aktivního prvku objevil záporný vstupní odpor. Doplněním tohoto zapojení o vstupní 

rezonátor s impedancí Z1, resp. činitelem odrazu Γ1 se jiţ vytvoří kompletní oscilátor.  

 

 

2.6. Fázový závěs PLL 
 

Fázový závěs PPL (Phase-Lock Loop, tj. fázově zavěšená smyčka) je zpětnovazební 

obvod s širokým uplatněním v obvodech zpracovávajících pásmové signály. Vstupem do 

fázového závěsu je pásmový signál, výstupem jsou, podle pouţití fázového závěsu napěťové 

signály (harmonický signál o frekvenci rovné střední frekvenci pásmového signálu, harmonický 

signál o frekvenci nosné, signál v základním pásmu úměrný okamţité frekvenci pásmového 

signálu, a různé jejich kombinace).   

Jedná se o moderní elektronický subsystém, který je moţné vyuţít například 

k demodulaci signálů FM, PM, AM, k násobení kmitočtu a k dělení kmitočtu, k lineární 

transpozici kmitočtu, k pásmové filtraci, ke kmitočtové synchronizaci a k plnění řady dalších 

speciálních funkcí v radioelektronických zařízeních. 

 

 

2.6.1. Základní principy 
  

Na obrázku 38 je znázorněno základní skupinové schéma zapojení fázového závěsu. 

Systém obsahuje fázový detektor (PD = Phase Detector), dolní propust označovanou jako filtr 

smyčky (LF = Loop Filter) a oscilátor řízený napětím (VCO = Voltage-Controlled Oscillator). 

Nepřivádí-li se na vstup 1 fázového detektoru ţádný vnější signál ui, působí na jeho vstupu 2 

pouze referenční signál u0 generovaný v oscilátoru VCO. Na výstupu dolní propusti je pak 

přítomné určité stejnosměrné napětí uc (např. 0 voltů), které se přivádí jako řídící napětí 

k oscilátoru VCO. Toto napětí je konstantní a tedy i oscilátor VCO kmitá na určitém 

konstantním úhlovém kmitočtu 0 , který značíme jako vlastní kmitočet (free-running 

frequency). 
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Obr. 38 – Skupinové schéma zapojení fázového závěsu (PLL) [1] 

 

Zavede-li se na vstup 1 fázového detektoru jistý vnější signál ui o kmitočtu i , bude se na 

výstupu detektoru vytvářet napětí závislé na rozdílu fází a případně i kmitočtů obou jeho 

vstupních signálu. Toto napětí přichází po filtraci dolní propustí na vstup oscilátoru VCO. Ten 

je jím přelaďován tak, aţ se jeho kmitočet i fáze téměř ztotoţní s kmitočtem a fází vnějšího 

signálu, takţe je dosaţeno jejich vzájemného závěsu. Vyţaduje to však, aby na výstupu 

fázového detektoru bylo přítomno určité nenulové chybové napětí. Systém pracuje s určitým 

fázovým rozdílem (chybou) mezi oběma uvaţovanými signály. Při vhodné volbě parametrů 

jeho dílčích bloků však můţe být tato chyba velmi malá. 

U fázového závěsu můţeme rozlišovat dva pracovní reţimy (módy) 

- reţim zachycování tj. dosahování synchronního stavu (acquisition), tento reţim je výrazně 

nelineární. 

- reţim sledování tj. setrvání v synchronním stavu (tracking), tento reţim je také nelineární. 

Situaci navíc komplikuje šum, který můţe doprovázet vstupní signál i signál oscilátoru VCO. 

 

 

 
Obr. 39 – Fázorová reprezentace vstupního a referenčního signálu [1] 

 

Obrázek 39 popisuje vstupní signál i signál oscilátoru VCO ve formě fázorů. Vstupní signál 

odpovídá reálné části fázoru   tj iexp  rotujícího okamţitou úhlovou rychlostí 

    dttdt ii /   

Signál oscilátoru VCO je určen reálnou částí fázoru   tj 0exp   rotující okamţitou úhlovou 

rychlostí     dttdt /00   . Fáze  ti , resp. úhlová rychlost  ti  fázoru vstupního 

signálu představuje náhodný proces a náhodným procesem je obecně i fáze  t0  a úhlová 

rychlost  t0  fázoru signálu oscilátoru VCO. 
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V určitém čase t=t0 začne reţim zachycování systému PLL. V tomto čase je rozdíl úhlových 

rychlostí obou fázorů  sec/00 radi   , parametr 2/00 f  pak představuje 

počáteční kmitočtové rozladění systému (initial frequency detuning). Je-li rozladění velké (větší 

neţ 1 Hz), působí fázový detektor jako směšovač (násobič) a na jeho výstupu se objevuje signál, 

obsahující „ss“ sloţku a rozdílové kmitočty. Prochází-li tato sloţka dolní propustí, pak 

moduluje oscilátor VCO, jehoţ kmitočet se při splnění vhodných podmínek začne přibliţovat 

kmitočtu vstupního signálu. Kmitočet rozdílového signálu na výstupu fázového detektoru se 

vlivem toho začne zmenšovat, viz obrázek 40, a po určitém čase zachycení ta (acquisition time, 

pull-in time, lock-in time) se zmenší téměř na nulu. Systém PLL tím přechází do reţimu 

sledování, při kterém okamţitý kmitočet rozdílového signálu nevybočí z intervalu 

označovaného jako střední zbytkové kmitočtové rozladění   (mean residua frequency 

detuning). 

 

 
 

Obr. 40 – Časová závislost úhlového kmitočtu  td  rozdílového signálu na výstupu fázového 

detektoru během reţimu zachycení [1] 

 

 

 
 

Obr. 41 – Časová závislost fáze  td  rozdílového signálu [1] 

 

Obrázek 41 sleduje fázi  td  mezi vstupním signálem a signálem oscilátoru VCO během 

reţimu zachování. V reţimu sledování pak nevybočí tato fáze z intervalu  n2 , kde 

n=1,2…. Interval  je označován jako střední fázová chyba (mean phase error). 

 

Rozsah kmitočtu, ve kterém je celý systém schopen se udrţovat v závěsu, se nazývá rozsah 

pasivní synchronizace nebo také rozsah udrţení (hold-in range). Tento rozsah je vţdy větší neţ 

rozsah aktivní synchronizace, resp. rozsah zachycení (lock-in range). 
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 Důleţitým parametrem fázového detektoru je jeho zisk Kd. Je-li detektor lineární, je zisk 

Kd definován jako poměr jeho výstupního napětí ud k rozdílu fází jeho vstupních napětí  

0  id , tedy  radVradV
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d
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 . 

 Vlastnosti dolní propusti popisuje její přenosová funkce F(s), přičemţ komplexní 

kmitočet  js  . 
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Obr. 42 – Dolní propusti pouţívané v systému PLL [1]: 

a) pasivní prvního řádu; b) pasivní druhého řádu; c) aktivní druhého řádu. 

 

Na obrázku 42 jsou zobrazeny často uţívané typy dolních propustí s jejich přenosovými 

funkcemi. 

Obrázek 42 a) – Pasivní propust prvního řádu 

Obrázek 42 b) – Pasivní propust druhého řádu. 

Obrázek 42 c) – Aktivní propust druhého řádu.  Ta vyţaduje stejnosměrný zesilovač, avšak 

smyčka PLL je při jejím pouţití schopna dosáhnout relativně velkého rozsahu aktivní 

synchronizace.  

 

Oscilátor VCO je zpravidla řešen jako oscilátor LC laděný varikapem. Základním parametrem 

je zisk K0 definovaný vztahem 
cu

K 0

0


   , přičemţ uc je řídící napětí oscilátoru VCO a 

0  je odchylka úhlového kmitočtu od vlastního kmitočtu 0 . 

 

  

2.6.2. Aplikace fázového závěsu 
  

Demodulace FM, PM a AM 

 Při přivedení na vstup fázového závěsu PLL kmitočtově modulovaný signál, bude 

oscilátor VCO sledovat jeho okamţitý kmitočet, modulační kmitočet musí leţet uvnitř pásma 

propustnosti smyčky. Řídící napětí uc(t) oscilátoru VCO jiţ odpovídá demodulovanému 

výstupnímu signálu. Tento systém můţeme vyuţít k demodulaci širokopásmových signálů FM. 
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Modulační spektrum se nachází uvnitř pásma propustnosti smyčky, ta se nazývá smyčka 

sledující modulaci (modulation tracking loop). Tuto smyčku lze vyuţít k demodulaci 

širokopásmových signálů PM. Má-li smyčka tak nízký mezní kmitočet ţe nepropustí ani 

nejniţší modulační kmitočet, označuje se jako smyčka sledující nosnou vlnu (carrier tracking 

loop). Pak ji lze vyuţít k demodulaci úzkopásmových signálů FM nebo PM. Demodulované 

signály se pak odebírají přímo na výstupu fázového detektoru. 

 

Kmitočtová synchronizace a výběr signálu 

 Ve fázovém závěsu PLL je moţné signál oscilátoru VCO s relativně malou vlastní 

stabilitou kmitočtu ale s velkou amplitudou oscilací synchronizovat kmitočtově velmi stabilním 

ale slabým a zašuměným vstupním signálem. Zvolíme-li klidový vlastní kmitočet oscilátoru 

VCO tak, aby byl shodný s kmitočtem vstupního signálu, synchronizujeme oscilátor VCO jen 

ve vhodných periodických intervalech (setrvačníková synchronizace). 

 

 
 

Obr. 43 – Demodulace s vyuţitím smyčky PLL [7] 

 

Násobení a dělení kmitočtu 

 Vloţí-li se ve fázovém závěsu PLL mezi výstup oscilátoru VCO a vstup fázového 

detektoru dělič kmitočtu, pak celý systém působí jako násobič kmitočtu. Při vstupním kmitočtu 

fs a činiteli dělení děliče kmitočtu n, je tedy na výstupu oscilátoru VCO kmitočet f0=nfs. 

Naopak zapojíme-li mezi výstup oscilátoru VCO a vstup fázového detektoru pomocný násobič 

kmitočtu, pak systém PLL působí jako dělič kmitočtu. Poměr dělení kmitočtu se rovná činiteli 

násobení pomocného násobiče. 
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Obr. 44 – Fázový závěs PLL pouţitý jako násobič frekvence [7] 

 

Kmitočtová translace 

 Fázový závěs PLL je moţné vyuţít ke změně kmitočtu fr velmi stabilního, pevně 

laděného referenčního oscilátoru o poměrně malý interval Δf. Tuto funkci realizuje systém PLL, 

který je doplněn na svém vstupu o směšovač resp. násobič kmitočtu. 

 

 
 

Obr. 45 – Fázový závěs PLL pouţitý jako měnič frekvence [7] 

 

 

2.7. Směšovače 
 

Směšovače jsou elektronické obvody, do kterých se přivádějí oba vysokofrekvenční 

signály a ve kterých dochází ke směšování. Jedná se o proces přeměny vysokofrekvenčního 

signálu s určitým kmitočtem na vysokofrekvenční signál jiný, zpravidla o niţším kmitočtu. 

K této přeměně je potřebný ještě jeden vysokofrekvenční signál o jiném kmitočtu, neţ má 

původní signál. Je k tomu nutný pomocný oscilátor. 

K přeměně určitého signálu s frekvencí fs na signál s jinou frekvencí fmf , slouţí měnič 

frekvence (Frequency Convertor), který se zpravidla skládá z místního oscilátoru generujícího 

pomocný oscilační signál s frekvencí f0 a z vlastního směšovače (Mixer), v němţ se ze signálu fs 

a f0 získává signál fmf .Součástí směšovače je i výstupní pasivní filtr. Ten potlačuje neţádoucí 

směšovací produkty směšovače, případně i další filtry umístěné v jeho zbývajících branách. Pro 

vstupní signál se pouţívá zkratka RF (Radio Frequency), pro oscilační signál LO (Local 

Oscillator) a pro mezifrekvenční signál zkratka IF (Intermediate Frequency). Mezifrekvenční 

signál má zpravidla součtovou nebo rozdílovou frekvenci obou signálů, z nichţ vzniká, tedy 
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0fff smf  . V prvém případě se směšovač označuje jako frekvenční konvertor nahoru (Up-

Convertor), v druhém případě jako konvertor dolů (Down-Convertor).  

Tímto pojmem se obecně označuje obvod, generující výstupní signál jako funkci dvou 

vstupních signálů. Tady mixer transformuje vstupní informační signál  tui , obsahující 

informační sloţky odvozené z informačního signálu  tm   na výstupní signál  tu0   tak, aby 

spektrum signálu odpovídalo spektru signálu  tui  posunutému po ose frekvence. Velikost 

posunu je dána frekvencí druhého vstupního signálu, signálu  tuL   , odvozeného z výstupu 

přístrojového oscilátoru. Tuto funkci mixery realizují často vytvořením signálu obsahujícího 

aditivní sloţku úměrnou součinu obou vstupních signálů, s následnou filtrací tohoto signálu 

pásmovým filtrem, propouštějícím součtově anebo rozdílové frekvence, které tato sloţka 

obsahuje:  

)cos()cos()cos()cos(2 BABABA   [8] 

 

 U směšování se vyuţívá stejného principu jako u AM. Přivedeme-li na součástku 

s nelineární charakteristikou dva signály s různými kmitočty, jejich smíšením vzniknou nové 

signály s kmitočty součtů nebo rozdílů kmitočtů původních signálu. Z nich se vhodným filtrem 

vybere poţadovaný kmitočet, nejčastěji rozdílový. Přeměna frekvence se vyuţívá především u 

superheterodynních rádiových přijímačů, dále i v technice rádiových vysílačů, v oblasti 

elektronických měřících přístrojů, v laboratorní elektronice, apod. 

 

Klasifikace směšovačů [2] 

1. Podle pouţitého směšovacího prvku:  

- diodové (pouţívají se v oblasti frekvencí nad několik desítek GHz, uplatňují se také i 

při niţších frekvencích, kde se vyuţívají přednosti jako např. velký dynamický rozsah).  

- směšovače s diskrétními bipolárními tranzistory nebo s tranzistory FET   

- směšovače s integrovanými obvody. 

2. Podle fyzikálního principu, který se při směšování uplatňuje:  

- aditivní směšovače, kde patří směšovače s nelineárním odporem. Přivádí-li se na tento 

odpor součet vstupního signálu a oscilačního signálu, vzniká v něm řada směšovacích 

produktů, z nichţ se selektivním filtrem vybere produkt poţadovaný. Řadíme zde 

diodové směšovače a směšovače s jediným bipolárním tranzistorem (tranzistorem FET) 

- multiplikativní směšovače, které jsou tvořené analogovým násobičem. Ty vytvářejí 

poţadovaný směšovací produkt násobením vstupního a oscilačního signálu. 

K multiplikativním směšovačům náleţí většina směšovačů realizovaná technikou 

monolitických integrovaných obvodů. 

3. Z hlediska symetrie obvodové konfigurace se směšovače dělí na:  

- asymetrické (unbalanced) 

 - vyváţené (single balanced) 

 - dvojité vyváţené směšovače (double balanced) 

 

Aditivní směšovač 

Vysokofrekvenční signál o kmitočtu f1 a signál z pomocného oscilátoru o kmitočtu f0 se 

přivádějí sériově (nebo paralelně) na jednu elektrodu nelineárního prvku. Rezonanční obvod na 

výstupu směšovače je naladěn na rozdílovou proudovou sloţku s kmitočtem  102 fff  . 
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Obr. 46 – Aditivní směšovač [10] 

 

Multiplikativní směšovač 

Tyto směšovače vyuţívají nelineární prvky s více řídícími elektrodami. Jsou výhodnější. Díky 

vynálezu tranzistoru řízeného elektrickým polem typu MOSFET umoţnil realizaci tohoto 

směšovače na bázi polovodiče. 

 

 
 

Obr. 47 – Multiplikativní směšovač s tranzistorem MOSFET se dvěma řídicími elektrodami 

[10] 
 

Kmitající směšovač 

Jedná se o oscilátor, který je upraven tak, aby se do něj mohl přivádět vnější signál, s kmitočtem 

1f . Oscilátor kmitá sám na kmitočtu 0f . Aby oscilátor také směšoval, musí být vybuzen aţ do 

nelineární oblasti, coţ docílíme silnější zpětnou vazbou. 

Laditelný oscilátor má zavedenou kladnou zpětnou vazbu mezi kolektorem a bází tranzistoru 

pomocí vinutí 3L  a rezonančního obvodu 44CL . Oscilátorové napětí má kmitočet 0f .  

Vinutím 2L  je současně do báze tranzistoru zaváděn směšovaný signál ze vstupního 

rezonančního obvodu 11CL  s kmitočtem 1f . Rozdílová sloţka s kmitočtem 102 fff   se 

vybírá v kolektorovém obvodu 55CL . 
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Obr. 48 – Kmitající směšovač [10] 

 

Hlavní pouţití směšovačů je v rozhlasové a televizní technice, dále pak v měřicí technice (např. 

při měření kmitočtu).  

 Libovolný směšovač je moţné z hlediska vstupního signálu povaţovat za kvazilineární 

dvojbran a lze ho tedy popsat vhodnými malosignálovými dvojbranovými parametry, 

nazývanými směšovací parametry. Tyto základní parametry se definují analogicky jako 

například u zesilovačů s tím rozdílem, ţe na vstupu směšovače se uvaţuje signál se vstupní 

frekvencí fs a na mezifrekvenčním výstupu signál s frekvencí fmf. Směšovací (konverzní) zesílení 

APc, směšovací ztráty Lc=1/APc, vstupní admitance Yic jsou parametry, které mají formálně 

stejný tvar, aţ na rozdílené frekvence na vstupu a výstupu, jako u běţných lineárních dvojhranů. 

To je výhodné, neboť celou teorii lineárních dvojbranů lze takto aplikovat i v oblasti 

směšovačů. 

 Směšovací šumové parametry jsou závislé na parametrech samotného směšovače, a 

navíc i na úrovni oscilačního signálu. Pomocí těchto parametrů lze vyjádřit směšovací šumový 

činitel směšovačů Fc . Ten se definuje jako u zesilovačů, ale výstupní poměr signálu k šumu se 

uvaţuje v mezifrekvenčním pásmu fmf, a vstupní poměr signálu k šumu se uvaţuje v pásmu 

vstupních frekvencí fs. U směšovačů rozlišujeme jednokanálové šumové číslo FSSB a 

dvoukanálové číslo FDSB. 

 Mezi další neţádoucí produkty směšování patří rušivé odezvy (spurious response). Tyto 

produkty vznikají z vyšších harmonických vstupních signálů fs a z harmonických oscilátoru f0. 

Jejich frekvence se nacházejí ve jmenovitém mezifrekvenčním pásmu a jsou určeny obecným 

vztahem fmf=mfs+nf0, kde m, n jsou celá čísla. Tyto rušivé odezvy můţeme většinou potlačit 

vhodným frekvenčním plánem směšovače a pouţitím filtrů zařazených v jeho branách. 

 Důleţitou charakteristikou kaţdého směšovače je jeho dynamický rozsah DRc, který 

můţeme specifikovat pomoci grafu platícího pro vysokofrekvenční zesilovače. 

 

 

3. Návrh kmitočtového modulátoru a demodulátoru 

 

3.1. Návrh kmitočtového modulátoru 
 

Poţadavky na sestrojení kmitočtového modulátoru: 

 Kmitočet nosné 10 kHz 

 Modulační kmitočet 0 aţ 1 kHz, sinus 
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 Oscilátor bude rozlaďován reaktančním tranzistorem 

 

 

3.1.1. Oscilátor 
 

 Návrh oscilátoru kHz10  obrázek 49, napájecí napětí VUCC 10 . 

 

 
Obr. 49 – Oscilátor. 

 

 

3.1.2. Reaktanční tranzistor 
 

 Návrh reaktančního tranzistoru obrázek 50, určený na rozlaďování oscilátoru. 

 

 
 

Obr. 50 – Reaktanční tranzistor. 
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3.1.3. Kmitočtový modulátor 

Návrh kmitočtového modulátoru je na obrázku 51, který je sloţen z oscilátoru  kHz10  

obrázek 49, který je rozlaďován reaktančním tranzistorem obrázek 50. Kondenzátor XC  je 

oddělovacím kondenzátorem tranzistorů 1T  a 2T . Napájecí napětí CCU  je V10 . 

Kondenzátory 1C , 3C  a XC  je zkrat pro kmitočet oscilátoru. Tranzistory 1T  a 2T  jsem 

pouţil stejné BBC   546  [13]. Cívku 1L  jsem pouţil mH33 . 

 

 
 

Obr. 51 – Kmitočtový modulátor. 

 

 

3.2. Návrh kmitočtového demodulátoru 
 

 

 
 

Obr. 52 – Demodulátor. 

 

Hodnoty odporů 1R  a 2R  jsou desítky aţ stovky k . Sníţí-li se hodnoty odporů, 

dojde ke sníţení napětí (vstupního napětí pro demodulátor). Hodnoty obou odporů jsou stejné, 

protoţe se jedná o souměrný obvod. Zvolil jsem hodnoty pro 1R  a 2R  k10 . 

 Diody 1D  a 2D  můţou být klasické usměrňovací diody např. KY 130 (náhrada za 

tyto diody je 1N4007). Zvolil jsem diodu 1N4007. [14] 
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Cívky 1L  a 2L  jsem pouţil s hodnotou mH33 . 

  

Kondenzátory 1C  a 2C  se zvolí tak, aby oba LC obvody byly v rezonanci a hodnoty 

se vypočtou podle vzorce 
L

C
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, který byl odvozen z následujících vzorců: 
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Kondenzátor 1C  jsem zvolil nF22,22  (paralelně nF22  a nF22,0 ). U 

kondenzátoru 2C  jsem pouţil hodnotu  nF15 . Oba kondenzátory byly zvoleny na základě 

výpočtu a doladěny podle průběhu na osciloskopu. 

   

Kondenzátor 3C  jsem doladil podle vykresleného průběhu na osciloskopu, tzn. 

vlastním měřením obvodu. Nejideálnější hodnota byla nF2 . 

 

 

3.3. Návrh desky plošného spoje FM modulátoru-demodulátoru 
 

Návrh desky plošného spoje FM modulátoru-demodulátoru byl proveden v programu EAGLE. 

1.) Vytvoření schéma, viz obrázek 53: 
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Obr. 53 – obvodové schéma FM modulátoru-demodulátoru navrţené v programu EAGLE. 

 

2.) Vytvoření Board (desky plošného spoje), viz obrázek 54 a obrázek 55: 
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Obr. 54 – pohled na desku plošného spoje ze spodní strany – cesty a pájení. 

 

 

 
 

Obr. 55 – pohled na desku plošného spoje z horní strany – ze strany součástek. 
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Obr. 56 – Navrţený FM modulátor-demodulátor, hotový výrobek, navrţená deska plošného 

spoje osázena součástkami. 

 

 

 

Průběhy zachycené z osciloskopu: 

 

 

  
 

Obr. 57 – Výstup z modulátoru 
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Obr. 58 – Spektrum 

 

 
 

Obr. 59 – Výstup z demodulátoru 

 

 

Seznam pouţitých měřících přístrojů a pomůcek: 

 

- Generátor – SWEEP Function generator MODEL 8205A (Z0=50 Ω), v. č. D 7098 
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- Generátor – TESLA BM 492, v. č. 806828 

 
 

 

- Osciloskop – Tektronix TDS 1002B, v. č. C 030225 

 
 

 

- Osciloskop – TESLA BM 556, v. č. 208342 

 
 

 

- Zdroj – stabilizovaný zdroj DIAMETRAL P230R51D, v. č. 2782 55 1706 
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- Zdroj – stabilizovaný zdroj TESLA BS 554, v. č. 109461 

 
 

 

- Multimetr – MASTECH MS8226, v. č. 20060899971 

 
 

 

 

- stavebnice – RC DIDACTIC SYSTEMS   - Nepájivé pole  
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Seznam pouţitých součástek: 

 
Odpory  Kondenzátory   Cívka   Tranzistory 
1 x 56 Ω  2 x 1 µF   3 x 33 mH  2 x BC 546 B 

1 x 100 Ω  1 x 2,2 µF 

1 x 120 Ω  2 x 10 µF 

1 x 680 Ω  1 x 1 nF 

1 x 3,3 kΩ  1 x 2 nF 

1 x 4 kΩ  2 x 10 nF 

2 x 10 kΩ  1 x 15 nF 

1 x 20 kΩ  1 x 24 nF (22 nF + 2 nF) 

1 x 47 kΩ  1 x 100 nF 

1 x 50 kΩ 
1 x 100 kΩ 

1 x 400 kΩ 

 
 
Diody 

2 x 1N4007 

 



 60 

4. Závěr 
 

V této práci jsem se nejprve zabýval teoretickou části – pojmy modulace a jejich 

klasifikace, demodulace, rozdělil jsem modulace a blíţe jsem popsal analogové modulace a 

demodulace. Pro návrh modulátoru – rozdělení oscilátoru a jejich parametry. Pojem reaktanční 

tranzistor a jeho vlastnosti. Pro návrh demodulátoru – fázový diskriminátor, poměrový detektor, 

koincidenční detektor a FM demodulátor s fázovým závěsem. Také byla zmínka o směšovačích. 

 

Pro představu jak vypadají průběhy amplitudové modulace a demodulace, frekvenční 

modulace a demodulace jsem vyuţil program MATLAB, kde jsem provedl naprogramování. 

 

V simulačním programu NI MULTISIM jsem zkoušel navrhovat oscilátor, poté 

frekvenční modulátor a v poslední fázi frekvenční demodulátor. 

 

Ve školní laboratoři na stavebnici RC DIDACTIC SYSTEM jsem zkoušel, jak správně 

pracují mnou navrţené obvody jako je oscilátor, frekvenční modulátor a demodulátor, které 

jsem nejprve zkoušel v NI MULTISIMu. Po odzkoušení stavebnici jsem přešel na nepájivé 

pole, kde jsem opětovně provedl odzkoušení všech obvodů. 

 

V programu EAGLE jsem navrhnul obvodové schéma frekvenčního modulátoru a 

demodulátoru, které jsem poté vygeneroval na desku plošného spoje. Navrţenou desku jsem 

poté vyleptal a osadil příslušnými součástkami. Po zhotovení celého výrobku jsem provedl 

odzkoušení příslušných obvodů, abych se ujistil, ţe všechno pracuje správně. 

 

Potvrdilo se, ţe součástky mají různou toleranci a bylo potřeba při různých pokusech 

(návrh v simulačním programu, stavebnice RC DIDACTIC SYSTEM, nepájivé pole) odzkoušet 

zda obvod pracuje správně. Můţu tedy říci, ţe navrţený frekvenční modulátor a demodulátor 

splnil teoretické vlastnosti frekvenční modulace a demodulace a lze jej pouţít pro laboratorní 

výuku. Deseti kilohertzový oscilátor je rozlaďován reaktančním tranzistorem, v testech byl 

vstupní signál volen od 0 do 1 kHz, napájecí napětí bylo zvoleno 10 V.  

 

Měřením na navrţeném FM modulátoru pro laboratorní výuku se vstupním signálem od 

0 do 1 kHz se potvrdila teorie, ţe při kmitočtové modulaci zůstává amplituda nosné vlny 

konstantní, v rytmu modulačního signálu se mění její kmitočet. Kmitočtový zdvih f  je 

závislý na velikosti (hlasitosti) modulačního signálu. Při vyšším vstupním kmitočtu zhruba 

kolem 3 kHz dochází k rušení, mající charakter parazitní amplitudové modulace. Modulační 

index 
mf

f
  je závislý na zvoleném kmitočtovém zdvihu f  a na modulačním kmitočtu 

mf .  

 

Výstup z modulátoru je zachycen na obrázku 57 a spektrum na obrázku 58. Na obrázku 

59 je zachycen průběh z výstupu demodulátoru. 
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PŘÍLOHY 

 
1. MATLAB 

Příklady pomocí programu MATLAB [9] – vykreslování průběhů: 

1.1.  Amplitudová modulace (AM) s potlačenou nosnou 

1.2.  Kmitočtová modulace (FM) 

1.3.  Demodulace signálu AM s přenášenou nosnou 

1.4.  Demodulace signálu FM 

 

2. NI MULTISIM 10 

Příklady pomocí programu NI MULTISIM 10 [11] [12] – simulace jednotlivých obvodů: 

1.1. Oscilátor 

1.2. Kmitočtový modulátor 

1.3. Kmitočtový demodulátor 

1.4. Kmitočtový modulátor-demodulátor 

 

3. CD – Návrhy v programu: MATLAB (vykreslení průběhů) a NI MULTISIM 10 (obvody) 

Na přiloţeném CD jsou v programu MATLAB naprogramované průběhy amplitudové 

modulace a demodulace, frekvenční modulace a demodulace. Dále zde jsou navrţené obvody 

(10 kHz oscilátor; kmitočtový modulátor; kmitočtový demodulátor; kmitočtový modulátor-

demodulátor) v programu NI MULTISIM 10. 

 

4. Výrobek 

Hotový výrobek – FM modulátor-demodulátor, vše zhotovené na jedné desce plošného spoje. 


