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Modulace III Pulsně amplitudová modulace - PAM 

Signál PAM – se získává tak, že se analogový modulační signál se 
nejprve nechá projít dolní propustí , která ho kmitočtově omezí. Dále se 
přivede na spínač ( vzorkovač ) , který je spínán pravidelným 
periodickým sledem vzorkovacích impulsů. 



Modulace III Frekvenční modulace - FM 

Existují dva druhy pulsně amplitudové modulace: 
Prvního druhu – u které sleduje vzorek průběh signálu 
Druhého druhu – kdy vzorek má stálou velikost  



Modulace III Pulsně šířková modulace - PŠM 

Nositelem informace je šířka impulsu ( rozdíl mezi náběhovou a sestupnou 
hranou). Čím je vzorek větší, tím je větší i šířka impulsu. Středy impulsů 
jsou od sebe vzdáleny rovnoměrně ( např. 125 µs ), náběžná i sestupná 
hrana impulsů je vzhledem ke středu impulsů rovnoměrná. Amplituda 
všech impulsů je stejně vysoká. 



Modulace III Pulsně polohová modulace - PPM. 

 U tohoto druhu impulsové modulace je informace přenášena pomocí 
impulsů, které jsou posunuty od svého pomyslného středu. Čím je větší 
výška vzorku – tím je posunutí větší. 
Osy jsou od sebe vzdáleny rovnoměrně ( např. 125 µs ), impulsy jsou 
stejně široké. Amplituda všech impulsů je stejně vysoká. 



Modulace III Frekvenčně impulzová modulace - FIM 

U tohoto druhu impulsové modulace je nositelem informace změna 
frekvence impulsů. Čím je vzorek této modulace větší, tím je větší 
frekvence impulsů. 
Impulsy jsou stejně široké. Amplituda všech impulsů je stejně vysoká. 



Modulace III Pulsně kódová modulace - PCM. 



Modulace III Pulsně kódová modulace - PCM. 



 Literatura a použité zdroje: 
 Elektronika I, Miloslav Bezděk, 2002, ISBN – 80-7032-171-4, str. 235 – 

239 
 Autorem materiálů, pokud není uvedeno jinak, je vlastní tvorba autora. 
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