
1. Deskový kondenzátor má rozměry elektrod a = 15 cm x b = 15 cm a vzdálenost elektrod 

je s = 1 cm. Dielektrikum je bezeztrátové a hodnota jeho relativní permitivity εr = 2,2 

(ε0 = 8,854 .10
-12

 F/m). Napětí na elektrodách je U = 10 V. Vypočítejte: 

a) Hodnotu intenzity elektrického pole v dielektriku tohoto kondenzátoru. 

b) Kapacitu tohoto kondenzátoru. 

(3 body). 

 

2. Dlouhým přímým vodičem zanedbatelného průřezu teče proud I = 20 A. Vypočítejte 

intenzitu magnetického pole vyvolaného tímto proudem ve vzdálenosti r = 10 cm od 

středu vodiče. 

(3 body) 

 

3. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu f = 10 GHz se šíří prostředím 

s těmito parametry: σ = 0 S/m, εr = 9 a μr = 1 (ε0 = 8,854 .10
-12

 F/m, μ0 = 1,256 .10
-6

 H/m). 

Vypočítejte: 

a) Vlnovou délku této vlny. 

b) Fázovou rychlost této vlny. 

c) Vlnovou impedanci prostředí. 

 (4 body) 

 

4. Vypočítejte, jak velký proud musí téci dlouhým přímým vodičem zanedbatelného průřezu, 

aby ve vzdálenosti r = 15 cm od středu vodiče vyvolal intenzitu magnetického pole H = 4 

A/m. 

 (3 body) 

 

5. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu f = 27 MHz se šíří prostředím s 

parametry σ = 0 S/m, εr = 9 a μr = 1  (ε0 = 8,854 .10
-12

 F/m, μ0 = 1,256 .10
-6

 H/m). 

Vypočítejte: 

a) Vlnovou délku této vlny. 

b) Rychlost přenosu energie touto vlnou. 

c) Vlnovou impedanci prostředí. 

(4 body) 

 



6. Ke koaxiálnímu kabelu s vlnovou impedancí Z0 = 75 Ω je připojena anténa s impedancí 

ZA = 50 Ω. Vypočtěte:   

a) poměr stojatých vln na kabelu. 

b) kolik procent výkonu se dostane k anténě. 

(4 body) 

 

7. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu f = 108 MHz se šíří prostředím s 

parametry: σ = 0,2 S/m, εr = 2 a μr = 1 (ε0 = 8,854 .10
-12

 F/m, μ0 = 1,256 .10
-6

 H/m). 

Vypočítejte: 

a) Vlnovou délku této vlny 

b) Rychlost přenosu energie touto vlnou. 

(3 body) 

 

8. Ukažte použití Gaussovy věty pro výpočet intenzity elektrického pole od nabité vodivé 

koule. Jaká bude intenzita elektrického pole na povrchu koule s poloměrem a = 10 mm, 

bude-li nabita nábojem Q = 1 μC? 

(4 body) 

 

9. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu f = 150 kHz se šíří prostředím s 

parametry: σ = 0,02 S/m, εr = 4 a μr = 1  (ε0 = 8,854 .10
-12

 F/m, μ0 = 1,256 .10
-6

 H/m). 

Vypočítejte: 

a) Vlnovou délku této vlny 

b) Skupinovou rychlost této vlny. 

 (3 body) 

 

10. Rovinná elektromagnetická vlna dopadá ze vzduchu do prostředí s permitivitou εr = 2,25. 

Vypočtěte: 

a) Poměr stojatých vln 

b) Jaká čast výkonu (%) projde do dielektrika 

(4 body) 

 

 

 



11. Matematicky definujte a popište fyzikální význam následujících operátorů: 

a) divergence 

b) rotace 

(4 body) 

 

12. Matematicky definujte a popište fyzikální význam následujících operátorů: 

a) gradient 

b) skalární součin 

(4 body) 

 

13. Nakreslete rozložení elektrického pole pro případ vedení zakončeného: 

a) zkratem 

b) otevřeným koncem 

(4 body) 

 

14. Definujte veličinu “poměr stojatých vln”. Jaký bude poměr stojatých vln na vedení 

zakončeném: 

a) zkratem 

b) otevřeným koncem 

(4 body) 

 

15. Matematicky definujte a popište fyzikální význam následujících operátorů 

c) gradient 

d) vektorový součin 

(4 body)  

 

16. Napište definiční vztah Laplaceovy transformace a uveďte, jaký je Laplaceův obraz napětí 

𝑈(𝑝) , jehož časový průběh má tvar exponenciálního pulsu s časovým průběhem 𝑢(𝑡) =

10 𝑒−1000𝑡1(𝑡). (3 body) 

 

17. Napište definiční vztah Laplaceovy transformace a uveďte, jaký je časový průběh napětí 

u(𝑡), jehož Laplaceův obraz je 𝑈(𝑝) =
10

𝑝+2000
 . (3 body) 

 



18. Jak je definovaná impulsní charakteristika lineárního systému a jak souvisí s přenosovou 

funkcí systému? (3 body) 

 

19. Jak je definovaná přechodová charakteristika lineárního systému a jak souvisí 

s přenosovou funkcí systému? (3 body) 

 

20. Fourierova řada periodického signálu je daná sinovými složkami s nenulovým fázovým 

posuvem, tj. 𝑈𝑚𝑘 sin(𝑘𝜔0𝑡 +  𝜑𝑘). Uveďte vztahy pro přepočet na koeficienty 

𝑎𝑘 kosinových a 𝑏𝑘 sinových složek reprezentujících harmonickou složku ve tvaru 

𝑎𝑘 cos 𝑘𝜔0𝑡 +  𝑏𝑘 sin 𝑘𝜔0𝑡. (3 body) 

 

21. Uveďte základní trigonometrický tvar Fourierovy řady periodického signálu, tj. pro 

rozklad signálu do sinových a kosinových složek 𝑎𝑘 a 𝑏𝑘 a uveďte vztahy pro jejich 

výpočet ze signálu. (3 body) 

 

22. Uveďte tvar jednostranné Fourierovy řady periodického signálu, tj. pro rozklad signálu do 

obecných sinových složek a uveďte vztahy pro jejich přepočet ze sinových a kosinových 

složek 𝑎𝑘 a 𝑏𝑘. (3 body) 

 

23. Uveďte tvar komplexní Fourierovy řady periodického signálu a vztah pro výpočet 

koeficientů  𝑐𝑘. (3 body) 

 

24. Uveďte vztahy přímé Laplaceovy a Fourierovy transformace a jaká je souvislost mezi 

Laplaceovou a Fourierovou transformací  (3 body). 

 

25. Spojitý periodický signál má periodu 𝑇0 = 10 ms a koeficienty Fourierovy řady první 

kosinové a sinové složky jsou  𝑎1 = 1 a 𝑏1 = 1.  Určete obecně i numericky úhlový 

kmitočet 𝜔0 a amplitudu a fázi základní harmonické složky daného signálu. (3 body). 

 

26. Spojitý periodický signál má základní harmonickou složku 𝑠1(𝑡) = 2 sin(314𝑡 +
𝜋

4
). 

Určete obecně i numericky periodu signálu 𝑇0 a koeficienty 𝑏1 a  𝑎1 , tj. amplitudy sinové 

a kosinové komponenty této harmonické složky. (3 body). 



27. Obvod podle obrázku s parametry 𝑈0 = 10 V, 𝑅 = 1000 Ω,  𝑅𝑝 = 2000 Ω ,  𝐿 = 0,1 H 

byl v čase t < 0 v ustáleném stavu. V čase  𝑡 = 0 sepne spínač.   Určete:  

 

 časovou konstantu přechodného děje  (1 bod), 

 hodnotu proudu  𝑖𝐿(0) při sepnutí spínače (1 bod), 

 hodnotu proudu  𝐼𝐿 v ustáleném stavu, tj. po odeznění 

přechodného děje (1 bod), 

 vypočtěte i načrtněte časový průběh proudu 𝑖𝐿(𝑡) pro   

t > 0 (2 body). 

 

 

 

28. Obvod podle obrázku s parametry 𝑈0 = 10 V, 𝑅 = 1000 Ω,  𝑅𝑝 = 2000 Ω ,  𝐿 = 0,1 H 

byl v čase t < 0 v ustáleném stavu. V čase  𝑡 = 0 rozepne spínač.   Určete:  

 

 časovou konstantu přechodného děje  (1 bod), 

 hodnotu proudu  𝑖𝐿(0) při rozepnutí spínače (1 bod), 

 hodnotu proudu  𝐼𝐿 v ustáleném stavu, tj. po 

odeznění přechodného děje (1 bod), 

 vypočtěte i načrtněte časový průběh proudu 

𝑖𝐿(𝑡) pro     t > 0 (2 body). 

 

 

 

 

29. Obvod podle obrázku s parametry 𝑈0 = 10 V, 𝑅1 = 1000 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω ,  𝐶 = 5 μF 

byl v čase t < 0 v ustáleném stavu. V čase  𝑡 = 0 sepne spínač.   Určete:  

 

 časovou konstantu nastalého přechodného děje (1 bod), 

 hodnotu napětí  𝑢𝐶(0) při sepnutí spínače (1 bod), 

 hodnotu napětí  𝑈𝑐 v ustáleném stavu, tj. po odeznění 

přechodného děje (1 bod), 

 vypočtěte i načrtněte časový průběh napětí 𝑢𝑐(𝑡) pro     

t > 0 (2 body). 

 

 



30. Obvod podle obrázku s parametry 𝑈0 = 10 V, 𝑅1 = 1000 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω ,  𝐶 = 5 μF 

byl v čase t < 0 v ustáleném stavu. V čase  𝑡 = 0 rozepne spínač.   Určete:  

 

 časovou konstantu nastalého přechodného děje (1 bod), 

 hodnotu napětí  𝑢𝐶(0) při rozepnutí spínače (1 bod), 

 hodnotu napětí  𝑈𝑐 v ustáleném stavu, tj. po odeznění 

přechodného děje (1 bod), 

 vypočtěte i načrtněte časový průběh napětí 𝑢𝑐(𝑡) pro     t 

> 0 (2 body). 

 

 

31. Lineární obvod má napěťový přenos ve tvaru  𝑃(𝑗𝜔) =
1

(1+𝑗
𝜔

1000
)(1+𝑗

𝜔

3000
)
   . Nakreslete a 

popište na osách jeho modulovou (3 body) a fázovou (2 body) asymptotickou 

kmitočtovou charakteristiku v dB. 

 

 

32. Lineární obvod má napěťový přenos ve tvaru  𝑃(𝑗𝜔) =
1+𝑗

𝜔

2000

1+𝑗
𝜔

1000

  . Nakreslete a popište na 

osách jeho modulovou (3 body) a fázovou (2 body) asymptotickou kmitočtovou 

charakteristiku v dB. 

 

 

33. Lineární obvod má napěťový přenos ve tvaru  𝑃(𝑗𝜔) = 0,5
1+𝑗

𝜔

1000

1+𝑗
𝜔

2000

   . Nakreslete a popište 

na osách jeho modulovou (3 body) a fázovou (2 body) asymptotickou kmitočtovou 

charakteristiku v dB. 

 

 

34. Lineární obvod má napěťový přenos ve tvaru  𝑃(𝑗𝜔) = 100 
1

1+𝑗
𝜔

1000

   . Nakreslete a 

popište na osách jeho modulovou (3 body) a fázovou (2 body) asymptotickou 

kmitočtovou charakteristiku v dB. 

 



35. Obvod podle obrázku má parametry 𝑈 = 15 V, 𝑅1 = 1000 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω ,  𝑅3 =

500 Ω.  Určete obecně i numericky napětí  𝑈2 (3 body) a odpor z hlediska výstupních 

svorek 𝑅𝑣ý𝑠𝑡 (2 body) 

 

 

 

36. Obvod  podle obrázku má parametry 𝑈 = 50 V, 𝑅1 = 1000 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω  a  𝑅3 =

500 Ω . Určete obecně i numericky proud  𝐼2 (3 body) a napětí na rezistoru  𝑅3 (2 body). 

 

 

37. Obvod podle obrázku má parametry 𝐼 = 7 mA, 𝑅1 = 500 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω  a  𝑅3 =

2000 Ω.  Určete obecně i numericky napětí  𝑈2 (3 body) a napětí na svorkách proudového 

zdroje (2 body). 

 

 

38. Obvod podle obrázku má parametry 𝐼 = 14 mA, 𝑅1 = 1000 Ω,  𝑅2 = 2000 Ω ,  𝑅3 =

500 Ω a 𝑅4 = 1500 Ω.  Určete obecně i numericky proud  𝐼2 (3 body) a napětí na 

rezistoru  𝑅4 (2 body). 

 

 



39. Na následujícím obrázku je pasivní derivační RC obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF.  

 

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 Načrtněte orientačně jeho přechodovou charakteristiku 

(průběh výstupního napětí po připojení na stejnosměrné 

buzení 1V, byl-li v čase t=0 kapacitor bez náboje (1 

bod), 

 Určete jeho napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 Jak se vypočítá přechodová charakteristika pomocí Laplaceovy transformace? (1 bod). 

  

40. Na následujícím obrázku je pasivní integrační RC obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF.  

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 Načrtněte orientačně jeho přechodovou charakteristiku 

(průběh výst. napětí po připojení na stejnosměrné buzení 

1V, byl-li v čase t=0 kapacitor bez náboje (1 bod), 

 Určete jeho napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 Jak se vypočítá přechodová charakteristika pomocí Laplaceovy transformace? (1 bod), 

 

41. Na následujícím obrázku je pasivní derivační RL obvod, který 

má parametry R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 Načrtněte orientačně jeho přechodovou charakteristiku 

(průběh výstupního napětí po připojení na stejnosměrné 

buzení 1V, byl-li v čase t=0 induktor bez proudu (1 bod), 

 Určete jeho napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 Jak se vypočítá přechodová charakteristika pomocí 

Laplaceovy transformace? (1 bod). 

  

42. Na následujícím obrázku je pasivní integrační RL obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 Načrtněte orientačně jeho přechodovou charakteristiku 

(průběh výstupního napětí po připojení na stejnosměrné 

buzení 1V, byl-li v čase t=0 induktor bez proudu (1 bod), 

 Určete jeho napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 Jak se vypočítá přechodová charakteristika pomocí Laplaceovy transformace? (1 bod). 

 

 

43. Pro následující obvod podle obrázku, který má parametry 

R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF, určete 

 obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 konkrétní hodnotu modulu a fáze přenosu pro úhlový 

kmitočet 𝜔 = 1000 rad/s (2 body). 

 



44.  Pro následující obvod  podle obrázku, který má parametry 

R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF, určete  

 obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 konkrétní hodnotu modulu a fáze přenosu pro úhlový 

kmitočet 𝜔 = 1000 rad/s (2 body). 

 

 

45.  Pro následující obvod  podle obrázku, který má parametry 

R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 konkrétní hodnotu modulu a fáze přenosu pro úhlový 

kmitočet 𝜔 = 1000 rad/s (2 body). 

 

 

 

 

46.  Pro následující obvod  podle obrázku, který má parametry 

R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 konkrétní hodnotu modulu a fáze přenosu pro úhlový 

kmitočet 𝜔 = 1000 rad/s (2 body). 

 

 

 

47. Na následujícím obrázku je pasivní derivační RC obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF.  

 

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 určete obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 určete úhlovou frekvenci bodu zlomu kmitočtové 

charakteristiky jeho napěťového přenosu naprázdno (1 

bod), 

 nakreslete asymptotickou modulovou frekvenční charakteristiku jeho napěťového 

přenosu naprázdno v logaritmických souřadnicích (1 bod). 

 

48. Na následujícím obrázku je pasivní integrační RC obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  𝐶 = 2 μF.  

 

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 určete obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 určete úhl. frekvenci bodu zlomu kmitočt. charakteristiky 

jeho napěťového přenosu naprázdno (1 bod), 

 nakreslete asymptotickou modulovou frekvenční charakteristiku jeho napěťového 

přenosu naprázdno v logaritmických souřadnicích (1 bod). 

 



49. Na následujícím obrázku je pasivní derivační RL obvod, který 

má parametry R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 určete obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 určete úhl. frekvenci bodu zlomu kmitočt. charakteristiky 

jeho napěťového přenosu naprázdno (1 bod), 

 nakreslete asymptotickou modulovou frekvenční 

charakteristiku jeho napěťového přenosu naprázdno v logaritmických souřadnicích (1 

bod). 

  

50. Na následujícím obrázku je pasivní integrační RL obvod, 

který má parametry R=1000 Ω,  L = 2 𝑚𝐻.  

 

 Určete jeho časovou konstantu (1 bod), 

 určete obecně napěťový přenos naprázdno (2 body), 

 určete úhlovou frekvenci bodu zlomu kmitočtové 

charakteristiky jeho napěťového přenosu naprázdno (1 

bod), 

 nakreslete asymptotickou modulovou frekvenční charakteristiku jeho napěťového 

přenosu naprázdno v logaritmických souřadnicích (1 bod). 

 

 

51. Nakreslete hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny s normálním (Gaussovským) 

rozložením a označte význam střední hodnoty a standardní odchylky. (2 body) 

 

 

52. Nakreslete hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny s rovnoměrným rozložením 

hodnot v intervalu < 0; 5 > a popište obě osy. (2 body) 

 

 

53. Jak je definovaná střední hodnota náhodné veličiny? (2 body) 

 

 

54. Jak je definovaná standardní odchylka náhodné veličiny? (2 body) 

 

55. Jak je definovaný rozptyl náhodné veličiny? (2 body) 



56. Uveďte vztah pro odpor vodiče o průřezu A a délce L. (2 body) 

 

 

57. Nakreslete energetický pásový diagram PN přechodu polarizovaného v závěrném směru. 

(4 body) 

 

 

58. Nakreslete převodní charakteristiku tranzistoru MOSFET se zabudovaným N kanálem pro 

napětí UDS =0.1V (4 body) 

 

59. Odhadněte zvlnění definované jako p = (ΔUss/Uss) .100 [%] jednopulsního síťového 

usměrňovače, kde C = 10 πF, R=100 Ω. (2 body) 

 

 

 

 

 

 

60. Nakreslete 2D řez tranzistorem MOSFET se zabudovaným P kanálem. Vyznačte dotaci 

oblastí a pojmenujte elektrody. (4 body) 

 

 

 

61. Nakreslete tři výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET s indukovaným P kanálem 

pro různá napětí UGS včetně UGS =0. (4 body) 

 

 

62. Nakreslete energetický pásový diagram polovodiče typu N. Vyznačte polohu Fermiho 

hladiny. (2 body) 

 

 

C R

D

u1 u2

iD

Uss

Ivýst



63. Navrhněte RB v zapojení křemíkového bipolárního tranzistoru na obrázku tak, aby UCE = 

5V. Uvažujte  = IC/IB = 200. (4 body) 

 

 

 

 

 

 

64. Nakreslete 2D řez tranzistorem MOSFET s indukovaným N kanálem. Vyznačte dotaci 

oblastí a pojmenujte elektrody. (4 body) 

 

 

65. Napište definice parametrů h21e, h11e a  h22e. (2 body) 

 

 

66. Nakreslete zapojení křemíkové fotodiody PIN pracující ve fotovoltaickém režimu se 

zatěžovacím odporem 100. Nakreslete odpovídající zatěžovací přímku v 

charakteristikách na obr. (4 body) 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Nakreslete 2D řez tranzistorem MOSFET s indukovaným P kanálem. Vyznačte dotaci 

oblastí a pojmenujte elektrody. (4 body) 

  



68. Nakreslete náhradní lineární obvod tranzistoru MOSFET pro malý střídavý signál s y 

parametry, vyznačte v něm jednotlivé y parametry. (2 body) 

 

 

 

69. Nakreslete energetický pásový diagram PN přechodu polarizovaného v propustném 

směru. (4 body) 

 

 

 

70. Nakreslete tři výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET s indukovaným N kanálem 

pro různá napětí UGS včetně UGS =0. (4 body) 

 

 

 

71. Uveďte vztah pro závislost proudové hustoty elektronů na gradientu koncentrace 

elektronů (difúzní proud). (2 body) 

 

 

 

72. Nakreslete energetický pásový diagram PN přechodu polarizovaného v závěrném směru. 

(4 body) 

 

 

 

73. Nakreslete tři výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET se zabudovaným N kanálem 

pro různá napětí UGS včetně UGS =0. (4 body) 

 

 

74. Uveďte vztah pro Ohmův zákon v základním (makroskopickém) a v diferenciálním tvaru. 

(2 body) 

 



75. Určete napěťové zesílení invertujícího ideálního operačního zesilovače (R1 = 10Ω,  R2 = 

100Ω). (4 body) 

 

 

 

76. Nakreslete tři výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET s indukovaným P kanálem 

pro různá napětí UGS včetně UGS =0. (4 body) 

 

 

 

77. Nakreslete voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody, vyznačte zatěžovací přímku 

v zapojení pro stabilizaci napětí. (2 body) 

 

 

 

78. Určete napěťové zesílení neinvertujícího ideálního operačního zesilovače (R1 = 10Ω,  R2 = 

100Ω). (4 body) 
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79. Nakreslete převodní charakteristiku tranzistoru MOSFET se zabudovaným P kanálem.    

(4 body) 

 

 

80. Vyjmenujte typy průrazu přechodu PN. (2 body) 

 

 

81. Nakreslete NPN transistor v zapojení jako emitorový sledovač. (4 body) 

 

 

82. Nakreslete výstupní charakteristiky reálného tranzistoru MOSFET s indukovaným N 

kanálem. (4 body) 

 

 

83. Nakreslete převodní charakteristiku zesilovače ve třídě B, vysvětlete pojem "mrtvá zóna". 

(2 body) 

 

 

 

84. Nakreslete NPN transistor v zapojení zesilovače se společným emitorem. (4 body) 

 

 

 

85. Nakreslete převodní charakteristiku tranzistoru MOSFET s indukovaným N kanálem. 

Vyznačte prahové napětí. (4 body) 

 

 

 

 



86. Nakreslete typické spektrum FM, průběh signálu v časové oblasti. Co je to index 

modulace? Napište Carsonův vztah pro šířku pásma FM. (4 body) 

 

 

87. Nakreslete typický průběh kmitočtově modulovaného signálu v časové oblasti. Jak je 

definován maximální zdvih kmitočtové modulace? (4 body) 

 

 

88. Nakreslete typické spektrum AM, průběh v časové oblasti. Jaká je energetická účinnost 

AM? (3 body) 

 

89. Nakreslete průběhy základních digitálních (jen dvoustavových) modulací ASK/FSK/PSK 

v časové oblasti. (3 body) 

 

90. Nakreslete typické průběhy základních digitálních modulací ASK/FSK/PSK v časové 

oblasti. (4 body) 

 

91. Nakreslete typický průběh signálu 4-ASK v časové oblasti. (2 body) 

 

92. Vysvětlete princip klíčování ASK, FSK a PSK; nakreslete typické průběhy signálů v 

časové oblasti. Jak vzniká kvadraturní amplitudová modulace QAM? (4 body) 

 

93. Napište Shannon-Hartleyův vztah pro kapacitu komunikačního kanálu. (2 body) 

 

94. Nakreslete blokové schéma superhetu. Čím je způsobena mnohem větší selektivita tohoto 

přijímače v porovnání např. s klasickou krystalkou? (3 body) 

 

95. Vysvětlete princip činnosti superhetu, co to jsou zrcadlové kmitočty a popište, jakým 

způsobem se potlačuje příjem signálu na zrcadlových kmitočtech. (3 body) 

 

96.  Vysvětlete princip superheterodynního přijímače, čím je způsobena jeho selektivita? 

Vysvětlete příjem nežádoucího signálu na zrcadlovém kanálu. (4 body) 

 



97. Vysvětlete princip pulsní kódové modulace (PCM), popište fáze vzorkování, kvantování a 

kódování. (4 body) 

 

98. Vysvětlete princip pulsní kódové modulace (PCM), jak vzniká kvantizační šum? (3 body)  

 

99. V časové a kmitočtové oblasti (0-10 kHz) znázorněte signál o kmitočtu 1 kHz, 

vzorkovaný kmitočtem 3 kHz. (2 body) 

 

100. Signál obsahuje kmitočtové složky v rozsahu 0-5 kHz. Znázorněte v kmitočtové 

oblasti (rozsah 0-40 kHz) spektrum tohoto signálu po navzorkování kmitočtem 15 kHz. 

Jakým minimálním kmitočtem je nutné tento signál vzorkovat, aby nedošlo k aliasingu? 

(3 body) 

 

101. Signál obsahuje kmitočtové složky v rozsahu 5-10 kHz. Znázorněte v kmitočtové 

oblasti (rozsah 0-40 kHz) spektrum tohoto signálu po navzorkování kmitočtem 20 kHz. 

Jakým minimálním kmitočtem je nutné tento signál vzorkovat, aby nedošlo k aliasingu? (4 

body) 

 

102. Nakreslete impulzní odezvu soustavy y(n)=1/2x(n), x(n) je vstupní a y(n) výstupní 

signál soustavy. Jedná se o soustavu s konečnou, nebo nekonečnou impulzní odezvou?. (2 

body) 

 

103. Nakreslete impulzní odezvu soustavy y(n)=1/2x(n) + 1/2x(n-1), x(n) je vstupní a y(n) 

výstupní signál soustavy. Jedná se o soustavu s konečnou, nebo nekonečnou impulzní 

odezvou?. (2 body 

 

104. Nakreslete impulzní odezvu soustavy y(n)=1/2x(n) + 1/2y(n-1), x(n) je vstupní a y(n) 

výstupní signál soustavy. Jedná se o soustavu s konečnou, nebo nekonečnou impulzní 

odezvou?. (2 body) 

 

105. Nakreslete výsledek konvoluce sinusového signálu a dirakova impulzu (2 body) 

 

106. Spočítejte bitový tok stereofonního signálu s parametry převodníku 16 bit, 44.1 kHz 

(naznačte výpočet). Jak se tento bitový tok změní, bude-li použita komprese typu MP3? (2 

body) 

 



 

107. Spočítejte bitový tok z barevné televizní kamery, rozlišení snímače 720x576 25 

snímků/s, uloženo se vzorkovacím schématem 4:2:2, 8 bitů na složku (standard 601). (3 

body) 

 

 

108. Popište blokové schéma ztrátové komprese obrazu typu JPEG, vyznačte, ve kterých 

blocích dochází ke ztrátě informace. (3 body) 

 

 

109. Popište blokové schéma ztrátové komprese zvuku typu MPEG, vyznačte, ve kterých 

blocích dochází ke ztrátě informace. 

 

 

 

110. Na principiálním obrázku vysvětlete funkci elektrodynamického reproduktoru. 

Nakreslete typické kmitočtové charakteristiky reproduktoru v uzavřené a bassreflexové 

ozvučnici (4 body) 

 

 

111. Na principiálním obrázku vysvětlete funkci elektrostatického mikrofonu. Nakreslete 

typickou kmitočtové charakteristiku tohoto mikrofonu. (4 body) 

 

 

112. Popište části sluchového orgánu a jejich funkce. (3 body) 

 

 

113. Vysvětlete popis barev v barevném diagramu CIE XYZ (Yxy) (3 body) 

 

 

 

 

114. Popište základní části lidského oka.(3 body) 

 

 

 

115. Jaké přenosové signály se používají v TV, proč se nepoužívá RGB? (3 body) 



 

116. Jaké parametry přenosu jsou důležité a sledují se u paketových sítí založených na 

protokolech TCP/IP/Ethernet (3 body): 

 

117. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – logický 

součet a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NAND (4 body) : 

 

a. A b. B c. X 

d.  e.  f.  

g.  h.  i.  

j.  k.  l.  

m.  n.  o.  

 

118. Uveďte, jaké znáte generace telefonních ústředen a jaké jsou jejich specifické 

vlastnosti (3 body): 

 

119. Jak se liší přepínání na spojové vrstvě a směrování na síťové vrstvě ve vrstvovém 

modelu TCP/IP, popište princip a rozdíly (3 body): 

Spojová  …….………….………….………….………….………….…………. 

 

Síťová ………….………….………….………….………….………….……… 

 

.………….………….………….………….………….………….…………. 

 

120. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – logický 

součin a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NOR (4 body) : 

 

a. A b. B c. X 

d.  e.  f.  

g.  h.  i.  

j.  k.  l.  

m.  n.  o.  



121. Uveďte základní typy přenosových médií používané v komunikačních sítích a uveďte 

jejich základní vlastnosti - výhody/nevýhody (3 body): 

 

 

122. Jaká je funkce transportní vrstvy modelu komunikace, popište rozdíly a použití 

protokolů TCP a UDP (3 body): 

 

…….………….………….………….………….………….…………. 

 

…….………….………….………….………….………….…………. 

 

…….………….………….………….………….………….…………. 

 

123. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – logický 

součin a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NAND (4 body) : 

 

a. A b. B c. X 

d.  e.  f.  

g.  h.  i.  

j.  k.  l.  

m.  n.  o.  

 

 

124. Uveďte, jaké znáte generece mobilních sítí a jaké jsou jejich základní 

vlastnosti z pohledu přenosu dat (3 body): 

 

 

 

125. Uveďte druhy datových sítí podle rozsahu, uveďte konkrétní příklady, 

vysvětlete rozdíly mezi přístupovou a páteřní sítí (3 body): 

 



126. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

logický součet a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NOR (4 

body) : 

 

127. A 128. B 129. X 

130.  131.  132.  

133.  134.  135.  

136.  137.  138.  

139.  140.  141.  

 

127. Popište, jakým způsobem a pomocí jakých funkčních bloků se přenášejí a směrují 

telefonní hovory v mobilní síti (3 body): 

 

 

 

128. Jak se liší adresování na spojové vrstvě a síťové vrstvě ve vrstvovém modelu TCP/IP, 

tzv. fyzická a logická adresa, uveďte příklad (3 body): 

 

Spojová  …….………….………….………….………….………….…………. 

 

Síťová ………….………….………….………….………….………….…………. 

 

.………….………….………….………….………….………….…………. 

 

129. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

ekvivalence a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NOR (4 body)  

 

125. A 126. B 127. X 

128.  129.  130.  

131.  132.  133.  

134.  135.  136.  

137.  138.  139.  

 



130. Jakým způsobem se spojují telefonní signály v klasických digitálních telefonních 

sítích při použití PCM modulace (3 body): 

 

 

131. Charakterizujte základní principy metody přepojování paketů, jaké jsou výhody a 

nevýhody tohoto způsobu komunikace (3 body): 

 

…….………….………….………….………….………….…………. 

 

…….………….………….………….………….………….…………. 

 

.………….………….………….………….………….………….…………. 

 

132. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

ekvivalence a nakreslete, jak lze tuto funkci realizovat jen za použití hradel NAND (4 

body) : 

 

125. A 126. B 127. X 

128.  129.  130.  

131.  132.  133.  

134.  135.  136.  

137.  138.  139.  

 

133. Uveďte, jaké znáte typy metalických vedení a jak se využívají pro komunikaci 

v různých typech sítí (3 body): 

 

 

134. Vyjmenujte vrstvy komunikačního modelu RM-OSI a porovnejte je 

s vrstvovým modelem TCP/IP – stručně popište rozdíly (3body): 

 

 

 



135. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

nonekvivalence (součet modulo dvě - funkce XOR) a nakreslete, jak lze tuto funkci 

realizovat jen za použití hradel NAND (4 body) : 

 

136. A 137. B 138. X 

139.  140.  141.  

142.  143.  144.  

145.  146.  147.  

148.  149.  150.  

 

136. Z jakých částí se skládá klasická digitální telefonní ústředna používající pro 

kódování telefonního signálu PCM modulaci (3 body): 

 

 

137. Jaké znáte typy optických vláken, uveďte jejich odlišnosti a příklady použití (3 

body): 

 

 

138. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

nonekvivalence (součet modulo dvě - funkce XOR) a nakreslete, jak lze tuto funkci 

realizovat jen za použití hradel NOR (4 body) : 

 

139. A 140. B 141. X 

142.  143.  144.  

145.  146.  147.  

148.  149.  150.  

151.  152.  153.  

 

139. Popište principy IP telefonie – způsob přenosu, směrování hovorů, používanou 

metodu signalizace (3 body). 



140. Vyjmenujte čtyři nejnižší vrstvy komunikačního modelu RM-OSI a stručně 

uveďte, k čemu slouží (3 body): 

 

………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 

………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 

………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 

………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 

141. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B - 

logický součin X a jeho negaci Y (3 body): 

 

142. A 143. B 144. X 145. X 

146.  147.  148.  149.  

150.  151.  152.  153.  

154.  155.  156.  157.  

158.  159.  160.  161.  

  

 

142. Jaká šířka kmitočtového pásma se používá pro přenos telefonního signálu 

(uveďte mnimálně jednu z vám známých variant). Jaký vzorkovací kmitočet se 

používá při digitalizaci telefonního signálu vzhledem k vámi uvedené šířce pásma (4 

body): 

 

 

 

143. Uveďte, jaké metody přístupu k médiu u datových sítí znáte a uveďte příklady  

(3 body): 

 

  

 

 



144. Vyplňte pravdivostní tabulku pro logickou funkci dvou proměnných A a B – 

logický součet X a jeho negaci Y (3 body): 

 

162. A 163. B 164. X 165. X 

166.  167.  168.  169.  

170.  171.  172.  173.  

174.  175.  176.  177.  

178.  179.  180.  181.  

 

145. Jak se přepojují (spojují) digitální telefonní kanály – popište stručně použité 

principy. Jaké zařízení k tomuto účelu slouží (4 body): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 


