Modulace je ovliv ování jednoho signálu jiným signálem, který je nositelem informace.
Druhy modulace:
a) amplitudová modulace
b) frekven ní modulace
c) fázová modulace
d) impulsová modulace
Pr b h vysokofrekven ní vlny je sinusový a je dán vztahem:
i= A sin (ωt + ϕ) = A sin (2πf0t + ϕ)
i – okamžitá hodnota vysokofrekven ního proudu procházejícího do antény
A – amplituda vysokofrekven ní vlny
ω - úhlový kmito et vysokofrekven ní vlny ω = 2πf0
t – as
ϕ - fázový úhel vysokofrekven ní vlny
Amplitudová modulace
amplituda nosné vlny se m ní podle okamžité hodnoty amplitudy modulující vlny. Amplituda p vodní
vysokofrekven ní vlny se tedy zmenšuje a zv tšuje v porovnání se svou p vodní hodnotou p esn
v rytmu modulující vlny.
P i amplitudové modulaci je d ležitá hloubka amplitudové modulace α. Je li hloubka modulace v tší
než 100% dochází ke zkreslení signálu
A
α = m ⋅ 100 0 0
Hloubku modulace vypo ítáme:
Avf
Am – amplituda modulované vlny
Avf – amplituda p vodní nemodulované vysokofrekven ní vlny
P i b žném rozhlasovém vysílání se nosná vlna amplitudov moduluje celým spektrem akustických
kmito t a vznikají postraní pásma (jedna dvojice).
ím vyšší modula ní kmito ty se v rozhlasovém vysílání p enášejí, tím širší je kmito tové pásmo
pot ebné pro p enos.
- nižší kvalita
Frekven ní modulace
modulující vlna p sobí na frekvenci nosné vlny. Kmito et nosné vlny se m ní p esn podle pr b hu
modulující vlny. P i frekven ní modulaci celým spektrem kmito t vzniká v tší postraní pásmo než u
amplitudové modulace.
∆f
mf = 0
M ítko modulace:
fm
mf – index frekven ní
modulace
∆f0 – nejv tší zm ny kmito tu nosné vlny
fm – modulující kmito et
+ kvalitní p enos
+ lze p enést stejnosm rnou složku.
- pot eba velké ší ky pásma, proto vysílají jen v pásmu velmi krátkých vln
Fázová modulace
modulující vlna m ní fázi nosné vlny. Fázová modulace je podobná modulaci frekven ní, ale p i fázové
modulaci nastává nejstrm jší zm na fáze vždy p i nejv tší zm n modulující vlny. Tam kde zm na
modulující vlny nenastává se nem ní ani fáze nosné vlny.
Fázový zdvih ∆ϕ = kA
k – konstanta
A – amplituda modulující vlny
Fázový zdvih je úm rný amplitud modulující vlny. Kmito tový posun ∆f0 je závislý na modula ním
kmito tu.
- nelze p enést stejnosm rnou složku

Impulsová modulace
p enos informací se neuskute uje jen spojitým analogovým signálem, který svou velikostí (hodnotou
proudu nebo nap tí) v každém okamžiku definuje okamžitou amplitudu p enášené zprávy (zvukový
signál). V n kterých p ípadek sta í informace p enášet jen v podob krátkých vzork (impulsy).
Impulsová modulace se používá jak k p enosu spojitých informací, tak i k p enosu íslicových
informací.
impulsová amplitudová modulace PAM - nejjednodušší p ípad amplitudov modulovaných impuls .
Vysílají se jen vzorky p enášené spojité vlny. Na p ijímací stran je pak nutné elektricky vytvo it obálku
impuls , abychom dostali p vodní signál.

impulsová ší ková modulace PŠM – impulsy mají stále stejnou amplitudu, ale r znou ší ku.

impulsová polohová modulace PPM – informace je p enášena impulsy, které m ní svojí svou polohu.

impulsová kódová modulace PCM – spojitý analogový signál je p evád n na íslicovou formu.
Tato modulace je nejvýznamn jší a nejperspektivn jší. V rychlém sledu, alespo dvakrát rychlejším,
než jaký je kmito et analogového signálu se odebírají
vzorky signálu. íselný údaj o velikosti vzorku se
p evede do dvojkové soustavy v podob série impuls
dvojí hodnoty.
Analogový signál se p evádí na digitální analogov
digitálním p evodníkem (A/D). Zp tn se digitální signál
p evede digitáln analogovým p evodníkem (D/A).
+ kvalita signálu, nepatrné zkreslení signálu, potla ení
šumu, velká dynamika

Modulátory
elektronické obvody zajiš ující modulaci
amplitudový modulátor AM
Amplitudov modulovaná vlna se skládá z nosné vlny s kmito tem f0, z dolního rozdílového
(postranního) kmito tu (f0-fn) a z horního rozdílového (postranního) kmito tu (f0+fn). Vysokofrekven ní
nosná vlna a nízkofrekven ní modulující vlna
se spole n p ivádí na elektronickou
sou ástku, která má vhodnou nelineární
voltampérovou charakteristiku (dioda).
Spole ným pr chodem obou signál
nelineární sou ástkou dojde ke zkreslení.
Vznikají nové složky a signály. Jsou to r zné
sou ty, rozdíly a násobky obou p ivád ných
kmito t . D ležité jsou ty i kmito ty, které
jsou p i vhodném zapojení obvodu
nejvýrazn jší.
nosná vlna s kmito tem f0
modulující vlna s kmito tem fn
dv postranní vlny s kmito ty (f0 + fn) a (f0 – fn)
Nepot ebné složky v etn p vodní modulující
vlny, pokud se projeví rušiv se odstraní
elektrickými filtry. Výsledný pr b h vlny se
skládá ze složek f0, f0+fn a f0-fn, to odpovídá signálu s amplitudov modulovanou vlnou.
Nízkofrekven ní signál s pom rn velkou amplitudou posouvá pracovní bod P. Dioda propouští
vysokofrekven ní signál s amplitudou, která je úm rná poloze pracovního bodu pohybujícího se
v rytmu nízkofrekven ního signál .
+ malé zkreslení
+ dobrá energetická ú innost

frekven ní modulátor
tento modulátor pracuje na principu paraleln p ipojené sou ástky k rezonan nímu obvodu oscilátoru.
Tato sou ástka m ní svou imaginární složku
impedance v závislosti na p ipojeném
nízkofrekven ním (modula ním) nap tí. M že
to být varikap nebo reaktan ní tranzistor.
Zm nami kapacity nebo induk nosti se m ní
rezonan ní kmito et rezonan ního obvodu a
tím i kmito et oscilátoru a vzniká frekven n
modulovaná vlna.
fázový modulátor
varikap nebo reaktan ní tranzistor je p i azen ke kmitavému obvodu za oscilátor (nap . do obvodu
zesilova e) Když se nízkofrekven ní modula ním
nap tí m ní rezonan ní kmito et rezonan ního
obvodu, neovliv uje to kmito et oscilátoru, ale m ní
se fáze signálu a vzniká fázov modulovaná vlna.

Sm šova e
obvod, do kterého se p ivádí dva signály s r zným kmito tem. Oba signály se „smíchají a na výstupu je
nový signál, který je sou tem nebo rozdílem p vodních signál . Sm šova se používá nap íklad
v televizoru, v radiop ijíma i atd.
Anténa rozhlasového p ijíma e zachycuje sm s vysokofrekven ních signál r zných vysíla
s kmito ty f1, f2, f3 až fn a ty se p ivádí na sm šova . Ke sm šova i je také p ipojen pomocný oscilátor,
jehož kmito et je závislý na kapacit prom nného
(ladícího) kondenzátoru. Za vstup ze sm šova e je
p ipojen selektivní vysokofrekven ní zesilova
s pom rn velkým ziskem, který je pevn nalad n na
mezifrekven ní kmito et fm. Zesiluje pouze kmito ty
v blízkém okolí kmito tu fm a ostatní potla uje.
P i vyla ování stanice se prom nnou kapacitou m ní
kmito et f0 pomocného oscilátoru a p i ur ité ladící
kapacit je spln na podmínka f1 – f0 = fm kde f1 je
kmito et daného vysíla e.
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