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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přenos modulovaného analogového videosignálu 

po společné lince s audiosignálem a na návrh cenově dostupného přijímače modulovaného 

videosignálu pro stávající systém domácích telefonů. První část je zaměřená teoreticky, na typy 

analogových modulací, amplitudové modulátory a demodulátory. Praktická část je věnována 

návrhu řešení. 

 

Klíčová slova: 

modulace, demodulace, modulátor, demodulátor, amplitudová modulace, přijímač, filtr, LC 

článek, rezonanční obvod, frekvenční výhybka, videosignál, audiosignál, vf zesilovač, FTP 

 

 

 

 

Abstract 

The present thesis is aimed at transmission of analogue video signal modulated by a shared line 

with audio signal and design of affordable receiver modulated video signal for the current 

system of home phones. The first part is orientated theoretically, on the types of analog 

modulation, amplitude modulators and demodulators. The practical part is apply to the design 

solution. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
   

A          amplituda                                                             [V] 

ADM                           adaptivní delta modulace 

ADPCM                   adaptivní diferenční pulzně kódová modulace 

AFC                        automatické dolaďování frekvence 

AGC                              automatické vyrovnávání citlivosti 

AM                             amplitudová modulace 

ASK    spojitá digitální amplitudová modulace 

AVC   automatické vyrovnávání citlivosti 

BPSK    dvoustavová digitální fázová modulace  

C     měrná kapacita vedení      [nF/km] 

C    kapacita       [F] 

DM    delta modulace 

DPCM    diferenční pulzně kódová modulace 

DPP    dolní postranní pásmo 

DSB    modulace obsahující obě postranní pásma 

f    frekvence       [Hz] 

fd    dolní dělící kmitočet      [Hz] 

fh    horní dělící kmitočet      [Hz] 

fm    modulační kmitočet      [Hz] 

FM    frekvenční modulace 

fn    frekvence modulující vlny     [Hz] 

fo      frekvence nosné vlny     [Hz] 

FSK    spojitá digitální frekvenční modulace  

FTP    stíněný kabel tvořený kroucenými páry 

G     měrný svod       [ S/km] 

HPP    horní postranní pásmo 

I    elektrický proud      [A] 

I2C    dvouvodičová datová sběrnice mezi procesory a    

  speciálními periferními zařízeními 

IO    integrovaný obvod 

k    konstanta 

L     měrná indukčnost vedení      [mH/km] 



L   indukčnost       [H] 

m    hloubka modulace       [%]                                                        

mf     index frekvenční modulace      

n(t)     harmonický nosný signál 

PAL    jeden ze standardů kódování barevného signálu     

   pro televizní vysílání 

PAM    pulzně amplitudová modulace 

PAV   povrchová akustická vlna 

PCM    pulzně kódová modulace 

PFM    pulzně frekvenční modulace 

PM    fázová modulace 

PPM    pulzně polohová modulace 

PSK    spojitá digitální fázová modulace 

PWM   pulzně šířková modulace 

Q    činitel jakosti 

QPSK    čtyřstavová digitální fázová modulace 

R    měrný odpor vedení      [  /km] 

RC    redukovaná nosná vlna 

s(t)     modulovaný signál 

SAW   povrchová akustická vlna 

SC    potlačená nosná vlna 

SSB    modulace obsahující jedno postranní pásmo 

t    čas        [s] 

TVP   televizní přijímač 

Ucc    kladné napájecí napětí                  [V] 

Um    amplituda modulačního signálu     [V] 

Umax    maximální amplituda modulovaného signálu   [V] 

Umin     minimální amplituda modulovaného signálu  [V] 

Un     amplituda nosné vlny      [V] 

UTP    kabel tvořený kroucenými páry 

VHF   rádiové frekvenční pásmo v rozsahu 30 MHz   

až 300 MHz 

x(t)     modulační signál 

XC    kapacitní reaktance      [ ] 



XL    indukční reaktance      [ ] 

Z   impedance       [ ] 

ZC     charakteristická (vlnová) impedance vedení   [ ] 

ZV   impedance vedení     [ ] 

γ     měrná vlnová míra přenosu  

f0     největší změna kmitočtu nosné vlny, nebo li     

   frekvenční zdvih      [Hz] 

φ    fázový zdvih 

φ     fáze         [◦] 

      úhlový kmitočet vysokofrekvenční vlny   [rad/s] 

ω    úhlový kmitočet modulačního signálu    [rad/s] 
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1 Úvod 
 

V předkládané bakalářské práci je řešen přenos modulovaného analogového videosignálu po 

společné lince (FTP vedení) s audiosignálem a návrh cenově dostupného modulátoru a 

přijímače modulovaného videosignálu pro systémy domácích telefonů. Je uveden stručný 

přehled analogových modulací, s bližším zaměřením na amplitudovou modulaci, amplitudové 

modulátory a amplitudové demodulátory od nejjednodušších typů s diodami, až ke složitějším 

zapojením, protože amplitudová modulace je využita v konstrukci. Jsou zmíněny možnosti 

přenosu videosignálu po metalických vedeních, jak po koaxiálním kabelu, tak hlavně po 

kroucených párech vodičů UTP/FTP, po kterých stávající systém domácích telefonů 

komunikuje, a po kterých musí být uskutečněn i přenos videosignálu. Součástí práce je 

praktické realizace. Je zpracován návrh modulátoru s využitím integrovaného obvodu LM1889 

a přijímače videosignálu s využitím integrovaného obvodu TDA2541, včetně výpočtu 

rezonančních obvodů, impedančně přizpůsobovacího článku výhybky a zapojení monolitického 

vysokofrekvenčního zesilovače s obvodem MAR k zesílení výstupního signálu z modulátoru a 

překonání útlumu vedení. Na konci je uvedena kalkulace nákladů na realizaci zařízení. V 

přílohách jsou uvedena fota přenesených obrazců, záznamy ze spektrálního analyzátoru, 

schémata, seznamy použitých součástek a parametry použitého kabelu. 
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2 Modulace 
 

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vysokofrekvenčního nosného signálu 

pomocí modulujícího signálu. Modulace se používá k přenosu, nebo záznamu elektrických, 

nebo optických signálů. Nejčastější příklady zařízení spotřební elektroniky využívajících 

modulaci jsou například rozhlasové a televizní přijímače, mobilní telefony, různé typy modemů, 

satelitní přijímače atd. 

 

Základní pojmy: 

• Modulátor – zařízení, které provádí modulaci 

• Demodulátor (přijímač) – zařízení, kterým se získává původní signál před modulací 

• Modulační signál  signál, který chceme modulovat na nosný signál 

• Nosný signál – signál (vysokofrekvenční), který modulujeme modulačním signálem 

• Modulovaný signál  výsledný signál po modulaci 

• Modulační produkty  složky modulovaného signálu (z pohledu frekvenční analýzy) 

• Jednoduché modulace  modulace zpracovávající jeden modulační signál 

• Složené modulace  modulace zpracovávající zároveň několik modulačních signálů 

 

Existuje mnoho různých druhů jednoduchých a složených modulací. Podle typu nosného 

signálu se rozdělují: 

 

• Spojité modulace  

• Diskrétní modulace  
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2.1 Spojité modulace 
 

Nosným signálem je signál s harmonickým průběhem a modulační signál je analogový, nebo 

digitální. Podle tohoto modulačního signálu můžeme modulace dále rozdělit takto: 

 

• Spojité analogové modulace  

• Spojité digitální modulace  

 

2.1.1 Spojité analogové modulace 
 

Nosným signálem je signál s harmonickým průběhem a modulačním signálem je analogový 

signál.  

Harmonický nosný signál lze vyjádřit vztahem (1), převzato z [2]: 

 

( )ϕ+⋅⋅= tAtn sin)(                                                        (1) 

 

je definován parametry: 

n(t)    harmonický nosný signál 

A    amplituda vysokofrekvenční vlny 

    úhlový kmitočet vysokofrekvenční vlny 

φ    počáteční fáze vysokofrekvenční vlny 

 

Podle toho, který z těchto parametrů je ovlivňován modulačním signálem, jsou spojité modulace 

rozděleny následovně: 

• AM  Amplitudové modulace – ovlivňuje amplitudu nosné vlny 

• Úhlové modulace  

o FM  Frekvenční modulace  ovlivňuje frekvenci nosné vlny 

o PM  Fázové modulace  ovlivňuje fázi nosné vlny 
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2.1.1.1 Amplitudová modulace AM 

 

Amplitudová modulace je jednoduchá spojitá modulace. Je to děj, kdy modulační signál x(t) 

ovlivňuje amplitudu nosné vlny. Frekvence ani fáze nosné vlny se u této modulace nemění. 

Jedná se o nejstarší druh modulace. Začala se používat po roce 1900. 

Amplitudově modulovaný signál s(t) je v časové oblasti popsán rovnicí (2), převzato z [2]: 

 

[ ] ttxAts ⋅+= sin)()(                                                       (2) 

 

Princip vzniku amplitudové modulace znázorňuje obrázek 1, převzatý z [4], kde N znázorňuje 

modulační vlnu. 

 

 

 

 
Obr. 1: Vznik amplitudové modulace 
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Spektrum AM signálu modulovaného harmonickým průběhem se skládá ze tří složek: z nosné 

vlny o úhlovém kmitočtu  a dvou symetrických postranních kmitočtů ( ω) a ( +ω), kde ω je 

úhlový kmitočet modulačního signálu. 

Pokud se bude nosná vlna modulovat jedním modulačním kmitočtem, pak se symetricky kolem 

kmitočtu nosné vlny objeví v kmitočtovém spektru další dva postranní kmitočty (horní 

postranní pásmo HPP a dolní postranní pásmo DPP), jak je uvedeno na obrázku 3, dostupném v 

[4]. Obvykle se nosná vlna moduluje určitým kmitočtovým pásmem, poté vzniknou kolem 

nosného kmitočtu dvě postranní pásma, viz. obrázek 4, převzatý z [4]. Každé z postranních 

pásem nese celou nízkofrekvenční informaci. Potřebné kmitočtové pásmo je tedy dvojnásobkem 

nejvyššího modulačního kmitočtu. 

 

U
n

kmitočet
−ω +ω

U
n

m

2

 
Obr. 2: Postranní kmitočty u amplitudově modulované vlny 

 
 
 

U
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−
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+
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Obr. 3: Postranní pásma u amplitudově modulované vlny       
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Hloubka modulace: 

Při amplitudové modulaci je důležitý údaj o hloubce amplitudové modulace m, která je 

vyjádřena vztahem (3), dostupném v [4]. Vyjadřuje působení modulačního signálu na nosnou 

vlnu, jak je vidět na obrázku 4, převzatém z [4]. 

100.
n

m

U

U
m =      [%]                                                        (3)   

 
kde Um  je amplituda modulačního signálu a Un  je amplituda nosné vlny. 

Hloubku modulace lze také určit z maximální amplitudy Umax a minimální amplitudy Umin 

modulovaného signálu, a to vztahem (4), uvedeném v [4]. 

 

100.
minmax

minmax

UU

UU
m

+

−
=      [%]                                                 (4) 

 
 

 

 
Obr. 4: Hloubka amplitudové modulace 

 

 

Z hlediska účinnosti není vhodné volit hloubku modulace 100 %, neboť pak případný vysílač 

musí dodávat okamžitý špičkový výkon 4krát větší než výkon nosné vlny. Realizovatelná je i 

modulace s hloubkou modulace přes 100 %, dochází k tzv. přemodulování, ale realizace takové 

modulace nemá význam. 
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Typy amplitudových modulací: 

Amplitudová modulace není energeticky výhodná. Zvýšení energetické účinnosti AM můžeme 

dosáhnout částečným nebo úplným potlačením nosné vlny.  

Klasická amplitudová modulace obsahuje nosnou vlnu a dvě (součtové a rozdílové) postranní 

pásma (DSB Dual Side Band). Mnohdy se ale některé z těchto složek odstraňují, a tak vznikají 

modulace s jedním postranním pásmem (SSB Single Side Band), nebo s potlačenou (SC  

Suppresed Carrier), nebo alespoň redukovanou nosnou vlnou (RC  Reduced Carrier).  

 

AM DSB (Dual Side Band) obsahuje obě postranní pásma i nosnou vlnu, viz. obrázek 5. 

 

 

Obr. 5: Časový průběh AM DSB s plnou nosnou vlnou  

 

AM DSB SC (Dual Side Band Supressed Carrier) obsahuje obě postranní pásma, ale nosná vlna 

je zcela potlačená. Toho se dosahuje použitím tzv.  kruhového modulátoru, viz. obrázek 6. 

 

 

Obr. 6: Časový průběh AM DSB s potlačenou nosnou vlnou  
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AM DSB RC (Dual Side Band Reduced Carrier) obsahuje obě postranní pásma i nosnou vlnu, 

ale její velikost je zmenšená. 

 

 

Obr. 7: Časový průběh AM SSB s plnou nosnou vlnou 
 

 

AM SSB (Single Side Band) obsahuje jen jedno postranní pásmo a nosnou vlnu, viz. obrázek 7. 

 

Obr. 8: Časový průběh AM SSB s potlačenou nosnou vlnou 
 

 

AM SSB SC (Single Side Band Supressed Carrier) obsahuje pouze jedno postranní pásmo a 

nosná vlna je zcela potlačena. Modulační signál je při použití součtového pásma tímto pouze 

převeden do jiného kmitočtového pásma. Při použití rozdílového pásma je navíc původní pásmo 

zrcadleno, viz. obrázek 8. 

 

AM SSB RC (Single Side Band Reduced Carrier) obsahuje pouze jedno postranní pásmo a 

nosnou vlnu, ale její velikost je zmenšena. 
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Jednotlivé typy modulací mají různé vlastnosti. Čím více složek modulovaný signál obsahuje, 

tím je odolnější proti rušení, ale zabírá také širší frekvenční pásmo. 

Vlastnosti amplitudové modulace: 
 

• Malá odolnost proti rušení 

• Malý odstup signál/šum 

• Malá šířka pásma vysílače 

• Jednoduchý modulátor, jednoduchý demodulátor  

• Malá energetická účinnost, na přenos informace se využije pouze 25 % výkonu. 

 
 
 

2.1.1.2 Frekvenční modulace FM 
 

Principem frekvenční modulace (označováno FM) je závislost kmitočtu nosné vlny na změnách 

amplitudy modulačního signálu, jak je vidět na obrázku 9, převzatém z [4]. Okamžitá úhlová 

frekvence (t) je funkcí času a mění se s okamžitou výchylkou modulačního signálu. Obvykle 

kladným okamžitým hodnotám modulačního signálu odpovídá zvýšení frekvence nosné vlny, 

záporným hodnotám odpovídá snížení frekvence nosné vlny (je ale možný i opačný postup). 

Čím je amplituda modulačního signálu větší, tím větší je změna frekvence nosné vlny. Tato 

změna se nazývá frekvenční zdvih  f0. 

Poměr frekvenčního zdvihu f0 a frekvence modulačního signálu fm  se nazývá modulační index 

mf  a je vyjádřen vztahem (5), dostupný v literatuře [4]. 

 

   
m

f f

f
m 0=                                                                (5) 

 

kde mf  je index frekvenční modulace, f0  je největší změna kmitočtu nosné vlny a  fm  je 

modulující kmitočet. 
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Obr. 9: Frekvenčně modulovaná vlna 

 

Využití: 

Frekvenční modulace je využívána v pásmu VHF pro přenos zvuku, přenos zvuku u klasických 

analogových televizních soustav, FM syntézu, analogový magnetický záznam obrazu a pro 

radioamatérské účely je využívána její úzkopásmová forma. 

 

Přednosti FM: 

• Lepší odstup užitečného signálu od rušivých vlivů. 

• Lepší výkonové využití vysílače. 

• Dobrá dynamika přenosu (poměr mezi nejslabším a nejsilnějším přenášeným 

modulačním signálem). 

• Menší vzájemné rušení dvou vysílačů. 

• Jednoduchý modulátor (oscilátor s frekvencí nosné vlny, který je rozlaďován 

modulačním signálem). 

• Možnost vyloučení poruch amplitudového charakteru (využitím omezovače amplitudy 

v přijímači, neboť amplituda u FM nepřenáší žádnou informaci). 
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Nedostatky FM: 

• Složitější demodulátor. 

• Je potřebná podstatně větší šířka přenášeného pásma. 

• Menší vysílací dosah. 

 

 

2.1.1.3 Fázová modulace PM (Phase Modulation) 
 

Fázová modulace je druhem úhlové modulace, u které modulační signál mění fázi nosné vlny, 

jak znázorňuje obrázek 10, dostupný v [4]. Změna fáze může být při kladné hodnotě 

modulačního signálu kladná a při záporné změně záporná, popřípadě i naopak. Při změně fáze 

se mění i frekvence nosné vlny, amplituda nosné vlny zůstává stejná. Nejstrmější změna fáze 

nastává při největší změně modulující vlny. Kde změna modulující vlny nenastává, nemění se 

ani fáze nosné vlny. Fázová modulace vyžaduje největší šířku pásma.  

U fázové modulace se udává fázový zdvih φ vyjádřený vztahem (6), čerpáno z [4] : 

 

Ak ⋅=ϕ                                                               (6) 

 

kde k je konstanta a  A  je amplituda modulující vlny. Fázový zdvih je úměrný amplitudě 

modulující vlny. 

 

Využití: 

Spojitá fázová modulace není příliš využívána, protože vyžaduje poměrně složitý demodulátor a 

také může být problematické rozpoznat správně fázový posun (například rozeznání 0° a 180°). 

Tato modulace je využita např. v elektronických hudebních nástrojích. V poslední době narůstá 

její využití s diskrétním modulačním signálem (tzn. v PSK). 
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Obr. 10: Fázově modulovaná vlna 
 

 

2.1.2 Spojité digitální modulace 

Je li nosným signálem harmonický průběh a modulačním signálem je digitální signál, jedná se o 

spojitou digitální modulaci. Mezi základní modulace tohoto typu patří: 

 

• ASK  Amplitude Shift Keying (klíčování amplitudovým zdvihem, odpovídá AM) 

• FSK  Frequency Shift Keying (klíčování kmitočtovým zdvihem odpovídá FM) 

• PSK  Phase Shift Keying (klíčování fázovým posuvem, odpovídá PM), typičtí 

představitelé jsou:  

o BPSK  Binary Phase Shift Keying (dvoustavová) 

o QPSK  Quadrature Phase Shift Keying (čtyřstavová) 

o Vícestavové modulace – 8PSK, 16PSK… 
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2.2 Diskrétní modulace 
 

Nosným signálem u těchto modulací je signál s nespojitým průběhem, nazývaný taktovací 

signál a modulačním signálem je signál diskrétní. K zakódování přenášené informace se 

používá impulsů, proto se tomuto způsobu modulace také říká impulsní modulace. Tyto 

modulace se dělí podle toho, zda modulační signál je spojitý (nekvantovaný), nebo diskrétní 

(kvantovaný). 

 

• Nekvantovaný modulační signál 

o PAM – pulzně amplitudová modulace 

o PWM – pulzně šířková modulace 

o PFM – pulzně frekvenční modulace 

o PPM – pulzně polohová modulace 

 

• Kvantovaný modulační signál 

o PCM – pulzně kódová modulace 

o DM – delta modulace 

o ADM – adaptivní delta modulace 

o DPCM – diferenční pulzně kódová modulace 

o ADPCM – adaptivní diferenční pulzně kódová modulace 

 

 

2.3 Složené modulace 

 

Modulace zpracovávající několik modulačních signálů zároveň se nazývají složené modulace. 

Mezi nejznámější z nich patří: 
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• QAM – kvadraturní amplitudová modulace (využívá kombinaci amplitudového 

a fázového klíčování) 

• APSK – amplitudově fázová modulace 

 

Informace, vzorce a obrázky pro vypracování kapitoly 2 byly čerpány z [2], [3], [4], [5], [9], 

[10], [11], [12], a [13]. 

 

3 Amplitudové modulátory 
 
 

Jak již bylo uvedeno, amplitudově modulovaná vlna se skládá z těchto složek: z nosné vlny 

s kmitočtem fo , z dolního postranního pásma (fo – fn) a z horního postranního pásma (fo + fn). 

Zařízení, které tyto tři složky vyprodukuje, se nazývá amplitudový modulátor. 

Vysokofrekvenční nosná vlna a nízkofrekvenční modulující vlna se společně přivádějí na 

elektronický prvek, který má vhodnou nelineární voltampérovou charakteristiku. Takovým 

nelineárním prvkem je např. dioda. Průchodem obou signálů nelineárním prvkem dojde ke 

zkreslení. Kromě původních dvou signálů fo  a  fn  se objeví i další nové složky. Těchto nových 

složek je více (součty, rozdíly a násobky obou přiváděných kmitočtů). Z pohledu amplitudové 

modulace jsou zajímavé čtyři složky: nosná vlna s kmitočtem fo, modulující vlna s kmitočtem  fn 

a dvě vlny s kmitočty (fo  fn) a (fo + fn). Nepotřebné složky, pokud by se projevily rušivě, se 

odstraní elektrickými filtry. Princip realizace amplitudové modulace je znázorněn na obrázku 

11, dostupném v [2]. 

 

 
 
 

Obr. 11: Princip realizace amplitudové modulace 
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Nelineární obvod může mít jednu ze dvou druhů nelinearit:  

• nelineární spojitá charakteristika  

• lineární lomená charakteristika  

 

Dle výše uvedených nelinearit pak můžeme modulátory rozdělit: 

 

Modulátory s nelineární charakteristikou  

Modulátor s nelineární charakteristikou je možné sestrojit např. použitím tranzistoru, nebo 

diody. Příkladem takového modulátoru je např. kvadratický diodový modulátor. Princip vzniku 

amplitudové modulace na nelineární charakteristice je vidět na obrázku 12, který je dostupný v 

[4]. 

 

Modulátory s lineární lomenou charakteristikou  

Modulátor s lineární lomenou charakteristikou pracuje jako spínač, který periodicky s periodou 

nosného signálu připojuje vstupní modulační signál na výstup modulátoru. V praxi se nejčastěji 

používá dioda, nebo tranzistor jako spínací prvek. Proto se tento modulátor také nazývá spínací 

modulátor. 

 

 
Obr. 12: Princip vzniku amplitudové modulace na nelineární charakteristice 
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3.1 Jednocestný diodový modulátor 
 

V telekomunikační technice se často používají modulátory, kde je jako nelineárního prvku 

využito diody. Nejjednodušší je jednocestný modulátor na obrázku 13, který je převzat z [2]. U 

diodového modulátoru může zapojení pracovat buď v režimu nelineární charakteristiky, nebo v 

režimu lineární lomené charakteristiky. 

 

 
    

Obr. 13: Jednocestný amplitudový modulátor s diodou 
 
 

3.2 Dvoucestný diodový modulátor  
 

Dvoucestný diodový modulátor patří mezi vyvážené modulátory (AM modulátory s potlačenou 

nosnou vlnou). Jeho principiální schéma je na obrázku 14, dostupném v [4]. Napětí nosné vlny 

je přepínáno modulačním signálem do dvou směrů. Jestliže přepínací napětí na sekundárním 

vinutí transformátoru TR1 má polaritu odpovídající kladnému napětí na anodě diody D1, tato 

dioda se otevírá a zároveň uzavírá cestu pro modulační signál na horní části primárního vinutí 

výstupního transformátoru TR2 a odtud na sekundární vinutí, které představuje výstup 

modulátoru. Při změně polarity vstupního napětí se otevře dioda D2 a umožní tak průchod 

modulačnímu signálu na výstup modulátoru v opačné fázi. 
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Obr. 14: Dvoucestný diodový modulátor 
 
 
 

3.3 Kruhový modulátor 
 

Protože jednocestné modulátory mají malou účinnost a mnoho rušivých produktů, používají se 

složitější modulátory, jako je např. kruhový modulátor na obrázku 15, převzatém z [4]. Na 

výstupu modulátoru je průběh DSB modulace. Pro dosažení největší účinnosti modulátoru, (kdy 

je amplituda postranních složek co největší), je potřeba použít nosný signál s velkou 

amplitudou. Při kladné půlvlně nosného signálu na sekundárním vinuti transformátoru TR1 jsou 

otevřeny diody D1 a D4 a při záporné půlvlně jsou otevřeny diody D2 a D3. Diody se takto 

využívají jako spínače, proto se tento modulátor označuje také jako spínací modulátor.  

 

 

 
Obr. 15: Kruhový modulátor 
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3.4 Křížový diodový modulátor 
 

Křížový diodový modulátor slouží k vytvoření modulačního signálu s potlačenou nosnou vlnou. 

Výsledný signál je obdobný jako u kruhového modulátoru. 

 

 
 

Obr. 16: Křížový modulátor 
 
 

3.5 Tranzistorové modulátory 
 

V praxi lze nahradit diodu jiným nelineárním prvkem, bipolárním tranzistorem. Tranzistor je 

možné zapojit třemi způsoby a lze realizovat kolektorovou, bázovou nebo emitorovou modulaci. 

3.5.1 Bázový modulátor 
 

Zdroj nosné vlny i zdroj modulačního signálu jsou připojeny ke vstupu tranzistoru. K modulaci 

dochází změnou napětí báze  emitor tranzistoru a zdroj modulačního signálu proto nemusí být 

výkonový. Protože vstupní charakteristika tranzistoru je nelineární, je nelineární i 

charakteristika modulátoru. Z důvodu velké nelinearity dosahují tyto modulátory maximální 

hloubky modulace a pracuje jako výkonový zesilovač. Bázový modulátor je znázorněn na 

obrázku 17, čerpáno z [5]. 
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Obr. 17: Bázový modulátor 

 

3.5.2 Kolektorový (Heissingův) modulátor 
 

Tento modulátor na obrázku 18, dostupný v [5], patří mezi modulátory, u nichž se modulace 

provádí na vysoké výkonové úrovni, nejčastěji v koncovém vysokofrekvenčním stupni vysílače 

AM. Modulační signál musí mít vysokou výkonovou úroveň. Modulační napětí je přiváděno na 

výkonový stupeň s výstupním transformátorem, přes jeho sekundární vinutí je napájen koncový 

stupeň vf zesilovače. Na bázi tranzistoru je přiveden nosný signál. Výstupní nelineární 

charakteristikou tranzistoru vzniká potřebný modulovaný signál AM. Tlumivka Tl brání 

pronikání vf signálu do obvodu modulačního transformátoru, kondenzátor Cvf zbytky 

vysokofrekvenčního napětí svádí k zemi. 

 

 
 

Obr. 18: Kolektorový modulátor 
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3.6 Integrované modulátory 
 

Pro profesionální aplikace se používají integrované modulátory, jako jsou např. video 

modulátory:  LM1889, MC1496, MC1374, kde většinou stačí připojit několik pasivních 

součástek, rezonanční obvod a vznikne profesionální modulátor. 

 
 

3.7 Jiné rozdělení AM modulátorů 
 

Z jiného pohledu se dají modulátory rozdělit: 

 

• AM modulátor s nosnou vlnou  může být realizován v kolektorovém nebo bázovém 

modulátoru 

• Vyvážené modulátory (AM modulátory s potlačenou nosnou vlnou) mohou 

využívat diod nebo tranzistorů ve funkci přepínačů, ovládaných nosnou vlnou. Jsou to 

například: dvoucestný diodový modulátor, kruhový modulátor 

 
 
 
 

4 Demodulátory amplitudové modulace 
 
 

Demodulátory tvoří skupinu elektronických obvodů, jejichž úkolem je zpracovat modulovaný vf 

signál a získat z něho původní modulační signál. Zapojení demodulátoru se liší podle toho, jaký 

modulovaný signál (amplitudově, frekvenčně, nebo fázově) má zpracovávat.  Demodulace AM 

signálu se také nazývá detekce a demodulátor provádějící detekci se nazývá detektor. 

Základní zapojení demodulátoru amplitudové modulace je docela jednoduché, skládá se 

z diody, rezistoru a kondenzátoru. S rozvojem integrovaných obvodů jsou používány složitější 

způsoby demodulace, tzv. demodulace synchronní detekcí. Hlavní výhodou synchronní detekce 

je menší nelineární zkreslení. Princip demodulace AM signálu je znázorněn na obrázku 21. 
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Demodulátory mohou být zapojeny jako: 

• diodové 

• tranzistorové 

• synchronní 

 

4.1 Diodové demodulátory – detektory 
 

Podle zapojení diody rozlišujeme demodulátory sériové (obrázek 19) a paralelní (obrázek 20), 

čerpáno z [5]. V obou případech dioda funguje jako usměrňovací ventil, který propouští pouze 

jednu půlvlnu přicházejícího signálu AM napětí tak, aby z něj zbylo pulsující stejnosměrné 

napětí. Po odstranění stejnosměrné složky a zbytků vf složky vhodnými filtry, zůstane 

požadované modulační napětí. 

 

4.1.1 Sériový demodulátor 
 

U sériového demodulátoru na obrázku 19 přichází AM signál na diodový usměrňovač. Překročí

li tento signál prahové napětí diody UD0 , dioda se otevírá a propouští proudové impulsy do 

integračního kondenzátoru Cvf, který je vybíjen zatěžovacím rezistorem RZ. Velikost 

kondenzátoru Cvf  smí být pouze tak velká, aby napětí na kondenzátoru vždy odpovídalo 

okamžité velikosti amplitudy nosné vlny (při extrémně velké kapacitě by na výstupu 

demodulátoru zůstala pouze stejnosměrná složka). Napětí na vstupu demodulátoru musí mít 

dostatečnou úroveň vzhledem k prahovému napětí diody UD0. Sériový detektor má z hlediska 

zkreslení lepší vlastnosti oproti paralelnímu demodulátoru. 

 

 

 
Obr. 19: Sériový demodulátor 
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4.1.2 Paralelní demodulátor 
 

U paralelního demodulátoru na obrázku 20 přichází AM signál na diodový usměrňovač přes 

vazební kondenzátor C, který se při jedné půlvlně AM signálového napětí nabíjí a v druhé 

půlvlně se vybíjí přes zatěžovací odpor RZ, navázaný přes integrační člen Rvf , Cvf. Na výstupu 

demodulátoru se podobně jako v případě sériového diodového demodulátoru objevuje napětí 

odpovídající okamžité velikosti amplitudy nosné vlny. Integrační obvod nesmí mít příliš velkou 

časovou konstantu, aby nedošlo ke ztrátě přenášené informace (při příliš velké časové konstantě 

by se na výstupu objevilo pouze stejnosměrné napětí, úměrné velikosti přiváděného signálu). 

 

 
Obr. 20: Paralelní demodulátor 

 

          

                            a)                                                b) 

 

c) 

Obr. 21: Princip demodulace AM signálu 
a) časový průběh modulovaného napětí  AM 
b) pulzující napětí na zatěžovacím rezistoru  

c) výstupní demodulované napětí 
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4.2 Tranzistorové demodulátory 
 

Tranzistorový demodulátor na obrázku 22, uvedeném v [5], má obdobnou funkci jako paralelní 

diodový demodulátor. Ke své činnosti využívá přechod báze emitor, bipolárního tranzistoru.  

 

 
Obr. 22: Tranzistorový demodulátor 

 

Tranzistor reaguje na přicházející signál AM větším, nebo menším proudem báze a tím i větším, 

nebo menším proudem kolektoru, kterým se vybíjí kondenzátor Cvf, zapojený v kolektorovém 

obvodu. Kondenzátor je v klidovém stavu (bez signálu) dobíjen přes velký kolektorový rezistor 

RC. Čím je větší amplituda kolektorových impulsů, tím více se kondenzátor vybíjí a naopak, čím 

je jejich amplituda menší, tím se vybíjí méně. V porovnání s paralelním diodovým 

demodulátorem má tranzistorový demodulátor větší výstupní napětí. 

 
 

4.3 Synchronní demodulátory 
 

Jedná se o složitější zapojení AM demodulátoru, které zajišťuje velmi kvalitní a nezkreslený 

výstupní signál. Nejčastěji se toto zapojení používá u barevných televizorů. Zapojení a činnost 

synchronního demodulátoru je na obrázku 23, převzatém z [1]. Synchronní demodulátor 

zpracovává jen složku modulovaného signálu, která má shodnou fázi a rušivá fázová modulace 

se při synchronní detekci neuplatní. 

Synchronní demodulace je součinové směšování dvou signálů: amplitudově modulovaného 

signálu a signálu nosné frekvence s konstantní amplitudou. Referenční signál nosné frekvence je 

možné získat v pomocném oscilátoru, jenž je synchronizovaný původní vf nosnou vlnou. 

Součinový směšovač se skládá ze dvou diferenciálních zesilovačů T1 T2 a T4 T5, které jsou 
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otevírány pravoúhlými impulsy nosné vlny. V emitorových obvodech každé dvojice tranzistorů 

je v sérii zapojen tranzistor T3 a T6  pro součinové směšování modulovaného signálu, souměrně 

přivedeného na každou bázi. Aby demodulace byla úspěšná, musí mít obnovená nosná vlna 

stejnou (nebo přesně opačnou) fázi, jako má zpracovávaný signál AM. Pokud by stejná fáze 

nebyla dodržena, bude docházet k částečnému (při fázovém posunu 90° k úplnému) vyrušení 

výstupního napětí. 

Kladný impuls 1 o nosné frekvenci otevírá tranzistory T2  a T4  a na zatěžovacích rezistorech R1,4 

a R2,5  se vytvoří úbytky napětí, které jsou úměrné signálu na bázích tranzistorů T3 a T6. Při 

impulsu 1 se tranzistor T3 otevře více do kladné hodnoty než tranzistor T6, proto je na rezistoru 

R2,5   větší úbytek napětí než na  R1,4. V tuto chvíli byly tranzistory T1 a T5 uzavřeny záporným 

impulsem nosné frekvence. V další půlperiodě se tranzistory T1 a T5 otevírají kladným 

impulsem 2 a úbytky na jejich kolektorových rezistorech odpovídají okamžitému napětí na bázi 

tranzistoru T3 a T6. Na rezistorech R1,4  a R2,5  vznikají při přepínání tranzistorů T1, T2, T4 a T5  

úbytky napětí, které odpovídají dvoucestnému usměrnění modulovaného signálu. Na rezistoru 

R2,5  se kopíruje dolní obálka modulovaného signálu a na rezistoru R1,4  horní obálka. V 

obrazovém zesilovači se z obou souměrných průběhů získá úplný signál jedné polarity a zbytky, 

včetně její druhé harmonické, se odstraní vnějšími členy s kapacitou. 

 

 
Obr. 23: Činnost synchronního demodulátoru 

 

Informace a obrázky pro vypracování kapitoly 3 byly čerpány z [1], [2], [4], [5], [9] a  [12]. 
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5 Přenosová média videosignálu 

U systémů přenášejících videosignál (z kamer) je mnoho způsobů, jak lze videosignál přenášet 

z jednoho místa na druhé. V současné době se nejvíce používají tyto technologie: 

 

• Analogový signál přes koaxiální kabely – nesymetrické vedení 

• Analogový přenos po kroucených párech UTP/FTP kabelů – symetrické vedení 

• Analogový rádiový přenos 

• Analogový signál přes optická vlákna 

• Přenos sítí ethernet 

• Digitální multiplexovaný přenos rádiovými systémy, nebo optickými vlákny 

 

5.1 Analogový videosignál přes koaxiální kabely 
 

Nejpoužívanější přenos videosignálu je rozvod pomocí 75  koaxiálních kabelů. Tato 

technologie je poměrně levná. Vedení kompozitního videosignálu koaxiálním kabelem je velmi 

jednoduché. Použijí li se kvalitní kabely, je možné signál přenášet do vzdálenosti stovek metrů. 

Příklad útlumové charakteristiky koaxiálního kabelu je na obrázku 24, který je převzatý z [17]. 

Útlum signálu je možné kompenzovat dostupnými zesilovači. Vedení videosignálu koaxiálním 

kabelem má ale i své nevýhody. Koaxiální kabel propojuje zdroj a přijímač videosignálu 

galvanicky, čímž může dojít ke vzniku zemních smyček a tím i rozdílného potenciálu napětí. U 

instalací, kde je systém napájen z jednoho napájecího zdroje, tento problém většinou nevzniká, 

ale pokud je videosignál veden na větší vzdálenosti, tento způsob napájení vzhledem 

k používaným průřezům vodičů a útlumu napětí není možný. Pokud je potřeba systém napájet z 

více míst, je nutné se vyhnout galvanickému spojení obou zařízení (zdroj signálu, přijímač). 

Realizace je možná použitím galvanických oddělovačů (širokopásmové video transformátory, 

optické oddělovače).  

Další problém při přenosu videosignálu v koaxiálním kabelu je malá odolnost vůči cizím zdro

jům rušení. Signál může být ovlivněn například spínaným zdrojem PC a elektrickými stroji. 

Možnost, jak zamezit rušení, je modulace videosignálu do vyššího frekvenčního pásma. 
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Modulátor je připojen co nejblíže zdroji signálu (kameře) a na straně přijímače je signál 

demodulován. Uvedený způsob posune frekvenční pásmo přenášeného signálu mimo rozsah 

rušivých kmitočtů. Takto lze realizovat přenos více obrazových signálů po jednom kabelu 

(jednotlivé signály jsou modulovány odlišnými kmitočty). 
 

Jiný problém může způsobovat vliv kapacity koaxiálního kabelu (nebo krouceného páru) 

způsobené velkou délkou kabelu, nekvalitním kabelem, poškozením a vniknutím vlhkosti. Tím 

se zvýší útlum signálu. Nekvalitní spoje, špatně provedené konektory, impedanční 

nepřizpůsobení způsobí odrazy signálu, což se projeví v obrazu tzv. "duchy". 

 
Pro přenos signálu s plnou rozlišovací schopností je potřebná šířka pásma 6,5 MHz.  

 

 

 

Obr. 24: Útlumu pro 100m koaxiálních kabelů Belden v závislosti na frekvenci  

 

5.2 Analogový přenos po kroucených párech vodičů UTP/FTP 
  

Přenos videosignálu po datových kabelech UTP/FTP, tzv. kroucených párech (tzv. twisted pair) 

s charakteristickou impedancí 100  je dodnes stále oblíben. Pro tento přenos je zapotřebí spe

ciálních převodníků. Jedná se o úpravu impedance vůči jinému druhu kabelu a převodu 

signálu z nesymetrického na symetrický. Nesymetrický signál se přivádí koaxiálním kabelem 

(středový vodič vede videosignál, kovový obal je nulovým potenciálem pro tento signál a 

zároveň plní i funkci stínění před průnikem rušení). Symetrický signál je přiváděn krouceným 
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párem dvou vodičů, kde oba vodiče vedou shodný videosignál, jen jsou vůči sobě napěťově 

převrácené. Pro tento přenos není zapotřebí žádného nulového potenciálu, proto není nutné 

kroucené vodiče stínit kovovým pláštěm. Rušení zvenčí se naindukuje shodně do obou vodičů a 

rozdílovým způsobem zpracování je vynulováno. Čím více jsou oba vodiče vzájemně zkrou

cené, tím se dosáhne větší odolnosti vůči rušení zvenčí. Tento způsob přenosu díky vyšší 

odolnosti umožňuje použít i delších kabelů. Příklad charakteristiky FTP kabelu je na obrázku 

26, převzatého z katalogového listu [22]. 

V praxi se kroucená dvojlinka používá pouze pro dvoubodové spoje, není možné na ní 

dělat odbočky. 

 

5.2.1 Převodníky pro přenos videosignálu po kroucený párech UTP/FTP 
 

Nejobyčejnějšími převodníky jsou malé a levné pasivní prvky zvané baluny. Nepotřebují ke své 

činnosti žádné napájení. Změnu impedance a převod ze symetrického vedení na nesymetrické a 

opačně je velice prosté. Vyvážení symetrie je však nepřesné, přizpůsobení impedance nekvalitní 

a zařízení jsou galvanicky propojená. Takže se zde projevují problémy se zemními potenciály. 

Takový typ převodníků je vidět na obrázku 25, který je dostupný v [18].  

Kvalitnější typy pasivních převodníků používají vysokofrekvenční transformátor. Toto řešení 

galvanicky oddělí zařízení, lépe upraví symetrii, a navíc plní i funkci základní přepěťové 

ochrany. U dlouhých vedení v rušeném prostředí je vhodné použít aktivní převodníky, u kterých 

je většinou možné pomocí nastavovacích prvků řídit zisk, galvanické oddělení a další. 

 

 

 

Obr. 25: Pasivní převodník z koaxiálního kabelu na kroucený pár UTP kabelu 
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5.2.2 Specifikace UTP kabelů 
 
• CAT 3 – pro kabely do 16 MHz s přenosovou rychlostí až 10 Mb/s 
 
• CAT 4 – pro kabely do 20 MHz s přenosovou rychlostí až 16 Mb/s 
 
• CAT 5 – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 1000 Mb/s 
 
• CAT 5E – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 1000 Mb/s 

 

• CAT 6 – na specifikaci pro CAT 6 se v současné době pracuje, tato kategorie bude     

             proměřována až do 250 MHz. Testované parametry jsou shodné s CAT 5E.  Pracovní    

            rozsah je 200 MHz. 
 

• CAT 7A – není v TIA/EIA 568 (2010). Pro přenos signálů do 1000 MHz (někde        

              uvedeno až 1200 MHz), přenos TV signálu do 862 MHz 
 
 
 

 

 

Obr. 26: Charakteristika použitého kabelu SXKD 5E FTP PVC 

 

5.2.3 Zásady pro instalaci UTP kabelů 

 

• Kabely nevést souběžně se silovým vedením. 
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• Předem se vyhnout možným zdrojům rušení (pulzní zdroje, elektronické předřadníky 

zářivek, magnetického pole transformátorů atd.). Rušení se dá částečně potlačit 

stíněným kabelem FTP ale většinou jen na kratších vzdálenostech. 

• Vytvořit pouze jediný společný zemní bod co nejblíže napájecího zdroje a zabránit tak 

vytvoření zemních smyček. 

 
 

5.2.4 Parametry metalického vedení 
 

Při použití metalického vedení jako přenosového média je potřeba počítat s jeho vlastnostmi, 

které mají vliv na přenos signálu. Jsou to: 

• Primární parametry vedení 

• Sekundární parametry vedení 

 

5.2.4.1 Primární parametry vedení 
 

Charakteristickými parametry homogenního vedení jsou tzv. primární parametry. 

 
Měrný odpor vedení R [  /km] 

Je odpor vodiče při stejnosměrném proudu. Čím větší je odpor, tím větší jsou ztráty 

přenášeného signálu. Odpor vodiče závisí na okolní teplotě s kladným teplotním koeficientem. 

 

Měrná indukčnost vedení L [mH/km] 

Vedení má svou indukčnost. Snižuje napětí přenášeného signálu a působí proti vlivům provozní 

kapacity. Tímto zmenšuje proudové ztráty a tedy i útlum vedení. Využívá se umělého vkládání 

indukčnosti, tzv. pupinování, které snižuje šířku přenášeného pásma, ale zvyšujeme dosah. 

 

Měrná kapacita vedení C [nF/km] 

Dva vodiče vedoucí vedle sebe tvoří kondenzátor. Kapacita takového kondenzátoru je pak 

závislá na vzájemné vzdálenosti vodičů, na průměru vodičů, na dielektriku a na kmitočtu 

přenášeného signálu. Způsobuje přeslechy, které se zvyšují s frekvencí. 
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Měrný svod G [ S/km] 

Vyjadřuje množství elektrických ztrát. Jedná se o převrácenou hodnotu odporu dielektrika, které 

je mezi vodiči. Parametr je závislý na kmitočtu a při vysokých kmitočtech vzrůstá. 

 

Útlum vedení je možné snížit změnou tří primárních parametrů vedení:  

• snížením měrného odporu vedení  zvětšením průměru vodičů 

• zmenšením měrné kapacity vedení – použitím kabelů s větší vzdálenosti vodičů  

• zvýšením měrné indukčnosti vedení  pupinace 

 

 

5.2.4.2 Sekundární parametry vedení 
 

Vyjadřují přenosové vlastnosti vedení v návaznosti na primární parametry vedení. 

 

Charakteristická (vlnová) impedance vedení ZC  

Určuje poměr napětí a proudu v každém bodě homogenního vedení, který je konstantní. 

Zjednodušeně se jedná o odpor v komplexní formě. Protože poměr napětí a proudu vyjadřuje 

odpor, z toho vyplývá, že i impedance vedení je v každém bodě stejná. 

 

Měrná vlnová míra přenosu γ 
 

Vyjadřuje relativní změnu napětí a proudu v každé části vedení vztažená na jednotkovou délku 

vedení a je také konstantní. Měrná vlnová míra přenosu je komplexní veličina.  

  
Informace pro vypracování kapitoly 5 byly čerpány z [6], [8], [18] a [19]. 
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6 Praktická realizace 
 

Předmětem zadání bakalářské práce je analyzovat možnosti přenosu modulovaného 

analogového videosignálu po společné lince s audiosignálem. Navrhnout a ověřit funkci cenově 

dostupného přijímače modulovaného videosignálu pro systémy domácích telefonů na 

vzdálenost 200 metrů, využít přitom stávajícího krouceného páru pro audiosignál a řešení 

navrhnout jednoduché a levné. 

V této kapitole se budu věnovat návrhu řešení a popisu praktické konstrukce obsahující 

modulátor, demodulátor, filtry, výhybky, zesilovač. Budou také uvedeny naměřené grafy na 

zařízení, ukázky dosažených výsledků a schémata. 

 

6.1 Analýza možností přenosu 
 

Aby bylo možné oba signály audio i video bez vzájemného rušení přenášet po společném 

vedení, je potřeba jeden ze signálů namodulovat do vyššího frekvenčního pásma a na druhé 

straně ho zase zpět demodulovat do základního frekvenčního pásma. Základní frekvenční 

pásmo pro audiosignál je rozsah frekvencí v rozmezí 0 Hz – 20 kHz. Základní frekvenční 

pásmo pro videosignál je rozsah frekvencí v rozmezí 0 Hz – 6,5 MHz (pro plné rozlišení). 

Jednodušší by bylo samozřejmě modulovat audiosignál a videosignál přenášet vedením v 

základním pásmu. Vzhledem k tomu, že přenos videosignálu musí být aplikován na stávající 

systém domácích telefonů, kde je již zvuk řešen v jeho základním pásmu, musí se namodulovat 

videosignál.  

 

 
Obr. 27: Blokové schéma stávajícího systému domácích telefonů 
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Požadavkem je použití analogové modulace a řešení navrhnout jednoduché a levné. Proto jsem 

zvolil AM modulaci, pro kterou jsou na trhu levné a profesionální obvody, které se běžně 

používají např. v televizorech. Další skutečnost, která mě vedla k volbě AM modulace, byla 

úvodní myšlenka, pokusit se o zobrazení videosignálu na běžném TVP. Při volbě modulační 

frekvence je potřeba vycházet z toho, že útlum UTP kabelu značně narůstá s narůstající 

frekvencí. Z tohoto hlediska je vhodné frekvenci volit co nejnižší (nikoli však nižší, než 10 

MHz). Je potřeba, aby se zde vešlo celé dolní postranní pásmo, které se využívá a přitom ještě 

zůstal dostatečný odstup audio a videosignálu, které od sebe spolehlivě oddělí jednoduchá 

výhybka. Z jiného pohledu se například pro mezifrekvenční kmitočet v TVP volil minimálně asi 

pětinásobek nejvyššího přenášeného kmitočtu (okolo frekvence 38 MHz), aby se dal po detekci 

odfiltrovat, ale vliv filtračního členu nebyl v obrazu vidět.  

Během realizace jsem zkoušel více frekvencí, ale nejlepších výsledků se mi povedlo dosáhnout 

právě na uváděných 38 MHz. Důvodem bylo použití profesionálního filtru SAW (popsán níže) 

na vstupu přijímače, který zajistil výbornou selektivitu. V případě jiných frekvencí se mi 

nepodařilo v domácích podmínkách zrealizovat kmitočtový filtr, který by zajistil podobnou 

selektivitu jako SAW filtr a dostatečně potlačil okolní rušící frekvence.  

Na obrázku 27 je znázorněno blokové schéma stávajícího systému domácích telefonů. 

Venkovní tablo a domácí telefon jsou propojeny dvěma kroucenými páry (případně ještě navíc 

delším párem pro videosignál). Jeden pár je využit pro přenos signalizace (vodič D proti zemi) a 

kladného napájení zařízení, druhý pár je využit pro přenos obousměrného audiosignálu (vodič A 

proti zemi) a společného zemnění pro systém domácích telefonů. 

 

 
Obr. 28: Blokové schéma upraveného systému domácích telefonů 
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Pro přenos videosignálu je určen pár přenášející audiosignál, vyznačen na obrázku 27 červeně. 

Tady nastává problém. V případě UTP/FTP vedení je výhodné přenášet videosignál symetricky 

po jednom krouceném páru, čímž se eliminuje rušení zvenčí, jak již bylo popsáno v kapitole 5.2. 

V tomto případě to nelze využít. Jednak jeden vodič vyhrazeného páru slouží jako společná zem 

pro celý systém a tím je symetrie porušena. Také není možné odfiltrovat videosignál na vstupu 

tabla a telefonu z vodiče, kterým zároveň vstupuje signalizace a tím je zemní vodič. Vložená 

filtrace signalizaci poruší a telefony nenavážou spojení. 

V úvahu přichází přenos nesymetrický vůči zemi a použití stíněného kabelu FTP, čímž se 

eliminuje rušení zvenčí, ale naopak i z kabelu ven. Kabely je potřeba použít co nejsilnější, aby 

úbytek napájecího napětí byl na vedení co nejmenší, protože systém je napájen z jednoho místa. 

Elektrickými výhybkami je potřeba ošetřit vstupy signálů A a D do tabla a do telefonu. 

Tlumivky nepropustí videosignál do zvukových obvodů a naopak kondenzátor nedovolí 

audiosignálu vstupovat do video přijímače. Popsané řešení zachycuje obrázek 28. Použití 

složitějších aktivních filtrů je vyloučeno, protože přenos zvuku musí být na rozdíl od 

videosignálu obousměrný. 

 
 

6.2 Video modulátor 
 

Aby bylo možné přijímačem modulovaného videosignálu na konci videosignál přijímat, je 

potřeba videosignál z kamery nejdříve v modulátoru namodulovat, následně zesílit pro pokrytí 

ztráty v kabelu a nakonec ještě impedančně přizpůsobit výstup zesilovače vstupní impedanci 

kabelu, aby v kabelu nevznikaly odrazy. Blokové schéma zapojení modulátoru je na obrázku 32 

a celkové schéma zapojení v příloze C1, vypracováno z [7], [14], [15], [17], [23], [24]. Je v 

podstatě možné použít libovolný TV modulátor, který moduluje vstupní signál i na dolní 

frekvence VHF pásma a je stabilní. Na trhu je dostupné velké množství profesionálních obvodů, 

které mají většinou vše vyřešeno v jednom integrovaném obvodu a pro funkci modulátoru stačí 

připojit několik pasivních součástek. Současné modulátory jsou přeladitelné pomocí I2C 

sběrnice pomocí procesoru, nebo změnou úrovně napětí na ladícím vstupu. Pro použití 

v domácích telefonech frekvenci není potřeba měnit, postačuje jedna, pevně naladěná frekvence. 

Proto jsem zvolil jednodušší modulátor, jehož frekvenci určuje jeden LC obvod a není potřeba 

procesoru. Jedná se o integrovaný obvod LM1889, který se již používal před mnoha lety v TV 

hrách, osmibitových počítačích, atd. a je na trhu k zakoupení dodnes.  
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6.2.1 Obecný popis LM1889  
 

Integrovaný obvod LM1889 je navržen pro tvorbu kompletního barevného signálu v normě 

PAL v pásmu VHF. Jeho blokové schéma je znázorněno na obrázku 29, který je dostupný v 

[15]. Obsahuje oscilátor nosné zvuku, oscilátor nosné barvy, kvadraturní modulátory barev, dva 

oscilátory nosné pro pásmo VHF a dva modulátory VHF. Připojením několika součástek k IO 

LM1889 lze získat kvalitní funkční modulátor. Jedná se o připojení rezonančního obvodu 

k oscilátoru nosné zvuku a dvou rezonančních obvodů k oscilátorům VHF.  

Mezi vývody 6, 7 a 8, 9 se připojují paralelní rezonanční obvody pro libovolný kanál v pásmu 

VHF. Výstup signálu VHF je na vývodech 10 a 11. V konstrukci je možné využít obou 

zabudovaných modulátorů VHF, každý naladit na jiný kanál a následně např. přepínat mezi 

kanály. Po připojení kladného napětí na rezonanční obvod se rozkmitá odpovídající oscilátor na 

kmitočtu daném rezonančním LC obvodem. Z výstupu (10 nebo 11) je možné odebírat 

kompletní TV signál. 

 

   

 

 
Obr. 29: Blokové schéma integrovaného obvodu LM 1889 
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6.2.2 Rezonanční obvod modulátoru 
 

Pro rezonanční obvod LC lze najít kmitočet, při němž budou reaktance stejně velké. Tímto 

kmitočtem je rezonanční kmitočet a určí se z následující podmínky: 

CL XX =      [ ] 

22 LfX L ⋅⋅⋅= π             
6,32

1

Cf
X C

⋅⋅⋅
=

π
 

6,3
2 2

1
2

Cf
Lf

⋅⋅⋅
=⋅⋅⋅

π
π  

6,322

1

CL
f

⋅⋅⋅
=

π
     [Hz]                                                   (7) 

 

Frekvenci jsem zvolil 38 MHz, jak už vyplývá z předchozího textu, a pro hodnoty reaktance 

indukčnosti XL a reaktance kondenzátoru XC bude počítáno s reaktancí 33 , podle 

katalogového zapojení modulátoru, uvedeného v [15]. 

Dosazením do předchozího vztahu (7) se vypočtou hodnoty LC pro kmitočet 38 MHz: 

 
L2 = 0,14 H 

C3,6 = 125 pF 

 

V zapojení byly použity nejblíže prodávané hodnoty součástek: L2 = 0,15 H a místo 

kondenzátoru C3,6  byl použit kondenzátor C3 = 82 pF paralelně připojená s kapacitním trimrem 

C6 = 10  60 pF. 

 

6.2.3 Zesílení videosignálu z modulátoru 
 

Protože ztráty na vedení jsou poměrně velké a výstupní výkon video modulátoru je malý 

(počítáno pro krátké propojení zdroje signálu a televizoru), je potřeba výkon modulovaného 

videosignálu zvýšit, aby úroveň na konci vedení byla ještě dostatečná pro další zpracování 

v přijímači. Úprava spočívá v zařazení zesilovače do cesty vf signálu. Lze samozřejmě použít 

různé typy jednoduchých zesilovačů, např. s tranzistory BFR91A, BFR182, ale zvolil jsem 
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nakonec monolitický zesilovač z řady MAR. Zapojení je velmi jednoduché, stačí k obvodu 

MAR připojit rezistor, tlumivku a dva oddělovací kondenzátory, jak je uvedeno na obrázku 30, 

který je převzat z [14]. Hodnoty prvků L, Cblock a Cbypass jsou závislé na použité frekvenci a 

hodnota rezistoru Rbias závisí na použitém napájecím napětí Vcc, které musí být v případě 

MAR 8SM+ o velikosti do 7,8 V na vstupu označeném 3 (Vd). Hodnoty lze spočítat podle 

kalkulačky uvedené v [17]. Jeho typické zesílení na 100 MHz je 31.5 dB. Takové hodnoty je 

možné dosáhnout jen při impedančním přizpůsobení, které se běžně v konstrukci nepodaří 

realizovat. Přes desetinásobek výkonu se ale dostaneme bez potíží. Pro popisovanou konstrukci 

postačí i méně výkonné obvody MAR, než zvolený (MAR 8SM+). Celou konstrukci 

modulátoru včetně zesilovače je samozřejmě potřeba dobře odstínit od vnějšího okolí 

zabudováním do plechové krabičky. Zabrání se tím jak ovlivňování modulátoru okolními 

předměty, tak úniku signálu do okolí. 

 

 

 
Obr. 30: Způsob zapojení monolitických zesilovačů MAR 

 

6.2.4 Impedanční přizpůsobení 
 

Impedanční přizpůsobení obvodu je stav, při němž dochází k maximálnímu přenosu energie ze 

zdroje (vysílače) do zátěže (přijímače). Impedance je složena ze složky reálné, která má 

charakter odporový, a ze složky jalové, která má charakter buď induktivní, nebo kapacitní. 

Impedančně přizpůsobený obvod je v rezonanci a při takovém stavu nedochází v obvodu k 

odrazu vln. Přizpůsobení se dá realizovat použitím přizpůsobovacích obvodů. Řešení je více (L

články, Pí články, T články s použitím rezistorů a LC prvků). Protože je impedančně 

přizpůsobený obvod v rezonanci, je frekvenčně závislý a impedančního přizpůsobení pomocí 
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LC prvků lze dosáhnout jen na jedné frekvenci. V případě obvodů pouze s odporovým 

charakterem tohle neplatí. 

 

U impedančně nepřizpůsobeného obvodu může dojít k následujícím jevům: 

 

• V nepřizpůsobeném obvodu vzniká stojaté vlnění, čímž mohou být některé obvody 

(koncové stupně vf zesilovačů) přetěžovány a zničeny. 

• Připojením nepřizpůsobeného obvodu může dojít u laděných obvodů k rozladění. 

• Odražená vlna od vstupu obvodu se může po vícenásobném odrazu zase na vstup vrátit 

s různou hodnotou časového zpoždění, a tak znehodnotit původní signál (např. 

"duchové" u TVP). 

• Nepřizpůsobené vedení na obou koncích se může chovat jako rezonátor, který rezonuje 

na blízkých frekvencích, a může tímto z přenášeného signálu odfiltrovat některé složky. 

• U nepřizpůsobených obvodů vůči vedení může být velikost nepřizpůsobení závislá na 

délce propojovacího vedení. 

• V místě impedančního nepřizpůsobení je díky odrazu energie dodávaná do zátěže 

(přijímače) nižší. 

 
 
 
Výpočet přizpůsobovacího L – článku 
 

Pro přizpůsobení výstupu vf zesilovače vůči FTP vedení je využit přizpůsobovací L článek, jak 

je vidět na obrázku 31. Pro výpočet podle vztahů (8), (9) a (10) se dosadí tyto hodnoty: 

 

Z1 = 50 , je rovno výstupní impedanci koncového VF zesilovače s MAR   

Z2 = 100 , je rovno impedanci vedení (FTP) 

f = 38 MHz    
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Obr. 31: Zapojení přizpůsobovacího L článku 

 

Činitel jakosti Q: 
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Výpočet kapacity C: 
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V zapojení jsem použil nejblíže prodávané hodnoty součástek: L5 = 220 nH a C18 = 39 pF. 

Předchozí zapojení na obrázku 31 a vztahy (8), (9) a (10) vycházejí z [7]. 

Výstupní impedanci TV modulátoru vůči vstupní impedanci vf zesilovače nebylo potřeba 

upravovat, protože jsou obě shodné a to 50 . 
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Obr. 32: Blokové schéma zapojení modulátoru 
 
 
 

Na následujících obrázcích 33 – 36 je spektrálním analyzátorem zachycen signál na výstupu 

modulátoru zapojeného podle blokového schématu na obrázku 32, pro režimy bez připojeného 

vedení, s připojeným vedením, bez modulačního signálu a s modulačním signálem.   

 

 

 
Obr. 33: Výstupní signál nezatíženého modulátoru, bez modulačního signálu 
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Obr. 34: Výstupní signál modulátoru bez modulačního signálu, zatíženého 200 metry FTP 

vedení 

 

 

 

 

 
Obr. 35: Výstupní signál nezatíženého modulátoru 
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Obr. 36: Výstupní signál modulátoru zatíženého 200 metry FTP vedení  

 

 

6.3 Demodulátor – přijímač modulovaného videosignálu 
 

V zapojení je použit integrovaný obvod TDA 2541 (což je ekvivalent k A241D). IO se používal 

pro obrazové mezifrekvenční obvody v barevných televizních přijímačích a černobílých TV 

přijímačích vyšší kvalitativní třídy. Blokové schéma obvodu A241D na obrázku 37 je převzato 

z [1]. Obvod obsahuje hlavně tyto části: regulovatelný třístupňový zesilovač, synchronní 

demodulátor, obvod AGC pro vstupní zesilovač (který je popsán níže) a vypínatelný 

diskriminátor AFC (Automatic Frequency Control). 
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Obr. 37: Blokové schéma integrovaného obvodu TDA 2541 

 

Blokové schéma zapojení přijímače je na obrázku 39 a celkové schéma zapojení je uvedeno 

v příloze C2, vypracováno z [1], [16], [20]. Vstupní signál je přiveden na vstupní předzesilovač 

s tranzistorem T1, který kompenzuje útlum SAW filtru (bude popsán v následující kapitole), 

činí asi 17 dB a zároveň předzesilovač zajišťuje impedanční přizpůsobení vstupu SAW filtru F1. 

Z výstupních svorek filtru F1 je signál přiveden na vstup integrovaného obvodu TDA2541 

(vývod 1 a 16). Za vstupem je zesilovač, ovládán obvodem AGC, který bude popsán níže. 

Vnější kondenzátor C8 mezi vývody 2 a 15 IO blokuje stejnosměrnou zpětnou vazbu pro 

vstupní signál. Výstupní signál zesilovače je dále veden do omezovacího zesilovače, kde se 

získává referenční signál a dále je signál nosné vlny obrazu vyfiltrován paralelním rezonančním 

obvodem naladěným na 38 MHz, zapojeným mezi vývody 8 a 9 IO. Referenční signál je veden 

jako spínací signál na vstup synchronního demodulátoru, na jehož druhý vstup je přiveden 

regulovaný výstupní signál vstupního zesilovače. Synchronní demodulátor je tvořen dvěma 

rozdílovými zesilovači. Výsledkem demodulace je obrazový signál, který je dále zesílen 

v obrazovém předzesilovači. 
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Obrazový předzesilovač je zapojen v kaskádovém zapojení se třemi za sebou zapojenými 

emitorovými sledovači. Demodulovaný signál je z vývodu 12 IO přiveden přes odlaďovač 

6,5 MHz (L3, C17) na tranzistorový stupeň T2. Kladný obrazový signál je pro další použití 

odebírán z emitoru T2. 

 

6.3.1 Rezonanční obvod přijímače 
 

Pro hodnoty reaktance indukčnosti XL a reaktance kondenzátoru XC je počítáno s reaktancí 60 , 

podle katalogového zapojení pro demodulátor TDA 2541, které je uvedeno v [16]. Stejně jako u 

modulátoru v kapitole 6.2.2 lze dosazením do vztahu (7) vypočíst hodnoty LC pro kmitočet 

38 MHz.  

 
L4 = 0,25 H 

C16 = 70 pF 

 

V zapojení byly použity nejblíže prodávané hodnoty součástek C16 = 68 pF a na místě 

indukčnosti L4  byla použita stíněná ladící cívka. 

 

6.3.2 AVC obvod přijímače 
 

Integrovaný obvod TDA 2541 má v sobě zabudovaný obvod samočinného řízení zesílení AGC 

(Automatic Gain Control), který se někdy označuje také jako AVC (Automatické Vyrovnávání 

Citlivosti). Za vstupními piny IO (1 a 16) následuje zesilovač, který je tvořen třemi zesilovacími 

stupni. Zisk každého stupně lze měnit v rozsahu 3 až +19 dB, takže celkový zisk zesilovače se 

dá měnit v rozsahu 66 dB a jeho maximální zisk je tedy 57 dB. Regulační napětí je přiváděno 

postupně na všechny tři stupně počínaje třetím stupněm. Je tak dosaženo optimálního 

zpracování signálu a dobrého poměru signál/šum (šum následujících stupňů se uplatňuje tím 

méně, čím větší zesílení má předcházející stupeň). 

Obvod pro výrobu regulačního napětí AVC je znázorněn na obrázku 38, který je převzat z [20]. 

Obvod je tvořen diferenciálním zesilovačem, jehož invertující vstup je připojen na referenční 

napětí a na neinvertující vstup se přivádí demodulovaný obrazový signál, jenž je odebírán 

z prvního stupně obrazového předzesilovače. Diferenciální zesilovač začíná fungovat, až úroveň 
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synchronizačního impulsu ve videosignálu dosáhne hodnoty 3,1 V. Poté reguluje dva zdroje 

proudu I1 a I2, které nabíjí, nebo vybíjí kondenzátor připojený na vývod 14 obvodu TDA2541. 

Na kondenzátoru vzniká regulační napětí, které je přes tranzistorový stupeň a dělič napětí 

přiváděno na vstupní regulovaný zesilovač. 

 

 

 
 

Obr. 38: Princip získávání regulačního napětí AVC v IO TDA 2541 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 39: Blokové schéma přijímače 
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6.3.3 Filtr – SAW (Surface Acustic Wawe) 
 

Pásmová propust v praxi označovaná obvykle jako filtr SAW, nebo také PAV (povrchová 

akustická vlna), je integrovaná pasivní součástka využívající piezoelektrický jev. Jeho funkce je 

založena na interferenci mechanických (akustických) povrchových vln. Na krystalickou 

piezoelektrickou sloučeninu je napařen kovový (hliníkový) film. Fotolitografickou cestou je 

vytvořen vstupní a výstupní piezoelektrický měnič. Substrát je přilepen na kovovou podložku a 

propojen s jednotlivými vývody pouzdra znázorněného na obrázku 41, který byl převzat z [1]. 

Proti vnějším rušivým vlivům je filtr chráněn zapouzdřením. 

Přivede li se na vstupní měnič elektrický signál, začne vysílat mechanické povrchové vlny, 

které jsou výstupním měničem zase převedeny zpět na elektrický signál. Strukturou a rozměry 

měničů se dosahuje rozdílných charakteristik (např. obrázek 40). Tak může být nastaven určitý 

kmitočet filtru, tvar propustné křivky a velikost skupinového zpoždění.  

 

Filtr SAW má proti klasickým filtrům s cívkami mnoho předností: 

• Velmi stálý průběh charakteristiky (ukázka frekvenční charakteristiky SAW je uvedena 

na obrázku 40, převzatém z [21]) 

• Odpadá nutnost složitého nastavování 

• Parametry s úzkými tolerancemi 

• Malé vnější rozměry 

 

Ale také nevýhody: 

• Pevně daný kmitočet z výroby, jsme tedy limitováni výběrem frekvence 

• Útlum (v případě mého výběru OFW K2954 asi 17 dB) 
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Obr. 40: Charakteristika SAW filtru  

 

 

 

 
Obr. 41: Propust s povrchovou akustickou vlnou 

a)konstrukční provedení; b)útlumová charakteristika; c)schématická značka; d)piezoel.měnič 
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6.4 Připojení video modulátoru a video přijímače k systému 
domácích telefonů 

 

Stávající systém domácích telefonů může být zapojen dvěma způsoby. Prvním typem zapojení 

je přímé propojení jednoho tabla s jedním telefonem. Druhým typem je zapojení v systému 

iDům, kde je vnitřní vedení (sběrnice) různě rozvětvená a je na ni připojeno více domácích 

telefonů a ještě i další zařízení, která s telefony nesouvisí. 

Jak už bylo uvedeno výše v kapitole 6.1, je potřeba ošetřit vstupy signálů A a D do tabla a do 

telefonu tak, aby se do zvukových obvodů nedostával videosignál a naopak, aby do obvodů 

videa nepronikal audiosignál, což by se mohlo v obou případech projevit rušivě u obou 

zapojení. Použití složitějších aktivních filtrů je vyloučeno, protože přenos zvuku musí (na rozdíl 

od videosignálu) fungovat obousměrně, a to by aktivní výhybka znemožnila. Protože audio i 

videosignály jsou v zapojení od sebe dostatečně frekvenčně vzdáleny, úplně postačí 

nejjednodušší elektrická výhybka typu dolnofrekvenční (běžně nazývaná dolní) propust a 

hornofrekvenční (běžně nazývána horní) propust, jak je znázorněno na obrázku 28. 

Dolnofrekvenční propust dobře propustí nízké kmitočty a zadrží vyšší kmitočty, protože je v 

sérii indukčnost, která představuje s rostoucím kmitočtem zvyšující se odpor. Vyšší kmitočty se 

přes dolnofrekvenční propust nedostanou. Hornofrekvenční propust naopak dobře propustí 

vysoké kmitočty a zadrží nízké kmitočty a stejnosměrný signál nepropustí vůbec. Pro nízké 

kmitočty představuje kondenzátor velký odpor.  

 

Úkolem cívky je propustit nízkofrekvenční hovorový signál v rozsahu hovorových frekvencí do 

4000 Hz. Vzhledem ke vzdálenosti kmitočtů audio a videosignálu není volba zlomové 

frekvence kritická, je možné její hodnotu umístit ještě nad slyšitelné pásmo 20 kHz.  

 

ZV = 500   je rovno impedanci telefonu 

fd = 20 kHz    
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Úkolem kondenzátoru je propustit videosignál z modulátoru a do přijímače zhruba v rozsahu 

frekvencí 32 MHz – 38 MHz (dolní postranní pásmo). Opět vzhledem ke vzdálenosti obou 

kmitočtů audio a videosignálu není volba dělícího kmitočtu kritická, naopak je lepší vzhledem 
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k malé strmosti použitých výhybek ponechat větší odstup od přenášeného pásma.  

 

ZV = 100   je rovno impedanci vedení (FTP) 

fh = 30 MHz    
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Velkou roli při návrhu výhybky ale navíc hrají parametry vedení, které jsou závislé na typu 

použitého vedení, na délce vedení, i na přenášeném kmitočtu. Dále je potřeba, aby byl systém 

vyvážen, jinak se projevuje zpětná vazba a může vést k rozkmitání systému. Proto je 

nejjednodušší a nejefektivnější zvolit kapacitu i indukčnost experimentálně, než na základě 

výpočtů a simulací. Nejlepších výsledků při přenosu obrazu, bez rušení zvuku, a opačně se 

povedlo dosáhnout s kapacitou CV = 2,2 nF a s indukčností Lv = 330 H.  

 

6.4.1 Přímé propojení tabla a domácího telefonu 
 

Způsob přímého propojení tabla a domácího telefonu už byl znázorněn na obrázku 28. Stačí 

oddělit vstupy a výstupy tabla, telefonu, video modulátoru a video přijímače výhybkami podle 

obrázku a propojit zařízení na obou koncích stíněným kabelem (FTP), u něhož se uzemní pouze 

jeden konec stínění. Výsledky při tomto zapojení byly velice dobré. Fotografie přenesených 

testovacích obrazců po 100 a 200 metrech UTP i FTP vedení jsou přiloženy v příloze A. Na 

obrázku 42 je spektrálním analyzátorem zachycen signál na vstupu přijímače, připojeného k 200 

metrům FTP vedení. Další průběhy signálů při délkách 100 a 200 metrů UTP a FTP vedení jsou 

v příloze B. Je potřeba připomenout, aby průřez vedení odpovídal délce vedení a nebyl tak příliš 

velký pokles napájecího napětí, pokud bude zařízení napájeno z jednoho místa.  
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Obr. 42: Vstupní signál přijímače na konci 200 metrů FTP vedení 
 
 
 
 

6.4.2 Připojení k systému iDům 
 

Druhým typem zapojení, jak již bylo zmíněno, je systém iDům. Vedení je 4 vodičová stíněná 

sběrnice, různě rozvětvená po domě. Je na ni připojeno více domácích telefonů a ještě i další 

zařízení, která s telefony nesouvisí.  

Pro toto zapojení je popsaný způsob přenosu (a modulace) videosignálu nevhodný. Vedení 

v systému iDům zahrnuje paralelní odbočky, některé jsou nevyužité a nepřizpůsobené, navíc 

propojení v rozvaděči je nestíněné. Přenosová síť vykazovala při testování velké ztráty signálu a 

také se projevilo rušení v okolí kmitočtu 37 MHz, což je zrovna v přenosovém kmitočtovém 

pásmu SAW filtru, čili působilo na přenášený videosignál rušivě. Takové zapojení zvyšuje 

kapacitu vedení, která je nežádoucí, protože způsobuje přeslechy. Signál naměřený spektrálním 

analyzátorem v rozvaděči iDům je zachycen na obrázku 43. V tomto zapojení hodně záleží i na 

ostatních připojených zařízeních, které mohou svým zapojením videosignál pohltit. 
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Obr. 43: Signál naměřený v rozvaděči iDům  
 
 
 

7 Cenová kalkulace 
 

Protože jedním z požadavků zadání bakalářské práce bylo navrhnout cenově dostupné řešení, 

budu se v této kapitole věnovat cenové kalkulaci zařízení. Použité součástky byly zakoupeny 

v prodejnách GM Electronic, GES Electronics, Hadex, AV Elektronik a Analog Device 

(objednány vzorky převodníků, které nebyly v konečném řešení použity). 

 

7.1 Náklady na realizaci modulátoru 
 

Uvedená cenová kalkulace zahrnuje cenu součástek pro výrobu modulátoru včetně VF 

zesilovače, LC členu pro impedanční přizpůsobení a frekvenční výhybky. 
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Typ součástky Název / Upřesnění Množství 
Cena [Kč] / 

ks 
Cena [Kč] 

celkem 
Integrovaný obvod LM 1889 1 25 25 
Integrovaný obvod MAR 8SM+ 1 89 89 
Stabilizátor LM 317T 1 7 7 
Dioda univerzální 75V 1 1 1 
Zenerova dioda zenerova dioda do 1W 1 1 1 
Rezistor uhlíkový do 0,5W 16 1 16 
Rezistorový trimr uhlíkový ležatý 1 8 8 
Kondenzátor univerzální keramický 50V 14 3 42 
Elyt. kondenzátor elektrolyt.kondenzátor 25V 4 1 4 
Kapacitní trimr   1 35 35 
Tlumivka  axiální 4 2 8 
Tlumivka  radiální 2 9 18 
Chladič pro pouzdro TO220 1 4 4 

Konektor cinch zásuvka do DPS 1 7 7 

CELKEM       265 
 

Tabulka 1: Cenový rozpočet pro realizaci modulátoru 

 

7.2 Náklady na realizaci přijímače 
 

Uvedená cenová kalkulace zahrnuje cenu součástek pro výrobu demodulátoru (přijímače) 

včetně frekvenční výhybky. 

 

Typ součástky Název / Upřesnění Množství 
Cena [Kč] / 

ks 
Cena [Kč] 

celkem 
Integrovaný obvod TDA 2541 (ekv. A241D) 1 12 12 

Tranzistor KF 189 1 10 10 
Tranzistor KC 238 1 1 1 

Stabilizátor LM 2940CT12 1 27 27 

Filtr SAW OFW K 2954 1 50 50 
Rezistor uhlíkový do 0,5W 16 1 16 
Rezistorový trimr uhlíkový ležatý 1 8 8 
Kondenzátor univerzální keramický 50V 15 3 45 
Elyt. kondenzátor elektrolyt.kondenzátor 25V 3 1 3 
Tlumivka  axiální 3 2 6 

Tlumivka  radiální 2 9 18 

Konektor cinch zásuvka do DPS 1 7 7 

CELKEM       203 
 

Tabulka 2: Cenový rozpočet pro realizaci přijímače 
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V uvedených rozpočtech jsou zahrnuty náklady na součástky, nejsou však zahrnuty náklady na 

výrobu desek plošných spojů (kuprextit, cín, atd.) a také není v ceně zahrnut LCD zobrazovač, 

který byl už součástí zapůjčeného domácího telefonu. Haléřové položky byly zaokrouhleny. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nejdříve analyzovat možnosti přenosu modulovaného analogového 

videosignálu po společné lince s audiosignálem a poté navržení a ověření funkce cenově 

dostupného přijímače modulovaného videosignálu pro stávající systém domácích telefonů. 

V úvodu byly stručně zmíněny jednotlivé typy modulací a blíže popsány možné analogové 

modulace, zejména pak amplitudová modulace včetně modulátorů a demodulátorů, které byly 

zvoleny pro realizaci praktické části. K volbě amplitudové modulace mě vedla její jednoduchost 

a hlavně dostupnost levných profesionálních obvodů potřebných k její realizaci. Dodnes je 

v prodeji velké množství obvodů pro analogovou televizi, jež mají velkou část zapojení 

integrovanou už ve svém pouzdře, a bylo možné je využít. Nedostatkem analogové modulace je 

její náchylnost k rušení. Použití frekvenční modulace by bylo z tohoto hlediska výhodnější, ale 

odporovalo by to podmínce jednoduchosti a levného řešení. Bez použití profesionálních obvodů 

by totiž byla realizace zařízení s kvalitním výsledkem v domácích podmínkách nemožná a 

dostupnost takových obvodů pro frekvenční modulaci je velice špatná. Byly rovněž popsány 

možnosti přenosu videosignálu po krouceném páru UTP/FTP vodiče, také přenos koaxiálním 

kabelem. Ze zapojení stávajícího systému domácích telefonů vyplynulo, že přenos videosignálu 

je možné uskutečnit pouze nesymetricky, a proto bylo vhodné použít z hlediska rušení stíněný 

vodič FTP. 

V praktické části bakalářské práce byla popsána konstrukce modulátoru s obvodem LM1889 a 

také konstrukce přijímače s obvodem TDA2541. Konstrukce modulátoru s uvedeným obvodem 

je jednoduchá, ke spolehlivé funkci vyžaduje připojení několika pasivních součástek a 

rezonančního obvodu. U modulátoru bylo nutné zapojení doplnit obvodem vf zesilovače, kvůli 

útlumu vedení, a obvodem impedančního přizpůsobení vůči impedanci vedení. Konstrukce 

přijímače také není nikterak složitá. Použitý obvod TDA2541 již v sobě zahrnuje nejdůležitější 

obvody, jako je synchronní demodulátor, předzesilovač a obvod AVC. U přijímače je nutné 

doplnit na vstup zesilovač kompenzující útlum vstupního filtru, vstupní filtr, výstupní video 

zesilovač a rezonanční obvod pro funkci synchronního demodulátoru. Dá se říci, že vstupní filtr 

byl klíčový prvek mající vliv na kvalitu celého systému. Jelikož se v domácích podmínkách 

nepodařilo vyrobit dostatečně kvalitní a jednoduchý filtr, byl použit SAW filtr, kterému byl 

podřízen výběr modulační frekvence. Při volbě modulační frekvence je potřeba vycházet z toho, 

že útlum UTP/FTP kabelu značně narůstá se vzrůstající frekvencí. Z tohoto hlediska je vhodné 

frekvenci volit co nejnižší, ale z jiného pohledu se například pro mezifrekvenční kmitočet v TV 
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volí minimálně pětinásobek nejvyššího přenášeného kmitočtu videosignálu, aby se dal po 

detekci odfiltrovat, ale vliv filtračního členu nebyl v obrazu vidět. Této frekvenci odpovídá i 

hodnota frekvence zvoleného SAW filtru, která je 38 MHz. Testovaný systém domácích 

telefonů může být zapojen dvěma způsoby, a to buď přímým propojením jednoho tabla s jedním 

telefonem, nebo zapojením v systému iDům, v němž je vedení (sběrnice) různě rozvětvené a je 

na něm připojeno více domácích telefonů, včetně dalších zařízení. Při prvně jmenovaném 

zapojení bylo docíleno velmi dobrých výsledků. Pro druhé zapojení je popsaný způsob přenosu 

(a modulace) videosignálu nevhodný. Přenosová síť vykazovala při testování v iDomě velké 

ztráty signálu a také se projevilo rušení v propustném pásmu SAW fitru. V tomto zapojení 

záleží hodně i na ostatních připojených zařízeních, které mohou svým zapojením videosignál 

pohltit. Pro systém iDům by bylo vhodné použít jiné řešení, například využit domovní televizní 

rozvody, jež jsou nejspíše ve většině domů již nainstalované. Požadovaný videosignál by byl 

namodulován do vhodného volného frekvenčního pásma, koaxiálním kabelem by byl rozveden 

a rozbočen k video telefonům, nebo by mohl jako přijímač videosignálu z kamery posloužit i 

běžný TV přijímač. Poslední podmínkou práce byla cenová dostupnost navrženého zařízení. 

Modulátor se podařilo zrealizovat za 265,  Kč, přijímač za cenu 201,  Kč.  
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