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CONCÉT ËD MODULASSION D'AMPIËSSA
Për  costa  part  i  foma  sens'àutr  arferiment  a  la  session  Eletricità  e  Magnetism,  part  eut,  dont  i

arportroma quaich tòch, cand a sarà necessàri. An general i suponoma che lòn ch'i l'oma dit là a sia conossù.
I  l'oma  vist  coma  na  corent  fònica  a  peul  esse  generà  da  un  micròfono,  e  sì  i  arpijoma  'l  concét

considerand un micròfono a carbon, second lòn ch'i l'oma arpresentà an figura 1.

Figura 1 - Corent alternà ch'a mòdula la corent contìnua

Ël  micròfono  a  carbon  a  l'é  alimentà  da  na  baterìa  che  a  fà  passé  na  corent  con  un  valor  médi i0 .
Parland  al  micròfono,  cost  a  cambia  soa  resistensa  an  fonsion  dla  pression  acùstica,  e  donca  la  corent,  an
corispondensa, a vària sò valor aumentand ò diminuend second lòn ch'a fà la resistensa dël micròfono, As peul dì
che na corent variàbil a mòdula la corent contìnua. An sto cas la corent contìnua a serv nen a trasporté 'l segnal, a
la mira che la component contìnua, necessària për produve le variassion alternà, a peul esse eliminà travers un
trasformator  adatator  d'impedensa,  mentre  an  lìnea  a  passa  mach  la  component  alternà.  A  l'é  ciàir  che  se  sta
corent a traversa na resistensa, a pròvoca na tension corispondenta, e ant lòn ch'i disoma sì sota is arferima ò a
corent variàbil ò a tension variàbil a seconda 'd lòn ch'a serv.

Consideroma 'ncora nòstra corent contìnua modulà, e i vardoma soa ampiëssa. Se la corent sensa
modulassion a val I0 , la modulassion a pròvoca variassion antorna a sto valor. Le variassion a saran a valor medi
zero (i podoma supon-je sinusoidaj) e donca a l'avran n'ampiëssa limità pròpi dal valor I0 .  Con n'ampiëssa dla

variassion modulant Im  I0 , i l'avroma an total n'escursion da 0  a 2 · I0 , che a l'é la màssima possìbil.

Ël rapòrt fra L'ampiëssa màssima dla corent modulant Im e  'l  valor  dla  corent  contìnua I0  as  peul
ciamé "profondità ëd modulassion", che al massim a peul avèj valor 1 (opura 100 %).

Sòn a  peul  andé për  la  trasmission arlongh na lìnia,  ma për  fé  l'istéssa  trasmission via  ràdio,  a  venta
pensé che j'onde radio a l'ha na frequensa motobin pì àuta dle frequense scotàbij.

As peul antlora pensé ëd modulé n'onda radio d'ampiëssa costanta, con ël segnal fònich, pròpi coma
prima ël segnal a modulava la corent contìnua. L'onda modulà an costa manera as pòrta dapréss l'informassion
fònica.  Costa  a  l'é  la  prima  manera  dovrà  për  modulé,  vis-a-dì  socé  ël  segnal  da  trasporté  a  lìonda  ch'a  lo
traspòrta. Costa manera a l'é la "modulassion d'ampiëssa"  e  sì  i  andoma  un  pòch  ant  l'ancreus  dë  sto
mecanism.

A parte, antlora, da na dàita ossilassion a frequensa ràdio, caraterisà da na dàita frequensa f e na dàita
ampiëssa A0,  as trata ëd produve n'ònda dont l'ampiëssa a vària second le variassion dël segnal ùtil  che as veul
trasmëtte. I ciamoma "portant" la frequensa (e, com i vëddroma, l'onda) con ampiëssa costanta A0  ëd partensa,
dal moment che sò mesté a l'é pròpi col ëd porté 'l segnal ùtil. Sòn second lòn ch'i l'oma ilustrà an figura 2.

I ciamoma Am l'ampiëssa dël segnal modulant a bassa frequensa e, 'dcò ambelessì i podoma parlé ëd

"profondità 'd modulassion", coma rapòrt fra l'ampiëssa Am  e l'ampiëssa A0  dla portant. Ëdcò ambelessì sto
valor a peul nen esse pì àut che 1.

A l'é ciàir che, an figura , a son nen rispetà le proporsion fra le frequense. La frequensa radio a l'é, an
proporsion, motobin pì àuta ëd cola arpresentà.

Për  podèj  fé  nòstri  cont  e  dal  moment  che  i  savoma  che  qualonque  segnal  alternativ  a  peul  esse
scomponù an sinusòid, i foma l'ipòtesi d'avej un segnal modulant sinusoidal a frequensa sentìbil.

i i

i
0

0

0
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Figura 2 - Modél ëd modulassion d'ampiëssa

Component ëd l'onda modulà
I partoma donca da un segnal a frequensa acùstica f  e  donca pulsassion  f ,  che a  peul  esse

arpresentà da la fonsion tXtx sin)( .
I voroma vëdde se i podoma trasmëttla an modulassion d'ampiëssa second lòn ch'i l'oma suponù

prima. I consideroma donca n'onda portanta caraterisà a frequensa radio F e donca a na pulsassion  F
arpresaentà da la fonsion tYty sin)(

A costa fonsion, antorna al valor Y, i foma varié l'ampiëssa second nòstra fonsion x(t) e  donca  i
scrivoma la fonsion :

ttXYty sinsin)(

che a peul esse svilupà second le fòrmule 'ëd Werner dla trigonometria:

tXtXtYttXtYty coscossinsinsinsin)(
22

e  sòn  an  dis  che  nòstra  onda  modulà  a  l'é  fàita  da  tre  onde  a  radio-frequensa  dont  un-a  a  l'é  ugual  a  nòstra
portant ëd partensa, e j'àutre doe a son a  frequensa quasi istéssa, l'un-a manch la frequensa dl'onda modulanta e
l'àutra pì la frequensa modulanta. L'ampiëssa dla portant sentral a l'é cola dla portant nen modulà, mentre
l'ampiëssa dj'onde lateraj a val ognidun-a la metà dl'ampiëssa dl'onda modulanta.

Sto grup ëd tre onde a peul esse anrajà da l'istéssa antena, dal moment che le frequense a son motobin
davzin-e, e i vëddroma che, an ricession, as peul arcostruve l'onda modulanta a frequensa acùstica, che parèj a
ven trasmettùa via radio.

Se i suponoma che l'onda acùstica a sia n'onda con na forma alternativa qualonque, i savoma che a peul
esse scomponùa ant ònde sinusoidaj, dont un-a a sarà la fondamental e j'àutre d'armòniche, che an teorìa a peulo
esse an nùmer anfinì. A sto segnal as peulo peui giontésse d'àutri segnaj dl'istéss tipo. I podoma pr'esempi pensé
a  la  modulassion  che  a  peul  produve  un  segnal  arseivù  da  un  micròfono  che  a  l'é  dnans  a  un  ch'a  canta  e
norchéstra ch'a son-a. Fra fondamentaj e armòniche, tut sòn as trasuv ant un dàit nùmer d'onde sinusoidaj ant ël
camp acùstich, e magara 'dcò oltra 'l camp acustich.

Banda dla trasmission
Ognidun-a dj'onde sinusoidai a bassa frequensa ch'i l'oma vist e che a compon-o 'l son complessiv,

mandà a modulé l'onda portanta, a produv doe onde lateraj. Pì ël son a l'é aùss opura pì as trata ëd n'armònica
àuta, e pì jonde lateraj a saran lontan-e da la frequensa portant. I consideroma giusta un ëd costi son, che a peul
esse arpresentà coma

44332211 4sin3sin2sinsin)( tXtXtXtXtx

e a costa espression i podoma apliché 'l procediment ëd prima, sercand ttxYty sin)()(

Segnal modulant

Portant

Portant modulà
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I otnoma lì adission ëd doe série d'onde dël tipo (pensoma nen a j'àngoj ëd fase dla moment che da na
mira acùstica a l'é l'istessa còsa).

11
cos

2
cos

2
sin)(

i

i

i

i tiXtiXtYty

I podoma arpresenté lë spétr ëd coste frequense coma an figura 3

Figura 3 - Spétr ëd frequensa dl'onda modulà

J'armòniche àute a tiro ampréssa vers zero coma ampiëssa, ma macassìa un segal acùstich che a bassa
frequensa a òcupa na banda, com i l'oma vist a propòsit d'amplificassion linear a bassa frequensa, che a peul esse
ëd 15 kHz ò ëd pì, se a ven dovrà për modulé an ampiëssa n'ònda portanta, a pròvoca doe bande lateraj antorna
a la portant, ognidun-a larga 15 kHz ò ëd pì.

Se i suponoma che le frequense acustiche d'anterésse a rivo a 15 kHz, la banda ëd trasmission antorna
a na portant, suponoma, ëd 1 MHz a andrìa da la frequensa 985 kHz a la frequensa 1015 kHz, con na larghëssa
ëd banda ëd 30 kHz. Për trasmission fòniche a frequense dj'onde medie ò dj'onde curte an modulassion
d'ampiëssa sòn a l'é tròp, a rason dle tante stassion trasmitente, ant na distansa da un pont che a dipend da la
potensa dle stassion mideme, tnisend cont che la banda d'ògi stassion a venta nen che as pista con cola dj'àutre.
Ognidun-a a l'avrà na soa frequensa d'operassion, ma la larghëssa ëd banda che a l'é stàita stabilìa da j'organism
che  a  l'han  costa  autorità  a  l'é  mach  da 5 kHz a 5 kHz  rispét  a  la  portant.  I  vëddroma  peui  i  contést  le
frequense (motobin àute) e le manere andova costi lìmit a son diferent e 'dcò motobin diferent.

Strense la banda ëd trasmission a veul dì eliminé coj'onde che a traspòrto l'informassion dle frequense
acùstiche pì àute che 5 kHz, e donca la banda acùstica trasmëttùa a passa nen ij 5 kHz. An general sòn a basta e a
peulo esse trasmëttùe 'dcò d'interpretassion sinfòniche bele da sente, ma as peul nen parlé d'àuta fedeltà.

Profondità ëd modulassion
I l'oma vist che la profondità ëd modulassion a l'é 'l rapòrt fra l'ampiëssa dl'onda modulanta e cola dla

portant, e che sto rapòrt a peul nen esse pì àut che 1. Cand ël segnal modulant a l'é nen na sinusòid ma a l'ha na
forma iregolar dàita da la dzorposission ëd diferente onde e armòniche che a càmbio an continuassion (a basta
pensé a lë spetr dël parlà, dël cant, dla musica sinfònica e via fòrt), l'ampiëssa dël segnal modulant a l'é motobin
variàbil, ma a venta fé an manera che ij doi anvlup dl'onda modulà, col positiv e col negativ, a cambio mai segn,
an pràtica che as pisto nen e donca che la modulassion a supera mai 1, còsa che a provocrìa distorsion e 'dcò la
possibilità ëd mandé d'onde istantanie fòra dla banda e donca ëd disturb për d'àutre trasmission.

Da n'àutra mira a l'é amportant dovré la modulassion la pì àuta possìbil, përchè, com i vëddroma, an
rivelassion lòn ch'a conta a l'é l'ampiëssa dl'anvlup ëd l'onda arsèivua e nen sò livel costant.

Valor eficent dle corent modulà
Për le corent modulà a venta ardefinì ij concét ëd valor eficent, che i l'avìo stabilì për d'onde sinusoidaj,

e ambelessì a dventa important l'interval ëd temp che a ven considerà ant la definission.

La potensa che a ven mandà ant n'antena trasmitent a l'é dàita da 2IRP i , andova Ri a l'é la
resistensa d'anrajament dl'antena midema, mentre I  a l'é 'l valor eficent dla corent, calcolà an sël perìod
d'interésse.

Sto valor  eficent  ëd corent  a  l'é  fonsion dla  portant  e  dle  bande lateraj,  e  a  dipend donca ëdcò da la
profondità 'd modulassion e da l'interval ëd tempo considerà, dal moment che l'ampiëssa dl'anvlup total a càmbia
con  ël  temp.  Për  semplifiché  le  còse  e  vardé  'l  problema  da  na  mira  analìtica  sensa  dovej  fé  tròpi  cont,  i
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suponoma che la modulassion a sia fàita con n'onda acustica sinusoidal, dal moment che 'l concét che i voroma
espon-e a cambia nen. Is arferima a la figura 4.

Figura 4 - Valor eficent istantani e medi për na corent a radio-frequensa modulà

I savoma che ël valor eficent ëd na corent che a sia l'adission ëd diferente component, a val la radis
quadrà dl'adission dij quadrà dij valor eficent dle diferente component. An efét se i l'oma na corent I  componùa
da le corent ëd valor eficent I1 , I2 , I3 , e via fòrt che a traversa la resistensa R , la potensa dissipà ant la resistensa

a sarà 22
3

2
2

2
1 IRIRIRIRP  e donca 2

3
2
2

2
1 IIII .

Da la figura i podoma vëdde che 'l valor eficent istantani ëd nòstra radio-frequensa a càmbia soa
ampiëssa,  e  a  peul  esse  considerà  coma  fàit  da  na  component  costanta IA che  a  val

AMAXAMAXA III 707,0
2

1 e na component sinusoidal a la frequensa dla modulassion e con n'ampiëssa IB

che a val BMAXB II 707,0 .  Ma i  podoma indiché IB an fonsion ëd IA e dla profondità 'd modulassion m, an
manera d'avèj da fé con na sola corent, donca AB ImI . Peui i consideroma che IB a l'é na component

sunusoidal dël valor eficent total, che a soa vira a l'à un valor eficent che a val
2
BI . A sta mira i podoma dì che ël

valor eficend I ëd nòstra corent mandà a l'antena a val:
2

1
2

22
2 mIIII A

B
A . An figura as trata dla lìnia

indicà an ross.
Se, antlora, as consìdera 'l perìod dl'onda modulanta (perìodo acùstich), la potensa média a dventa:

22
22

2

2
22

2
1

22

2
1

BiAiABAiA

BAAii

IRIR
m

P
m

PIRP

PPmIRIRP

:

:andova

andova PA  a l'é la potensa socià a la portant e PB  a l'é la potensa socià a le bande lateraj.
L'onda portanta a contribiss nen a porté l'informassion acustica, che anvece a l'é contnùa ant le bande

lateraj. La potensa che a ven mandà an sle bande lateraj a dipend, a parità ëd potensa total, da la profondità ëd
modulassion m.  Pì  costa  a  l'é  àuta  e  mej  a  l'é  sfrutà  la  potensa anrajà.  Dal  moment che m  1  a  l'é  'l  màssim
possìbil,  i  l'oma  che  al  màssim  la  potensa  ùtil  che  a  ven  mandà  an  sle  bande  lateraj  a  l'é  la  metà  dla  potensa
"inutil" che a ven mandà an sla portant.

I vëddroma peui che a-i son manere ëd nen trasmëtte la portant e risparmié potensa, contut che peui la
ricession  as  ambreuja  pitòst.  Su  sta  strà  i  vëddroma  che  'dò  le  doe  bande  lateraj  a  son,  istant  për  istant,
simétriche, e donco bele mach un-a dle doe a l'ha tuta l'informassion che a serv a arcostruve 'l segnal acustich ëd
partensa. Ëdcò sòn a pòrta 'd bele complicassion.

t

IA

IA (1+m) IA (1 m)

IAMAX

IB

valor eficent  «medi»

I
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MODULATOR D'AMPIËSSA
I  vardoma  adéss  com  as  peul  oten-e  la  modulassion  d'ampiëssa.  I  partoma  da  l'idèja  ëd  dovré  na

vàlvola (a-i son ëdcò d'àutre manere ma an pràtica a son marginaj), che a arsèiva ij  segnaj a radio-frequensa e a
bassa frequensa.Ambelessì i consideroma doi tipo 'd modulator, dont ël prim a sfruta la caraterìstic 'd grìja, cand
costa a l'é dël tipo giust, mentre lë scond a deuvra 'l contròl ëd la tension anòdica.

Modulassion për caraterìstica 'd grija
Le tension a radio-frequensa e a bassa frequensa a son adissionà ant ël sircuit ëd grìja second lë schema

ëd figura 5.

Figura 5 - Modulassion për caraterìstica 'd grija

e për ël fonsionament is arferima al disegn ëd figura 6.

Figura 6 - Modulassion ëd grija, schema dla solussion gràfica

C
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I l'oma da manca che la caraterìstica dla vàlvola a sia parabòlica e a peussa esse dëscrivùa da l'equassion
2
gga vbvai

che a l'é arferìa a doi ass dont j'ordinà paralele a l'ass dla corent anòdica e j'assisse paraléle a l'ass dla tension ëd
grija,  con  orìgin  ant  ël  pont  evidensìà  ëd  fonsionament  a  l'arpòs.  Dal  disegn  dla  figura  5  as  peul  vëdde  che  i
suponoma ëd mandé an grija na tension che a l'é l'adission dl'onda portant pì l'onda modulant. Donca a l'é

tVtVvvv g sinsin

Ël condensator C an figura 5 a serv a curt-sircuité 'l  generator dla bassa frequensa për l'onda a radio-
frequensa. I suponoma che la polarisassion a disturba nen nòstre onde. Se i sostituima l'espression ëd vg an cola
dla caraterìstica i trovoma le corispondente component variàbij dla corent anòdica ëd seurtìa.

tVbtVbtVattVbaV

ttVVbtVbtVbtVatVaia
2222

2222

2

2

sinsinsinsinsin

sinsinsinsinsinsin

ma i savoma che 21
2
12 cossin . Donca i l'oma che ël prim termo a l'é l'espression ëd n'onda a pulsassion

  modulà an ampiëssa da na frequensa a pulsassion . con na profondità 'd modulassion V
a
b

m
2 . Lë scond

termo a l'é na frequensa acustica ël ters termo a l'é na frequensa dobia dla frequensa radio, ël quart termo a l'é na
frequensa dobia dla frequensa acùstica. Dal moment che 'l càrich dla vàlvola a l'é arsonant an sla pulsassion  , e
che peui a-i sarà n'amplificassion seletiva, ij termo 2, 3, 4 a sparisso.
As peul dì che sto modulator a l'é n'amplificator an classe A, e a l'é ciàir che la frequensa radio d'intrada a peul
nen avèj na gròssa ampiëssa. Sto modulator, donca a sarà seguì da n'amplificator che a podrà esse an classe B ma
nen an classe C, për nen perde la modulassion.

Sopression dla portant
Sto sistema 'd modulassion a përmëtt, bastansa fàcil, ëd trasmëtte mach le bande lateraj, se as deuvra na

strutura an sël tipo dël contra-fase, coma cola ilustrà an figura 7, che a ven dita "modulator bilansà ".

Figura 7 - Modulator bilansà

Con sto colegament, ël segnal a radio frequensa a l'é aplicà a le doe grije an contra-fase, mentre 'l segnal
a bassa frequensa a l'é aplicà an fase.

Cand ël segnal a bassa frequensa a-i é nen, se ant la prima vàlvola la corent anòdica ia1 a val

tIi aa sin1  ant la sconda la corent anòdica ia2 a val tIi aa sin2 .  Le doe corent as anulo e ant ël sircuit
arsonant ëd seurtìa a-i son nen ossilassion.

Cand a-i é segnal an bassa frequensa, për lòn ch'i l'oma vist prima la component significativa dla corent
anòdica ant la prima vàlvola a sarà dël tipo ttmIi aa sinsin11  mentre ant l'àutra vàlvola a sarà dël tipo

ttmIi aa sinsin12 .
Ste doe corent as adission-o ant la corent che a và ant ël sircuit ossilant, che a sarà antlora dàita da
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ttmI
ttmItIttmItIiii

a

aaaaaaa
sinsin

sinsinsinsinsinsin
2

21

e donca, sempe për le fòrmule 'd Werner:
tmItmIi aaa coscos

e coste a son le doie bande lateraj, sensa la portant.

Modulassion për caraterìstica anòdica
Sto tipo 'd modulassion a sfruta la caraterìstica dj'amplificator an clàssa C ëd fornì na tension ëd seurtìa

che a l'é proporsional a la tension d'alimentassion. Contut che, com i vëddroma, a ciama pì potensa da
l'amplificator a bassa frequensa, sto sistema a l'é convenient pròpi përchè a sfruta tute le potensialità
dl'amplificassion an class C, a la mira che a l'é 'l pì dovrà.

Për oten-e la modulassion as fà donca varié la tension d'alimentassion dlë stadi a radio-frequensa, con
në schema che, coma prinsìpi, a l'é arportà an figura 8 (modulator Heising).

Figura 8 - Modulator Heising

Ël prim trìodo a l'é ciamà "modulator ", a arsèiv an grìja ël segnal modulant a frequensa acùstica, e a
l'ha coma càrich l'indutansa LA che a fà da blòch a l'audio-frequensa e, an paralél, ël sircuit modulà. Cost a l'é lë
stadi final dl'amplificator a bassa frequensa. Sto trìodo a fonsion-a an classa A për arproduve sensa distorsion ël
segnal àudio.

L'ànodo dël prim trìodo a l'é colegà a l'ànodo dlë scond trìodo, dit "modulà ",  travers l'indutansa LR ,
che anvece a fà da blòch a la radio-frequensa, e a l'ha, an pràtica, gnun-e impedense për la bassa frequensa.  Sto
trìodo a arsèiv an grìja la radio-frequensa e a fonsion-a an classe C (polarisassion e tension variàbil ëd grìja a son
calcolà an manera che an tute le condission ël trìodo a sia an classe C). Sò càrich a l'é ël sircuit arsonant, alimentà
travers ël condensator Cche a fërma la tension d'alimentassion, che a sta mira a l'é variàbil a frequensa acùstica.

As dimostra che për ël prim trìodo, el sircuit modulà as compòrta coma se a fussa na resistensa R0 ëd

valor  an pràtica  costant  e  dàit  da
0

0
0

a

a
I

V
R , con Va0 e Ia0 , ant l'órdin, tension e valor medi corent anòdiche,

contut che coste a vàrio motobin ëd valor a frequensa acùstica, vis-a-dì che tension e corent a vàrio, an pràtica, a
l'istéssa manera, e an particolar a resta istéss l'àngol ëd condussion ant ël perìod.

Se i mantnoma l'ipòtesi che l'impuls ëd corent anòdica a sia retangolar, a l'é fàcil determiné 'l valor dla
resistensa R0 . An efét i l'oma vist, a propòsit d'amplificator an classe C, che l'ampiëssa dla component

fondamental dla corent I1a a  l'é  dàita  da
T

aa tdti
T

I
0

1
2 sin ,  ma  ant  l'ipòtesi  che  la  corent  a  sia  a  impuls

retangolar d'autëssa Ia  e ëd durà 2  , l'espression a dventa:

sinsin a

T

T
aa ItdtI

T
I

22
4

4
1

e 'dcò che 20 aa ITI , vis-a-dì )/( 20 TITI aa , e donca a arzulta :
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sinaa I
T

I 01
1

Ma i podoma esprime la corent I1a  ëdcò considerand che
p

a
a R

V
I1 , andova Va  a l'é l'ampiëssa dla

tension  anòdica  che  as  ëstabiliss  an  sël  sircuit  arsonant   che  dal  moment  che  a  l'é  an  arsonansa  a  presenta  la
resistensa ohmica Rp. An classe C i podoma dì che la tension Va a val a-peu-pré 0,9  dla tension V0a , e donca

che
p

a
a R

V
I 0
1

90, . Se i foma uguaj le doe espression ëd I1a i otnoma sin
,

a
p

a I
T

R
V

0
0 190  e da sì i arcavoma

l'espression
0

0
0

a

a
I

V
R  che as oten sùbit da l'espression ëd prima moltiplicand ij doi member për Rp e dividendje

peui për 0,9 I0a. As oten sin
,

T
R

I
V

R p
a

a
90
1

0

0
0 .

An costa manera i l'oma che 'l càrich dla prima vàlvola a l'é fàit da doi branch an paralél, dont ël prim a
l'é l'impedensa dl'indutor LA  con  nùcleo  'd  fer  e  donca  bin  àuta,  contut  ch'a  sia  variàbil  con  la  frequensa  dël
segnal acùstich, ma sempe àuta rispét a R0  an tut ël camp d'interésse. Lë scond branch a l'é ël sircuit dla sconda
vàlvola, che a val R0  com i l'oma dit.

La prima vàlvola a fonsion-a donca an classe A coma se a l'avèissa la resistensa R0  ëd càrich, mentre la
sconda vàlvola a fonfion-a an classe C, ma soa tension d'alimentassion anòdica a vària second ël segnal acùstich.
La  tension  che  as  ëstabiliss  an  sël  sircuit  ossilant  ,  com  i  l'oma  vist,  a  l'é  quàsi  istéssa  a  costa  tension
d'alimentassion, e a varia second ël segnal acùstich e donca a l'é modulà.

Profondità 'd modulassion
I l'oma vist che la prima vàlvola a fonsion-a an classe A e donca soa tension anòdica a riva nen a andé a

zero  an  sle  mesonde  negative  dël  segnal  an  grija.  Se  costa  tension  anòdica  a  ven  dovrà  parèj  com a  l'é  për  la
modulassion com i l'oma vist sì dzora, as peul nen rivé al 100% për m, e contut che la tension a sìa pì àuta, a serv
mach a mandé potensa inùtil an sla portant. A conven donca arduve la tension d'alimentassion sensa arduve la
component variàbil, an manera ëd gavé 'l sòco ëd tension contìnua.

Për  fé  sòn  as  peul  dovré  lë  schema  ëd  figura  9,  andova  a  l'é  stàit  giontà,  fra  ij  doi  ànodo,  un  grup
resistensa-capacità RC an paralél.

Figura 9 - Sircuit  për aumenté la profondità 'd modulassion m.

La resistensa a l'ha 'l but dë sbassé la tension, mentre 'l condensator a fà passé la component alternativa
sensa arduvla. Sòn as riva a fé se ij valor për R e C  a son sernù ant la manera giusta.

A  venta  che  la  cascà  'd  tension  prodovùa  da  la  resistensa  a  sia  costanta  ëdcò  për  le  frequense  le  pì
basse, e donca ël condensator a venta che a l'àbia impedensa trascuràbil ëdcò për le frequense acùstiche le pì
basse, e che donca a fasda da volan ëdcò për coste frequense. Se pr'esempi i voroma trasmëtte fin-a a frequense
ëd 50 Hz, a venta che la costant ëd temp a sia RC  1/50 [sec], e magara che a sia doe o tre vire sto valor.

R

- V0g1

audio radio

- V0g2
+ V0a

Radio modulà

LR

C

LA



Modulassion

305

Për trové ël valor dla resistensa R as peul dovré ël sistema gràfich për savèj ij  valor dla tension da fé
casché  e  con  quala  corent.  Is  arferima  a  figura  10,  arpijand  lòn  chj'i  l'oma  dit  a  propòsit  dij  diferent  tipo  'd
vàlvole.

Figura 10 - Sòco 'd tension da gavé për la modulassion

As peul dì che la resistensa R a l'é dàita da
a

aa
I

VV
R

0

0   e a venta precisé lòn ch'a l'é la corent I0a .

Costa a l'é la corent média che a traversa la resistensa R ant ël pì longh perìod dle frequense acùstiche .

An costa manera as pròvoca na cascà ëd tension ëd VV a0 , mentre la tension Va  a resta tuta aplicà a
la sconda vàlvola, e sòn a përmëtt na modulassion dël 100%.

N'àuta manera d'aumenté la profondità 'd modulassion a l'é cola d'aumenté 'l valor dla tension Va ,  e
sòn a peul esse fàit an doe manere. La prima a deuvre n'autotrasformator e la sconda un trasformator, second lòn
che a l'é arpresentà an figura 11.

Figura 11 - Manere d'aussé la tension modulanta

An  tute  doe  le  manere  as  peul  avèj  na  tension  modulanta  pì  àuta,  an  manera  d'oten-e  ël  100%  ëd
profondità 'd modulassion, ma con lë scond ëschema as peul ëdcò rende indipendente le doe tension
d'alimentassion, an manera d'adatéje ognidun-a a soa vàlvola.
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Confront fra modulator
La modulassion fàita për caraterìstica anòdica a l'ha vàire vantagi rispét a cola fàit për caraterìstica ëd

grija, dont ël prim a l'é sens'àutr l'usagi ëd na vàlvola modulà che a fonsion-a an clàsse C e che donca a përmëtt
na bon-a potensa con un bon rendiment.

Lë scond, peui, a l'é che ël càrich echivalent an sla vàlvola final an bassa frequensa a l'é costant, e sòn a
përmëtt na bon-a linearità dl'amplificassion a bassa frequensa.

Un ters vantagi a l'é che lë stadi an classe C a arsent bele che gnente ëd possìbij variassion an sl'intràda
a bassa frequensa.

La modulassion për caraterìstica ëd grija a l'ha un prim inconvenient ant ël fàit che ël càrich che la grija
a arpresenta an sij sircuit anans ëd pilotagi a l'é an pràtica ugual a zero finché la grija a l'é negativa, ma a càmbia
motobin cand la grija a dventa positiva, e sòn a dà problema për la linearità. Për evité sto inconvenient a ventrìa
manten-e la grija negativa, ma sòn a lìmita lë sfrutament dla vàlvola.

I  l'oma  vist  che  un  vantagi  dla  modulassion  për  caraterìstica  ëd  grìja  a  l'é  na  sempia  possibilità  ëd
trasmëtte sensa la portant, contut che la còsa a ciama doe vàlvole.

Un problema, anvece, dël modulator për caraterìstica anòdica a l'é col d'avèj da manca ëd l'indutansa ò
dël  trasformator  che  a  l'é  nen  fàcil  da  realisé.  An  efét  a  venta  che  ël  valor  dl'indutansa  a  sia  àut  ëdcò  për  le
frequense acùstiche le pì basse, contut che ant l'indutansa a passa tuta la corent d'alimentassion dij doi stadi, e
donca con na fòrta magnetisassion che a arduv la permeabilità magnética.

Potensa dle vàlvole anteressà
Parland an general dla modulassion d'ampiëssa i loma vist che la potensa necessaria PB  a  modulé

n'onda portant ëd potensa PA  con na profondità 'd modulassion m a val :

AB PmP
2

2

andova PB a  l'é  la  potensa ùtil  fornìa  da la  vàlvola  modulatriss,  mentre PA a  l'é  la  potensa fornìa  da la  vàlvola
modulà sensa segnal an bassa frequensa (portant nen modulà).

I suponoma che la vàlvola modulatriss a fonsion-a an clàsse A . La potensa Pba'  che l'alimentassion a
deuv fornì a lë stadi modulator a l'é donca, se i suponoma un rendiment ' :

A
B

ba P
mP

P
2

2

'

Ël màssim ëd costa potensa a corispond al màssim dal profondità ëd modulassion (che 'd sòlit a ven
considerà a 1 ), e a venta consideré che, cand a-i é nen segnal a bassa frequensa, tuta sta potensa a ven dissipà an
sl'ànodo  dla  vàlvola  modulatriss,  che  donca  a  venta  ch'a  sia  dimensionà  an  propòsit,  për  na  potensa  màssima
dàita da Pa'  Pba'.

La potensa che a venta ch'a fornìssa la vàlvola modulà, sensa la modulassion a val PA ,  e  con  la

modulassion a val :
2

1
2m

PA .

Coste a son potense ùtij P (ant ij doi cas), e donca a venta consideré un rendiment ''. I suponoma che
la vàlvola modulà a fonsion-a an clàsse C . La màssima potensa Pba''  ciamà a l'alimentassion anòdica, antlora, a
sarà:

2
1

2mP
P A

ba

La potensa màssima Pa'' che sta vàlvola a dìssipa an sl'ànodo (che a l'é la potensa 'd dimensionament

dla vàlvola) a sarà dàita da costa potensa Pba'' meno la potensa P  ùtil  che a  ven iradià  (ò macassìa  mandà a
l'utilisator). Donca :



Modulassion

307

1
2

1
2

1
2

1
222 mPm

P
mP

PPP A
A

A
baa

Se i foma ël rapòrt fra Pa'  e Pa'' , i trovoma che:

1
2

1
2 2

2

m

m
P
P

a

a

e se i consideroma, për m  1 , che a sia '  0,25  e "  0,7  a-i na ven che la potensa dël prim trìodo a l'é 3
vire cola dlë scond.

Modulassion anòdica an série
I acenoma giusta a sto tipo ëd modulassion, che a arzulta interessanta ma nen tròp pràtica..
Costa a l'é na manera d'evité l'indutansa, complicà da realisé, ch'i l'oma vist ant la modulassion anòdica

ch'i l'oma tratà prima (modulassion an paralél). I podoma dì che 'l sircuit dovrà a l'é dual ëd col studià prima. I lo
arportoma an figura 12.

Figura 12 - Modulator anòdich an série

An costa solussion ël trìodo modulà a l'é ël càrich dël trìodo modulator, che a l'ha ël valor, an pràtica
costant dla resistensa R0 ch'i l'oma definì prima. Su sto càrich as ëstabiliss la tension dàita da aa IRV 000 , che a
l'é variàbil a la frequensa acùstica. Sta tension a l'é cola d'alimentassion dlë stadi modulà.

Dal moment che la corent che a passa ant ël modulator, vorend, a peul andé fin-a a zero, an teorìa sta
sistemassion a përmëttrìa d'avèj la modulassion al 100%.

Sòn a andrìa bin se la caraterìstica dël modulator a fussa linear përféta a parte dal pont d'interdission (i
arcordoma  che  'l  modulator  a  l'é  an  clàsse  A).  Ste  condission  però  a  son  nen  verificà,  e  antlora  a-i  sarìa  na
distorsion che, vist che la mes-onda negativa a arzultrìa un pòch sgnacà, a saria pì che tut dë sconda armònica.

Ant la figura a l'é stàit giontà un sircuit disegnà an ross, fàit da na resistensa an série a n'indutansa. Sto
grup LR a l'é butà an paralél al sircuit modulator, an manera dual al grup RC dla solussion an paralél, che a l'era
an série al sircuit modulator.

An sto cas ël grup LR a l'ha ël but ëd derivé na corent costanta istéssa al sòco 'd corent che as veul
lassé ant la vàlvola modulatriss. An costa manera as peul rivé a avej na modulassion dël 100% e ant l'istéss temp
avèj na bon-a linearità. D'àutra part però a-i é 'l fàit che a venta torna dovré n'indutansa con ël nùcleo ëd fer, che
a l'é pròpi lòn ch'as vorìa evité con la modulassion an serie. A venta però dì che costa indutansa a l'é pì sempia da
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realisé, përchè la corent che a venta ch'a-j passa drinta a l'é motobin pì bassa che nen cola che a traversa
l'indutansa "ëd paròla" (com a-j diso), dël cas dla modulassion an paralél.

Cost, macassìa, a l'é nen l'ùnich problema dla modulassion an série. An efét, prima 'd tut, a venta che 'l
càtodo  dël  trìodo  modulà  a  sia  al  potensial  dl'ànodo  dël  trìodo  modulant  (che  a  varia  a  frequensa  acustica),  e
donca ëdcò soa polarisassion dla grìja a venta ch'a sègoa sto potensial. E peui, an sto cas, as peul nen dovré, për
ël modulator, doe valvole an contra-fase an classe B. còsa che a përmëttrìa d'avèj un rendiment bin pì àut.

Për coste rason l'usagi dë sto sistema 'd modulassion a l'é pòch pràtich e donca a l'é pòch dovrà.
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CONCÉT ËD MODULASSION ËD FREQUENSA
La prima idèja che a l'ha cissà jë studi su sto tipo 'd modulassion a l'era cola d'arduve la banda ciamà da

la modulassion d'ampiëssa. L'idèja a l'era d'autut sbalià e sòn a l'é vnuit a fòra da jë studi an sla composission
dj'onde modulà  an frequensa.  Ma sto tipo 'd  modulassion a  l'avìa  d'àutri  vantagi,  contut  che la  banda ocupà a
arzultava bin pì larga.  An particolar a ven dovrà për frequense radio motobin àute, a parte dai 50 MHz an su, ant
l'órdin dle senten-e 'd MHz e oltra.

A venta dì che a-i son d'aplicassion andova a conven motobil la modulassion d'ampiëssa, e d'àutri
andova anvece a conven la modulassion ëd frequensa

Coma base as  trata  sempe ,  a  parte  da na frequensa radio che a  peul  esse  trasmëttùa e  na frequensa
àudio che a pòrta l'informassion da trasmëtte, ëd taché a la frequensa radio l'informassion àudio. Com i l'oma già
vist con la modulassion d'ampiëssa, sòn a passa travers la generassion d'onde radio comprèise ant na certa banda,
che ansema a pòrto l'informassion.

I suponoma sempe, për semplifiché, che l'informassion a bassa frequensa a sia giusta na fonsion
sinusoidal, na nòta da trasmëtte.

I l'oma vist che ant la modulassion d'ampiëssa l'informassion da trasmëtte a 'ndasìa a modifiché
l'ampiëssa dël segnal trasmëttù. An sto cas l'informassion a va a modifiché la frequensa dël segnal trasmëttù. A
venta fé atension che la variassion ëd frequensa a l'é relativa a l'ampiëssa dël segnal da trasmëtte. La frequensa dla
trasmission a càmbia an fonsion dl'ampiëssa istantània dël segnal.

Pì an general i podoma dì che na grandëssa alternativa, suponoma na corent i,  bon-a a propaghésse
travers n'onda, a l'ha n'espression dël tipo :

cosAi

andova l'àngol   a l'é fonsion dël temp, e se  a l'é la velocità angolar istantània, i l'oma che td . I
l'oma donca, a un tempt t qualonque:

tAi cos

Se ij paràmeter A, ,   a son costant, contut che l'onda a peussa propaghésse, a l'é nen an condission
ëd trasferì anformassion àudio. Ma se un dë sti tre paràmeter a l'é variàbil second l'andura dla fonsion modulant,
antlora l'onda as pòrta dapréss l'nformassion che a serv trasmëtte: as dis che l'onda a l'é modulà.

I l'oma vist che se i foma variàbil l'ampiëssa A i l'oma lòn ch'i l'oma studià prima, vis-a-dì la
modulassion d'ampiëssa.

Ma i podoma 'dcò rende variàbij la pulsassion , second l'andura dla fonsion modulant, e an sto cas i
podoma parlé ëd modulassion ëd frequensa, opura rende variàbil l'àngol ëd fase  , sempe second l'andura dla
fonsion modulant, e an sto cas i podoma parlé ëd modulassion ëd fase.

I  notoma,  macassìa,  che  tant  la  modulassion  ëd  frequensa  che  cola  ëd  fàse  a  la  fin  a  género  na
variassion dl'àngol  ch'i l'oma vist prima, e donca a son motobin corelà.

I suponoma che la fonsion modulanta a sia na sisusòid a la pulsassion m , còsa che a l'é significativa
dal moment che qualonque fonsion modulanta a peul esse scomponùa an sinusòid, com i l'oma già vist.

La modulassion ëd frequensa
Ant la modulassion ëd frequensa, prodòta da n'onda a bassa frequensa ëd pulsassion m ,  i l'oma che

l'onda total a l'ha na pulsassion  dàita da (i suponoma che la fase   a sia zero, për semplifiché):
tmd cos0

andova a l'é ciàir che 0 a  l'é  la  pulsassion  dla  portant, m a  l'é,  com  i  l'oma  dit,  la  pulsassion  dël  segnal

modulant,  mentre a venta spessifiché bin lòn ch'a l'é d.
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I  disoma  "deviassion ëd frequensa fd "  (che  a  val
2

d
df ) l'aument ò la diminussion dël valor

istantani dla frequensa rispét al valor medi f0 , che a peul varié fra un màssim e un mìnim. I l'avroma donca che
minmax fffffd 00 . Sta deviassion a l'é proporsional a l'ampiëssa dël segnal da trasmëtte, e a corispond a

A ant la modulassion d'ampiëssa. Ambelelà, però, ël valor ëd l'ampiëssa A a  podìa  rivé  fin-a  a  l'ampiëssa  dla
portant, e sòn a corispondìa a na profondità ëd modulassion m ugual al 100%.

Ant  ël  cas  dla  modulassion  ëd  frequensa  la  deviassion  a  venta  ch'a  sia  contnùa  ant  la  banda  butà  a
disposission antorna a la frequensa f0 , e donca la deviassion màssima a venta ch'a sia stabilìa për convension. I
notoma che a venta ch'as trata ëd na cita frassion dla portant, nen mach për fé spassi a vàire canaj d'un davzin a
l'àutr, ma 'dcò për nen che le frequense devià a ven-o taja dai sircuit arsonant an ricession e ant l'amplificassion
seletiva an general.

Dal moment he sto tipo ëd modulassion a ven dovrà su portant a frequensa motobin àuta, com i l'oma
dit,  as  pija  coma  deviassion  màssima  consentìa  ël  valor  ëd 75 kHz.  Costa  deviassion  as  fa  corisponde  a  la
profondità 'd modulassion dël 100%.

La "profondità ëd modulassion m " a val donca
Hzk75

dfm (con fd  an kHz, natural).

A-i é n'àutr paràmeter che as definiss e che a venta nen confonde con la profondità ëd modulassion,

che a l'é ël "ìndes ëd modulassion ëd frequensa mf ", che a l'é definì da
m

d
fm .

I tornoma a nòstra fonsion cosAi  e  a  l'espression ëd nòstr  àngol td  e  se  i  foma le

sostitussion i l'oma tmt mf sin0

I podoma antlora scrive l'equassion dla nòstra onda modulà an frequensa coma:
tmtAi mf sincos 00

Lë  svilup  ëd  costa  equassion  a  l'é  nen  fàcil,  e  a  venta  dovré  la  teorìa  dle  fonsion  ëd  Bessel,  che
ambelessì i stoma nen a fé.

Lòn ch'a arzulta a l'é che na portant sinusoidal ëd pulsassion 0,  modulà  an  frequensa  da  n'onda
sinusoidal ëd pulsassion m , a produv n'infinità d'onde sinusoidaj second lë svilup sì sota, andova an general la

fonsion Jn(x) a l'é la fonsion ëd Bessel ed prima spece d'órdin n  dl'argoment x. An nostr cas l'agoment x a l'é

l'ìndes ëd modulassion mf :

...........................................................................................
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An definitiva j'onde prodòte con la modulassion ëd frequensa ëd n'onda con frequensa fondamental f0

fàita con n'onda sinusoidal a frequensa acustica fm a produv n'anfinità d'onde dont le caraterìstiche a son:

nferiorlateral  ibanda

.............................................
;)(
;)(
;)(

portant;)(

superiorlateralbanda

;)(
;)(
;)(

.............................................

mf

mf

mf

f

mf

mf

mf

ffmJA
ffmJA
ffmJA

fmJA

ffmJA
ffmJA
ffmJA

2
2

2
3

030

020

010

000

010

020

030



Modulassion

311

La tabela a arpòrta ampiësse e frequense . Ij valor dle fonsion ëd Béssel as arcavo da le tabele opura dai
gràfich, che a peulo esse pì ò manch detajà, ma a venta che a sio arportà tute le fonsion che, an corispondensa dël
valor mf (argoment ëd la fonsion) a l'han un valor superior a 0,01. An efét cost a l'é ël lìmit për che l'onda a sia
significativa. An figura 13 i arportoma le fonsion da l'órdin 0 a l'órdin 6, giusta coma esemp, dal moment che 'd
sòlit a-i na van ëd pì. Stabilì ël valor ëd mf , ël valor dle corispondent fonsion as treuva an sla vertical ch'a passa
për col valor. As considera 'l valor assolut.

Figura 13 - Fonsion ëd Bessel ëd prima spece

I giontoma 'ncora che le fase ëd tute le component a son tale che soa adission a sia costanta ant ògni
moment. Son a l'é necessari, dësnò a-i sarìa 'dcò na modulassion d'ampiëssa.

Larghëssa 'd banda
I notoma che a la portant nen modulà (mf  x  0 an figura) a corispond la fonsion J0 con valor 1,

mentre tute j'àutre a son a zero. As considera che a faso part ëd la banda tute le component che a sia almanch 1%
dla portant nen modula. Donca a son part ëd la portant le component che a corispondo a valor dla fonsion ëd
Bessel pì gross che 0,01.

An  costa  manera  i  podoma  dì  che  la  banda B a  l'é  dàita  dal  dobi  dël  nùmer  ëd  righe  con  ampiëssa
superior a 0,01 moltiplicà për la frequensa modulanta, com a arzulta da la figura 14, andova i l'oma arportà le
spetr dla banda supòsta fàita com i spessificoma sì sota. Se a-i son vàire frequense modulante as consìdera la pì
gròssa. I podoma antlora supon-e che la frequensa acùstica la pì àuta che as peul trasmëtte a sia ëd fm  15 kHz.
I consideroma giusta costa frequensa. I suponoma peui ëd dovré na profondità 'd modulassion m  0,8 , che a
corispond a na deviassion ëd frequensa fd  ëd 60 kHz . Nostr mf  a val, antlora mf  60 /15 4.

Figura 14 - Spétr ëd frequense dla bandadl'onda modulà da un segnal sinusoidal
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A venta noté che i soma fermasse la fonsion d'ordin 6, përché coste a j'ero le curve a disposission. I
l'oma dovrà na profondità ëd modulassion ëd 0,8 anvece che 1, e sòn a l'ha strenzù un pòch la banda.  A l'é ciàir,
com a l'é  indicà  prima,  che costi  valor  dla  fonsion a  son moltiplicà  për  l'ampiëssa  dla  portant  nen modulà.  An
costa manera la banda a val mfNB 2 .

An costa espression N a l'é ël nùmer dle righe 'd na banda lateral dlë spetr che a supero ël valor 0,01
dla portant nen modulà, mentre fm  a l'é la frequensa modulant, opura la pì àuta dle frequense modulant se coste
a son pì che un-a.

Na fòrmula empìrica për trové la larghëssa dla banda a l'é cola ëd Carson, dàita da )( MaxmffB 2

con f  che a l'é la màssima deviassion e fmMax  la pì àuta frequensa modulanta. Sta fòrmula a va bin se l'indes ëd
modulassion a àut, dësnò a l'é nen vàire precisa.

I canaj për la trasmission an Modulassion ëd Ffrequensa (MF opura FM për ij fanàtich dl'Inglèis) a son
standardisà e a l'han, com i l'oma già acenà: deviassion ëd frequensa f  75  kHz e màssima frequensa
modulanta fmMax  15 kHz . An sto cas la fòrmula ëd Carson a peul andé bin, e 'l canal a l'é largh 180 kHz nét e
200 kHz gròss.

Potensa dl'ònda modulà
A basta arcordé che la potensa dissipà da na corent sinusoidal che a traversa na resistensa a dipend nen

da soa frequensa, ma mach da soa ampiëssa. Donca i l'oma che la potensa për l'onda modulà a l'é l'stéssa 'd cola
për l'onda nen modulà.

An efét i l'oma che la potensa dl'onda nen modulà a val RIP 2  mentre la potensa dl'onda modulà a

val ffffm mJmJmJmJRIP 2
3

2
2

2
1

2
0

2 222 .

Na proprietà dle fonsion ëd Bessel a l'é cola  che :

12222
1

22
0

2
3

2
2

2
1

2
0

n
n xJxJxJxJxJxJ

e donca le doe potense a son j'istésse.

Paragon fra modulassion ëd frequensa e d'ampiëssa
I  l'oma  vist  che  un  canal  a  modulassion  ëd  frequensa  a  l'é,  an  tut,  largh  200  kHz.  I  notoma  che  sta

larghëssa a l'é vint vòlte la larghëssa d'un canal modulà an ampiëssa, che i l'oma vist esse ëd 10 kHz.
I l'oma vist che la banda dël canal a venta ch'a sìa na cita frassion dla frequensa portant e i l'oma vist le

relative rason. Donca la modulassion ëd frequensa a peul esse dovrà con frequense portante àute, a parte da na
sentèn-a 'd MHz, an sù.

Con coste frequense l'a surfassa che a peul esse servìa da un trasmëttitor a l'é limità a la portà dël ragg
diret anrajà da l'antena, mentre 'l  ragg indirét, arbatù da la jonosfera, a l'é d'autut trascuràbil.  Sòn a l'é na bon-a
còsa përché ant ël ragg indiret a-i sarìo 'd gròsse distorsion, e pés ancora, l'interferensa fra ragg dirét e indirét a
sarìa bin danosa. Costa a l'é donca n'àutra rason për dovré frequense portante àute.

Se donca a  l'é  necessari  trasmëtte  lontan,  a  ven sens'àutr  pì  a  taj  la  modulassion d'ampiëssa  su onde
manch curte.

Trasmëttitor e arseivitor a son un pòch pì complicà coma sircuit, për la modulassion ëd frequensa ma,
an compens, la modulassion, ant ël trasmëttitor, a peul esse fàita su basse potense, che peui a peulo esse amplificà
con d' amplificator an classe C.

Dal moment che a serv nen na particolar potensa për la modulassion, l'amplificator a bassa frequensa
an trasmission a  peul  esse  fàit  con vàlvole  an classe  A,  con un un bel  vantagi  an linearità,  sensa da manca ëd
serché n'àut rendiment e con j'istésse vàlvole dovrà ant j'arseivitor. J'arseivitor ëd sòlit a l'han da manca ëd pì
vàlvole an radio frequensa che j'arseivitor an modulassion d'ampiëssa. Ëdcò la part a bassa frequensa a val la pen-
a che a sia bin curà, përché ël sistema a modulassion ëd frequensa a përmëtt na trasmission fin-a a 15 kHz ëd
segnal ùtil  (na bon-a banda për la mùsica), anvece dij 5 kHz  dla modulassion d'ampiëssa (nen vaire lòn për la
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musica e bon-a për ël parlà - banda telefònica-), e donca a sarìa un darmagi perde sto vantagi con n'amplificator
an bassa frequensa scars.

La  modulassion  ëd  frequensa  a  l'ha  peui  n'àutr  vantagi,  che  i  vardoma  pì  an  particolar  e  ansema  a
d'àutri sì sota, e che adéss i acenoma. Se doi trasmëttitor a fonsion-o an sl'istéssa frequensa, ant un arseivitor che
a arseiva tuti doi ij segnaj, se un a riva a un livél ch'a sia pì o manch ël dobi dl'àutr, antlora a ven arseivù sensa
disturb, mentre l'àutr a l'é scancelà.

Ardussion d'interferense e romor
Com i vëddroma peui, ant n'arseivitor për modulassion ëd frequensa, dòp l'amplificassiona radio

frequensa e a frequensa 'ntërmédia, a-i é në stadi "limitator " , che a l'ha 'l  but ëd tajé j'onde an ariv a un livél
costant, an manera d'eliminé qualonque modulassion an ampiëssa che a peussa esse stàita prodovùa da disturb,
peui a-i é 'l rivelator e anfin a-i é l'amplificator a bassa frequensa che a amplìfica mach la banda ùtil acùstica da =
a 15 kHz.

Adéss i suponoma che ël segnal ùtil nen modulà, arpresentà dal vetor P, con frequensa f0, e che a-i sia
un segnal ëd disturb, arpresentà dal vetor D, sempe nen modulà e con frequensa fD . Ij doi segnaj, arseivù ansema
da l'antena, as adission-o coma a l'é arpresentà an figura 15a.

Figura 15 - Segnal disturbator an modulassion ëd frequensa

Rispét al vetor P, che i pijoma coma arferiment, ël vetor D a vira con na velocità angolar che a val
002 DD ff )(  . L'arzultà a l'é un vetor D-0  (nen disegnà), modulà tant an ampiëssa che an fase.

Dla modulassion d'ampiëssa is preocupoma nen, dal moment che a ven eliminà dal limitator, mentre a

resta la modulassion ëd fase. I podoma vëdde da la figura che la màssima deviassion ëd fase a val
P
D

d arcsin .

A l'é sotintèis che P > D, dësnò a sarìa P a disturbé D. St'àngol donca a l'é, al màssim, ëd 90° , cand i
l'oma che P D, ma costa a l'é na situassion al lìmit.

Se D  0,5 P  antlora l'àngol d a val 30°, se D  0,1 P  l'àngol d  a val 5,75°, e via fòrt. An sto cas la

frequensa modulant, cola che i l'oma ciamà fm , a l'é dàita da 0fff Dm .  I  l'oma  vist,  acenand  a  la

modulassion ëd fase, che a val la relassion
m

d
d f

f , e da sì i arcavoma che

bdDdd ffff 0

andova 0fff Db  a l'é la frequensa 'd batiment fra fD  e f0 . La deviassion ëd frequensa prodòta dal disturb a

l'é donca fd .

A  sta  mira  i  notoma  che  mach  le  frequense  che  a  produvo  un  batiment 0fff Db comprèis ant
l'interval ëd frequensa  corispondent al canal acustich che a ven amplificà a bassa frequensa a peulo disturbé, e
donca tale che a sia ffb0  a peulo esse ëd disturb, e nen le frequense che a casco ant ël canal antora ai 200
kHz che a ven amplificà a àuta e media frequensa.

An pì i notoma che pì la frequensa dla sors ëd disturb fD  a l'é davzin-a a la frequensa f0 , e donca pì fb
a l'é cita, pì l'intensità dël disturb a l'é bassa. Se, pr'esempi, ël segnal disturbator a l'  ha n'ampiëssa D  0,5 P,  i
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l'oma che rad,,arcsinarcsin 52050
P
D

d .   Se  l'onda  ëd  disturb  a  l'ha  na  frequensa  che  a  l'é  diferenta  ëd

mach 100 Hz da f0 , i l'oma na profondità ëd modulassion 00070
7575

,
HzkHzk
dbd ff

m che a l'é d'autut

trascuràbil. Se l'onda 'd disturb a l'ha frequensa diferenta ëd 10000 Hz i l'avrìo na modulassion ëd 070,m  che a
l'é 'ncora pitòst cita.

Ant  la  sconda  part  ëd  figura  15b  i  l'oma  arportà  deviassion  ëd  frequensa  an  fonsion  dlë  scart  ëd
frequensa fra  portant  e  segal  ëd disturb,  ant  l'ipòtesi  che cost  a  l'àbia  n'ampiëssa  metà  dla  portant.  Sto scart  a
corispond a la frequensa ëd batiment. La surfassa piturà an giàun a dà la zòna andova 'l disturb a l'é efetiv, contut
che motobin bass ëd livél.

Se i suponoma che, anvece che an modulassion ëd frequensa, sta situassion a capitèissa ant na
modulassion d'ampiëssa, i l'avrìo na nòta d'interferensa dàita dal batiment, ëd livél costant an tut ël camp Bassa
Frequensa, (surfassa AA'BB') con na profondità 'd modulassion dël 50%.

An sl'istéssa figura 15b i foma dle considerassion an sij romor e an sle scàriche impulsive, e an general
su frequense disturbante a spétr contìnuo, d'ampiëssa pì ò manch variàbil.

Ognidun-a dle component dël disturb a dà orìgin a un batiment con ël segnal f0 che i suponoma sempe
nen  modulà.  I  l'avroma  donca  në  spétr  ëd  disturb  a  bassa  frequensa  dont  a  serv  individoé  'l  valor  eficent.  la
deviassion ëd frequensa generà da ognidun-a dle component a l'é sempe dàita da bdDdd ffff 0 .

La figura 15b a peul antlora arpresenté tut lë spétr dël disturb, ant ël cas che j'onde 'd disturb a l'àbio
n'ampiëssa metà dël segnal a frequensa f0 .

A  valo  j'istésse  considerassion  ch'i  l'oma  fàit  prima  rasonand  giusta  an  's  na  sola  onda  ëd  disturb.  I

l'oma vist che
P
D

d arcsin  e se j'angoj a son cit, as peul dì che a-i sia proporsionalità fra l'ampiëssa dël disturb e

l'àngol d . Donca për disturb pì bass dle doe rete a saran manch inclinà.
Vardand la figura i podoma sùbit noté che ant la modulassion ëd frequensa la component dël disturb a

frequensa fb , che a l'é proporsional a l'ordinà corispondenta a fb , a l'é dàita da
maxd

b
f

f
P
D . Ant la modulassion

d'ampiëssa anvece sta component a val
P
D .

Për dé un valor eficent dël disturb i notoma che 'l disturb prodòt da romor dàit da agitassion tèrmica a
l'é fàit da component che a l'han nen relassion fra 'd lor, e un valor complessiv ëd tension ëd disturb a peul esse
dàit coma radis quadrà dla media dij quadrà dij diferent valor. Për un disturb impulsiv, andova a-i é na relassion
fra le diferente component, e 'l disturb complessìv a l'é dàit da la média dij diferent valor.

I l'oma vist che a son d'anterésse le frequense che a casco ant la banda acùstica amplificà, e donca cole
che  a  van  da 0  a f ,  com  indicà  an  figura.  Se  i  ciamoma VF  la  tension  eficent  total  ëd  disturb  për  la
modulassion ëd frequensa e i ciamoma VA  la  tension eficent  total  ëd disturb për  la  modulassion d'ampiëssa  i
podoma scrive
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Tratament dj'àute frequense 'd modulassion
Se is arferima a la mùsica, che a l'ha lë spétr ëd frequense ël pì spantià e a riva al lìmit dlë scotàbil,  i

notoma che le frequense àute, dai 5000 Hz an sù a son presente mach coma armòniche superior d'autri son.
Macassìa a son armòniche importante për na bon-a arprodussion, për distingue ij diferent ëstrument, e via fòrt.

Sti son però a ven-o a taj mach se ste àute frequense a son arproduvù sensa romor, distorsion, nòte
d'interferensa e via fòrt. A venta, an pràtica che a sio polid e ël livél bin superior ai disturb an sle stésse frequense.
Se coste condission a son nen rispetà a l'é mej che coste frequense a-i sio nen, ma se as peulo arproduve bin,
antlora ël son a dventa motobin pì agreabil.

I  l'oma  vist  che,  contut  che  an  modulassion  ëd  frequensa  ij  disturb  a  sio  bin  pì  bass  che  con  la
modulassion d'ampiëssa, macassìa a tiro a chërse an manera linear con la frequensa, e donca a esse gròss pròpi su
ste frequense, andova ël segnal ùtil a l'é pì bass.

Për nen perde ij vantagi ëd qualità butà a disposission da la modulassion ëd frequensa a l'é pensasse ëd
acentué, prima dla modulassion, le frequense àute con na lege fissà che a aumenta l'amplificassion an fonsion dla
frequensa, an manera 'd manten-e un rapòrt fra segnal e disturb àut ëdcò a le frequense àute.

A  l'é  ciàir  che  an  ricession  l'amplificassion  a  bassa  frequensa  a  dovrà  esse  fàita  con  na  lege
complementar an fonsion dla frequensa, an manera che la caraterìstica complessiva dla trasmission, da micròfono
dël trasmetitor a altoparlant dl'arseivitor, a arzulta linear.

La  lege  normalisà  për  la  ricession  a  l'é  vreman  sempia.  As  trata  un  filter  passa  bass  a  resistensa  e
capacità, fàit da un resistor e un condensator, com as peul vëdde an figura 16, (prim sircuit), dont la costant ëd
temp a l'é stabilìa an  75 ms . Sòn a dà coma rispòsta la curva arpresentà an figura an color bleu. Vintr  a l'é la

tension an intrada dël fìlter e Vseurt  a l'é cola ëd seurtìa dal filter.
Për  la  trasmission  l'amplificassion  prima  dla  modulassion  a  venta  ch'a  sia  fàita  second  la  lege

complementar, che an figura a l'é arpresentà an ross.
I l'oma piàit ël livél 1 coma livel nen alterà tant an trasmission coma an ricession, e parej la curva rossa

a arpresenta n'ampilificassion, mentre i l'oma arportà un sircuit passiv a filtro passa àut (scond sircuit ëd figura),
che dòp a l'ha da manca ëd n'amplificassion për dé la curva rossa.

Figura 16 - Curve ëd ènfasi e de-ènfasi

La modulassion ëd fase
I consideroma torna l'espression ëd n'ossilassion modulà an frequensa, andova la fonsion modulanta a

l'é, për adéss, na genérica (t).
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e costa a peul esse considerà n'ossilassion con l'àngol ëd fase variàbil ant ël temp.
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A l'é ciàir che na variassion ëd fase ant ël temp a corispond a na variassion ëd frequensa, com as peul
vëdde an figura 17, andova a-i é n'onda d'arferiment a na dàita frequensa (onda rossa) e n'onda che a antìcipa soa
fase un perìod dòp l'àutr (onda bleuva). As peul vëdde bin che a càmbia pian pian soa frequensa.

Figura 17 - Variassion ëd fase che a corispond a variassion ëd frequensa

Për modulé an fase na dàita ossilassion 00tAa sin  a venta donca fé varié soa fase antorna al
valor j0 second na dàita lege temporal. Se sta lege a l'é sinusoidal, com i suponoma noi, la fase a dventa

tmsin0

andova m a l'é la pulsassion ëd l'onda modulanta, e  a l'é ël valor màssim dla variassion, che a l'é proporsional
a l'ampiëssa dël segnal modulant, e a l'é dita "deviassion ëd fàse".

An definitiva lossilassion modulà an fase a arzulta:

ttAa msinsin 00

mentre che për la modulassion ë frequensa i l'avìo scrivù
tmtAi mf sincos 00

andova i l'avìo considerà la fase ëd partensa a zero, mentre mf  (ìndes  ëd  modulassion)  a  l'era  dàit  da

m

d

m

d
f f

f
m . Se i continuoma a supon-e che la fase inissial a sia zero an tuti doi ij cas, e macassìa a meno ëd

në sfasament costant fra le doe espression, i podoma dì che na modulassion ëd fase con deviassion ëd fase  a
corispond a na modulassion ëd frequensa con indes ëd modulassion mf .

Relassion fra le modulassion ëd fase e 'd frequensa
I consideroma adéss n'ossilassion modulà an fase da un segnal qualonque v(t), nen sinusoidal. La fàse

dl'ossilassion a càmbia antlora antorna a un valor fiss ëd partensa 0  an manera proporsional a v(t) , second la
lege tvl0 , andova l a l'é na costant ëd proporsionalità. L'espression ëd costa ossilasion a l'é:

tvltAa 00sin

I podoma arpresenté costa ossilassion con un vetor ëd mòdul A che a vira antorna a soa orìgin, e che al
temp t  qualonque a forma, rispét a na diression pijà coma arferiment, n'àngol :

tvltt 00

La velocità angolar  dë sto vetor a sarà la derivà ëd   rispét al temp:

)(frequense,d'termoane, tv
l

ff
td
tvd

l
td
td

200

Donca i l'oma otnù che la frequensa ëd n'ossilassion modulà an fase da na fonsion modulanta
qualonque v(t) a l'é fonsion dla derivà dla fonsion modulanta midema.

Se i pensoma, anvece, a n'ossilassion modulà an frequensa da na fonsion qualonque e(t) ,  i  l'avroma
che la frequensa dla relativa ossilassion a val )(tekff 0  andova k a l'é sempe na costant ëd proporsionalità.

Da sì i  podoma deduve che n'ossilassion modulà an fase con un segnal qualonque v(t) a echical a na

modulassion an frequensa modulà dal segnal
td
tvd

tv )( .

Sto fàit a eufr na possibilità d'oten-e na modulassion ëd frequensa partend da na modulassion ëd fase.
Com i  vëddroma  parland  ëd  modulator,  sòn  a  l'ha  ëd  bej  vantagi,  e  pì  che  tut  a  përmëtt  ëd  dovré  an  manera
direta d'ossilator stabilisà a quars.
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Ël  prinsìpi  che  a  ven  segoì  a  l'é  col  ëd  fé  passé  'l  segnal  modulant  travers  un  sircuit  integrator,  an
manera d'oten-e na fonsion che a l'é l'integral dla fonsion modulanta, con costa fonsion fé na modulassion ëd
fase dl'ónda portanta, e com arzultà as oten na modulassion an frequensa dl'ónda, fàita con ël segnal ëd partensa,
derivà dël segan integral.

An termo pì precis i disoma: Se i l'oma la fonsion modulanta e(t) e con costa fonsion i voroma modulé
an frequensa n'ossilassion portanta, anvece che dovré an manera diréta sta fonsion, is procuroma la fonsion v(t)
tale che

dttektv )()( 1

andova k1 a l'é na costant d'integrassion. I notoma che fin-a sì i l'oma mai precisà le costant ch'i l'oma dovrà, e i
continuoma a nen félo, dal moment che an sto contést a cambia gnente dël prindìpi  ch' i voroma mostré.

Se, con sto segnal, i moduloma an fàse nòstra ossilassion portanta, i otnoma la modulassion an
frequensa che i vorìo. An efét i l'oma che l'espression ëd costa modulassion ed fase a l'é, com i l'oma vist:

)(tv
l

ff
20

ma v'(t) a l'é nen d'àutr che

tedttek
dt
d

td
tvd

tv )(
)(

1

e donca la frequensa dël segnal modulà a sarà
)(tekff 20

pròpi  com i  sercavo.  La costant k  a  l'é  la  sòlita  costant  ëd proporsionalità,  dont  ël  valor  a  l'é  dàit  dal  contést
dl'aplicassion particolar, com i vëddroma parland ëd modulator.

As  trata  donca  ëd  vëdde  com  as  peul  fé,  da  na  mira  elétrica,  l'integral  ëd  na  fonsion  modulanta
qualonque. I arcordoma, macassìa, che as trata sempe ëd na fonsion che a arpresenta un son, la vos, e via fòrt,
donca na fonsion limità ant un dàit camp, che a peul esse scompunùa an frequense sinusoidaj con soe
armòniche, combinà com as veul ant un dàit camp ëd frequense.

A ven a taj, almanch coma prima aprossimassion, un sempi sircuit integrator ëd coj vist ant la sconda
part dë sta session, fàit giusta da na resistensa e na capacità, com arpresentà an figura 18.

Figura 18 - Sircuit integrator

Sòn a l'é bastansa vera se, considerand j'element an série, la reatansa dël condensator a l'é cita a basta

da podèj esse trascurà an confront al valor dla resistensa, vis-a-dì
C

R
1 .

Se i tnima cont che as trata ëd frequense acùstiche, a venta che sta disugualiansa a sia verificà ëdcò për
la frequensa d'interésse la pì bassa. I foma ch'as trata ëd 50 Hz e i provoma con na resistensa ëd 330 k  e na
capacità ëd 220 nF. La reatansa dla capacità a arzulta 1448  contra i 330000  dla resistensa.

A venta nen esageré a buté capacità o resistense tròp gròsse, përchè sòn a arduv motobin ël segnal ëd
seurtìa, contut ch'a serva nen un segnal tant gròss për fé sto tipo ëd modulassion. Sòn però i lo vëddroma peui
parland ëd modulator.

An coste condission as peul dì che, an pràtica, la corent che a passa ant ij doi element an série a l'é dàita

da
R
te

i .  La tension ai cavion dël condensator C a l'é dàita, coma sempe, da la cària istantània dividùa për la

capacità, ma la cària istantània q(t) a l'é dàita da l'integral dla corent ant ël temp, e donca

kdtVV intrseurtintrV

R

C
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dt
R
te

dtitq

e la tension ai cavion dël condensator C  a sarà:

tdte
CR

tdi
CC

tq
tv

11

Donca la  tension ëd seurtìa  v(t)  a  l'é  proporsional  a  l'integral  dla  fonsion modulanta,  e  donca a  peul
esse dovrà për modulé an fase l'ossilassion  portanta,  che  parèj  a  resta  modulà an frequensa con la fonsion
modulanta ëd partensa.

Sta manera d'operé për oten-e la modulassion ëd frequensa, a arzulta sovens motobin convenienta dal
moment che, com i vëddroma ant ël capìtol relativ ai modulator, la modulassion an fase a peul esse fàita ëdcò su
n'onda prodovùa da n'ossilator a quars.
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MODULATOR PËR M.F.
Për produve n'onda modulà an frequensa a venta avèj n'ossilator bon a varié soa frequensa an fonsion

d'un  segnal  modulant.  N'idèa  che  da  na  mira  teòrica  a  podrìa  fonsioné  a  l'é  cola  ëd  buté  un  mictòfono  a
condensaror an derivassion al condensator dël sircuit arsonant ëd d'ossilator. La capacità a l'avrìa na variassion
proporsional a l'intensità dël segnal che a fà vibré la làmina che a l'é un-a dle armature, e la frequensa generà da
l'ossilator a varierìa an consegoensa.

La  còsa  a  l'é  motobin  pòch  pràtica,  se  as  ten  cont  che  ant  ij  colegament  dël  micròfono  a-i  sarìa  na
radiofrequensa a frequensa bin àuta, che a darìa un mugg ëd problema. L'idèja a l'ha nen significhà pràtich.

A-i son doi tipo 'd sistema për fé sta modulassion, dont un a l'é dit "modulassion direta" e l'àutr a l'é dit
"modulassion indireta". La prima a agiss an sl'ossilator, l'àutra a passa për na modulassion ëd fase.

Valvola a reatansa
Arpijand l'idèja dël micròfono condensator, lòn che as peul dovré, për modifiché la frequensa ëd

n'ossilator, a l'é dovré un component che a l'àbia na reatansa ch'a sia fonsion ëd na tension aplicà. Ant ël camp
dle  vàlvole  termojòniche,  dont  is  ocupoma ambelessì,  as  peul  dovré ël  sircuit  ëd figura  19 che a  dà an manera
schemàtica ël prinsìpi dla "valvola a reatansa".

Figura 19 - Valvola a reatansa

As trata d'un pèntodo për àuta frequensa, con na resistensa diferensial anòdica motobin àuta, andova la
corent anòdica a dipend nen, an pràtica, da la tension anòdica, ma mach da la tension an sla grija  'd contròl. Se
an grija a-i é na tension variàbil vg  cita, për la component alternativa ia  dla corent anòdica a val l'espression

gma vGi

Adéss i consideroma che fra ij cavion A e B a-i sia aplicà na tension alternativa sinusoidal V. Sta
tension a pròvoca, ant ël ram dël condensator e resistensa, na corent Ic  che a val:

C
jR

V
Ic 1

e antlora a la grija a sarà aplicà la tension alternativa

C
jR

VR
IRv cg 1

e donca la corent alternativa anòdica ant ël pèntodo a sarà

C
jR

VRG
IRGvGi m

cmgma 1

An definitiva, la corent alternativa I che a  passa  fra  ij  cavion A e B a  l'é  l'adission dle  doe corent  sì
dzora, I  Ic  ia , vis-a-dì:

C

R
V0g

Vs

A

B

Ia

Ic I

vg

V
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RG

C
jR

V
I m11

Se, an costa espression, i suponoma che la resistensa R  a sia cita rispét al valor ëd
C
1 , an manrea da

podèj esse trascurà, i podoma arscrive l'espression sì dzora coma:

VRGCjRG

C
j

V
I mm 111

e se i butoma che RGCC mech 1 , i podoma scrive che VCjI ech

Sò an dis che tut ël sircuit as compòrta coma na capacità Cech che a ven a dipende dla valor Gm dla

vàlvola. Ma se la vàlvola a l'é a pendensa variàbil, antlora Gm  a dipend da la tension ëd grija contròl, e donca i
l'oma fàit na capacità dont ël valor a l'é controlàbil da na tension, che a l'é lòn ch'an servìa avèj.

Modulator con valvola a reatansa
I  podoma  dovré  sto  sircuit  për  generé  n'onda  modulà  an  frequensa,  agend  an  manera  direta  an  sël

generaror a radio-frequensa. Is arferìma a lë schema ëd figura 20.

Figura 20 - Modulator con vàlvola a reatansa

La vàlvola a reatansa a l'é alimentà an paralél travers n'inpedensa d'àuta frequensa IAF , mentre ël
condensator C1  a l'é gròss a basta da podèj esse trascurà. Ël sircuit dla vàlvla a reatansa as treuva antlora butà an
paralél al condensator C dël sircuit ossilant LC  ëd n'ossilator ëd Meisser rangià con sircuit ossilant an grija.

La  tension  ëd  grija  dla  vàlvola  a  reatansa  a  l'é  controlà  da  la  bassa  frequensa  che  a  gionta  sò  segnal
variàbil a la polarisassion, travers un trasformator. La frequensa sentral ëd trasmission a l'é cola ch'as oten con la
capacità dla vàlvola a reatansa con tension V0g  an grija  an paralél al consensator C.

Moltiplicassion ëd frequensa
A-i é però ël problema che për avèj na linearità fra segal acùstich e deviassion ëd frequensa, a venta

limité l'ampiëssa dël segnal a bassa frequensa a valor pitòst cit,  che a dan nen la deviassion ëd frequensa che a
sarìa necessària.

A sta mira a ven motobin a taj la moltiplicassion ëd frequensa che i l'oma vist a sò temp. An efét, se la
frequensa ëd trasmission a l'é f0 , an sl'òrdin dij 100 MHz, i podoma serne për la frequensa sentral dl'ossilator na
frequensa f1  f0 / n , andova n  a l'é un nùmer antrégh. L'onda che as arcava da l'ossilator modulà a l'é:

t
n
f

tff mm sinsin 0
1

andova  a l'é la deviassion ëd frequensa e m  a l'é la pulsassion dl'onda modulanta.
Se, con jë stadi an classe C che a sevo, dòp l'ossilator i foma na moltiplicassion ëd frequensa ëd n  vire,

ala fin i otnoma:

A

B

Bassa frequensa

C1

CL

IAF
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tnffnf mm sin00

andova f0m  a l'é nòstra frequensa final modulà e n  a l'é la relativa deviassion ëd frequensa. Sto segnal a peul
peui esse amplificà, sempe an clàsse C, fin-a a la potensa che a serv.

Stabilisassion ëd frequensa
N'inconvenient  che  a-i  é  ant  la  modulassion  ëd  frequensa  fàita  an  costa  manera  diréta,  a  l'é  che

l'ossilator a venta che a peussa cambié soa frequensa e donca a peul nen esse stabilisà, sempe an manera direta,
con un quars.

Na  manera  d'avèj  macassìa  la  stabilità  dàita  da  un  quars  a  l'é  cola  ëd  dovré  'l  sistema  'd  contròl  dla
frequensa che i mostroma ambelessì. Is arferima a la figura 21.

Figura 21 - Schema a blòch dël trasmëttitor

Ël segnal modulà a la frequensa f1 (prima dla moltiplicassion) a ven nen mach mandà al moltiplicator,
ma  'dcò  a  un  convertitor  ëd  frequensa,  dont  i  vëddroma  peui  ël  fonsionament,  che  a  arsèiv  ëdcò  ël  segnal  da
n'ossilator controlà a cristal ëd quars, dont la frequensa a l'é bastansa davzin-a a la frequensa f0 / n . I ciamoma
sta frequensa "frequensa 'd contròl  fc ". Ël convertitor ëd frequensa a dà, an seurtrìa, ël batiment diferensa dle

doe frequense. I ciamoma fi  sto batiment, che a sarà:
tfftffff mdifcmci sinsin1

andova i l'oma ciamà cdif fff 1   la  diferensa  fra  la  frequensa  sentral  dl'ossilator  e  la  frequensa  generà  dal
quars. La frequensa dël quars a l'é un pòch pì bassa ëd cola sentral dl'ossilador. Se pr'esempi la trasmission a l'ha
un canal  con fequensa sentral  ëd  100,70 MHz (canal  64)  e  i  suponoma che la  moltiplicassion a  sia  për  9  (doi
stadi triplicator an cascà), la frequensa f1 a sarà ëd 11,189 MHz. L'ossilator a quars a podrìa esse 11,100 MHz, e 'l
batiment fdif   a l'avrà frequensa sentral 89 kHz.

Figura 22 - Fonsionament dël discriminator

Sto  batiment  a  ven  mandà  a  un  discriminator,  che  i  vëddroma  peui  com  a  l'é  fàit  ant  ij  particolar,
mentre ambelessì is limitoma a dì, arferendse a figura 22, che a l'é tarà për na dàita frequensa sentral, e a dà an
seurtìa  na tension che a  l'é  proporsional  la  deviassion da la  frequensa sentral,  negativa  për  frequense pì  basse,
positiva për frequense pì àute.
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An figura a-i é n'esempi, un pòch esagerà ëd lòn ch'a càpita se la frequensa dl'ossilator modulà a derìva
vers l'àut. Për quàich rason a peul capité che la frequensa dë sto ossilator a tira a chërse. An sto cas la frequensa
'd batiment a chërs dl'istéss valor assolut e donca bin ëd pì an përsentual. Ël fonsionament dël discriminator a l'é
bin spiegà da la figura 22. Se la frequensa modulà a l'ha coma frequensa sentral cola sentral dël discriminator, le
deviassion  ëd  frequensa  as  traduvo  an  variassion  ëd  tension,  antorna  a  l  valor  zero  ëd  seurtìa  (onde  nèire  an
figura). Se la frequensa modulà a l'ha un valor sentral che a l'é spostàsse vers l'àut (onde rosse an figura), antlora
la tension ëd seurtìa a l'é sempe fàita da j'istésse variassion ëd tension, ma antorna a un valor ëd tension positiva,
che an figura a l'é indicà con vc .

Dòp ël discriminator a-i é un fìlter che a fërma la component alternativa . mentre la tension contìnua
vc a l'é mandà a corege la polarisassion dla vàlvola a reatansa, an manera d'arporté la frequensa sentral al sò giust
valor. An pràtica sto sistema a garantiss che fra ossilator a quars e frequensa sentral dl'ossilator modulà a-i sia në
scart ëd frequensa costrant.

Modulator ëd fase
Costa  a  l'é  la  manera  indireta  d'oten-e  la  modulassion  ëd  frequensa.  Sò  vantagi  prinsipal  a  l'é  col  ëd

podèj dovré n'ossilator a quars për generé l'onda da modulé.
Për realisé costa modulassion, as part da na modulassion d'ampiëssa realisà con un modulator bilansà

coma col ch'i l'oma vist a propòsit dla modulassion d'ampiëssa për caraterìstica ëd grìja, fàita sun'onda derivà da
l'ossilator controlà al quars. As produv donca na modulassion d'ampiëssa con sopression dla portant, an sl'istéssa
frequensa dl'ossilassion da modulé an ampiëssa, che an efét a l'é derivà da l'istéss ossilator.

A  parte  donca  da  l'istéss  ossilator  a-i  son  doi  amplificator  paraléj,  dont  un  a  amplìfica  la  portant  da
modulé an ampiessa an manera bilansà, e l'àutr a amplifica l'ossilassion portant da modulé an fase.

Al modulator bilansà i suponoma che a sia mandà un segnal a bassa frequensa che adéss i suponoma
sinusoidal, dël tipo tVtv msin . L'onda modulà sensa portant a l'avrà n'espression dël tipo

ttBb m 0sinsin

andova B a l'é proporsional a V, e 0  a l'é la pulsassion dl'ossilator a quars.
L'amplificator  dla  portant  da  modulé  an  frequensa  a  l'é  segoì  da  un  sircuit  sfasator  che  a  pòrta

l'ossilassion a 90° an ritard rispét a la seurtìa dël modulator, L'espression ëd costa ossilassion a l'é antlora :

20 tAa sin

Se interpretoma ste espression coma vetor e i doma n'arpresentassion vetorial dla grandëssa bac , i
podoma arpresenté b  coma un vetor che a vira antorna a soa orìgin con na velocità angolar 0  e con n'ampiëssa
che a vària second la lege tB msin . Is arferima a figura 23 për nòstr discors, andova i l'oma arportà ël diagrama
vetrotial dë sto probléma.

Figura 23 - Diagrama vetorial dl'adission dle doe onde

Se, com arferiment, i pijoma un sistema solidal con sto vetor b  e con l'orìgin ant l'orìgin dël vetor, ël
vetor midem a l'avrà diression costanta, che i suponoma arlongh l'ass dle assisse. Soa ampiëssa a vària an manera
sinusoidal con n'ossilassion da -B  a B  e donca a và dal pont M  al pont N  e al contrari.  Ël vetor arpresentativ a

x

y

BB

b

a c

N O M

P Q

0
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dl'onda che a venta modulé a sarà 'dcò chièl  fiss, dal moment che soa frequensa a l'é idèntica, ma a sarà piassà a
90° an ritard, e donca second ël vers negativ dla diression dle ordinà.

Se i adissionoma ste doe ossilassion i trovoma ël vetor c , che a vira ansema a j'àutri doi, e donca con
l'istéssa frequensa, ma soa fase a vària, rispét a la fase dël vetor a ,  ëd n'àngol   dont la tangent a l'é dàita da

A
tB

PO
PQ msin

tan

Se B a l'é cit rispét a A,  i podoma supon-e che la tangent a sia confondìbil con l'àngol, e che 'l vetor c
a mantèn-a na longhëssa costanta, che a val A. I podoma scrive che:

t
A
B

msin

Ël vetor c , adission dij vetor a e b , a forma rispét a l'ass x, n'àngol ëd (90 )°, e donca as peul dèje
l'espression trigonométrica:

t
A
B

tActAc msinsindì-a-vissin
22 00

e  donca  as  trata  ëd  n'ossilassion  modulà  an  fàse,  che  a  ossila  antorna  a  la  posission  dl'ass  dj'ordinà,  dont  la

deviassion ëd fase màssima a val
A
B .

Sòn però a val mach se B a l'é bin pì cit che A. Se sòn a l'é nen bin verificà, l'inconvenient a l'é che ël
vetor c  a  peul  pì  nen  esse  considerà  ëd  longhëssa  costanta,  e  donca  as  produv  ëdcò  na  cita  modulassion
d'ampiëssa. Sòn, però, a l'é nen un problema përché jë stadi amplificator che a ven-o dòp, e che a son an classe
C, a dan na seurtìa che a dipend pì nen da cite variassion d'ampiëssa an intrada.

A  sta  mira,  se  la  fonsion  modulanta  a  l'é  l'integral  dla  fonsion  da  dovré  për  la  modulassion  ëd
frequensa, second lòn ch'i l'oma vist prima i l'oma otnù la modulassion ëd frequensa ch'i vorìo.

Trasmëttitor a modulassion indireta
I l'oma dit che sto tipo ëd modulassion as dis "modulassion indireta " dal moment che a passa për na

modulassion ëd fase. I arportoma an figura 24 lë schema a blòch d'un trasmëttitor che a dòvra sta técnica.

Figura 24 - Trasmëttitor a modulassion indiréta - Schema a blòch.

Ël blòch ëd partensa a  l'e  l'ossilator  a  quars,  che an costa  técnica  a  l'ha  nen da manca 'd  cambié  soa
frequensa.La seurtìa a ven amplificà a radio frequensa da doi amplificator separà. Ël branch superior a forniss
l'onda che a  sarà  modulà  an fase,  ël  branch inferior  a  produv l'onda che a  deuv esse  modulà  an ampiëssa  con
n'amplificator bilansà.

I l'oma vist che l'ampiëssa dl'onda da modulé për caraterìstica 'd grija a venta nen ch'a sia tròp àuta e
donca a-i é nen da manca ëd n'amplificassion particolar an sël branch inferior, ma gnanca 'l branch superior a l'ha
nen da manca d'esse tant amplificà. I l'oma vist prima che la deviassion dlë sfasament a dipend dal rapòrt fra le
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seurtìe dlë sfasator e dël modulator bilansà. L'important a l'é che ste doe ampiësse a sio cole che a corispondo a
la deviassion che as veul.

Na vira fàita l'adission dle doe frequense e arcavà l'ossilassion ch'i l'oma ciamà c,  as  trata  ëd passé  a
l'amplificassion final an classe C, vardand che a sia eliminà un possìbil avans ëd modulassion d'ampiëssa.

L'amplificator a bassa frequensa a l'é indicà coma separà da l'integrator, ma a l'é ciàir che le doe fonsion
a peulo esse integrà l'un-a ant l'àutra, e lòn ch'a l'é amportant a l'é che la seurtìa vers ël modulator bilansà a l'àbia
l'andura e l'ampiëssa che a servo.

I  l'oma  vist  che  l'ampiëssa  dla  bassa  frequensa  vers  ël  modulator  bilansà  a  venta  chìa  sia  pì  gròssa
dl'ampiëssa dël segnal radio, për podèj sfruté bin la caraterìstica parabòlica dle valvole.

A venta ten-e present che se l'integrator a l'é coma ël grup RC ch'i l'oma vist prima, cost a fonsion-a da
integrator mach cand a aténua motobin ël segnal, che peui a venta ch'a sia torna amplificà.


