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Digitalizácia analógových veličín 
 
Príklad 1 
Rozhranie grafickej karty má pre vyjadrenie farby rezervovaných 15 bitov. Koľko farieb je 
možné zobraziť prostredníctvom daného rozhrania?  
 
Je to 2 15, tj. 32 768  farieb  
 
Príklad 2 
Rozhranie digitálneho teplomera má umožniť kódovať teplotu v intervale  
0 až +500 K s krokom 1 K. Koľko kvantizačných úrovní budem potrebovať? Koľko bitov 
potrebujem pre vyjadrenie potrebného počtu kvantizačných úrovní? Aký dátový tok bude 
generovať rozhranie teplomera, ak teplotu potrebujem snímať a kódovať 10x každú sekundu?  
 
Potrebujem 501 kvantizačných úrovní, 512 stavov, potrebujem 9 bitov.  
Tok = 90 bitov / sekundu 
 
Príklad 3 
Rozhranie digitálneho voltmetra má umožniť zobrazovať napätia  
v intervale –102 V až + 102 V s krokom 0,1 V. Koľko bitov potrebujem pre vyjadrenie 
potrebného počtu kvantizačných úrovní? 
Konštruktér požaduje upraviť zmenu rozsahu meraných napätí na -105 V až + 105 V. Dá sa 
táto požiadavka splniť bez zásadného zásahu do konštrukcie prevodníka?  
 
Pôvodný počet kvantizačných úrovní: 204*10 + 1 = 2041, 2 11 je 2048, vyhovuje 11 bitov. 
Podľa novej požiadavky: 210*10+1 = 2101, bolo by potrebných 12 bitov pre kvantizačné 
úrovne, komplikácie – nutný zásah do konštrukcie prevodníka. 
 
Príklad 4 
Modem disponuje nasledovnými parametrami na analógovej strane: prichádzajúci tón je 
vzorkovaný s frekvenciou 44 kHz a kódovaný s kvalitou 20 bitov na vzorku. Spôsob 
modulácie nie je pre náš príklad rozhodujúci. Vypočítajte teoretickú maximálnu prenosovú 
rýchlosť modemu. Výsledok vyjadrite v MB/s. 
 
44000 x 20 = 880 000 b/s; 0,105 MB/s 
 
Príklad 5 
Pre zvukovú kartu,  určenú pre zbernicu ISA, udáva výrobca nasledovné parametre: 
Vzorkovacia frekvencia najviac 48 kHz, kvalita zvuku najviac 24 bit/vzorku, stereo. Zbernica 
ISA disponuje prakticky využiteľnou prenosovou šírkou okolo 1 MB/s. Vypočítajte 
maximálny možný dátový tok, ktorý karta dokáže vygenerovať a vyjadrite ho v kb/s. Určte, či 
tento tok je možné prenášať po ISA zbernici. 
 
48000 x 24 x2 = 2304000 b/s  = 2250 kb/s = 0,274658 MB/s , ISA zbernica dátový tok 
s rezervou prenáša 
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Príklad 6 
Digitalizácia dokumentu: 
Po linke s prenosovou rýchlosťou 1440 kb/s sa má preniesť dokument s nasledovnými 
parametrami: 
Text o veľkosti 60 znakov na riadok, 30 riadkov na stranu, 1240 strán 
Kódovanie textu je vykonané kódovou sadou Unicode UTF16, ktorá kóduje 65 536 znakov 
Monochromatické obrázky – 12 ks v nekomprimovanom tvare –  
s rozmermi 1024 px na 512px 
Obrázky v palete 256 odtieňov sivej, v nekomprimovanom tvare, 10 ks, rozlíšenie 600 DPI, 
rozmery všetkých obrázkov v tejto skupine sú 4“ x  4“ 
Fotografická príloha 20 ks fotografií v kvalite True Color (16,7 mil. farieb),  s rozmermi 
2048 x 4096 px, komprimované na 30% pôvodnej veľkosti 
Vypočítajte čas potrebný na prenos súboru, obsahujúceho daný dokument. Na réžiu prenosu 
počítajte +5% z objemu prenášaných dát. 
 
 
Text    
 60 zn  
 30 riadkov  
 16 bit/znak  
 1240 stran  
    
 35712000 bit znaky*riadky*(bit/znak)*strany 
    
Obrázok monochromatický   
    
 1024 px  
 512 px  
 12 ks  
 1 bit/px Farby: biela/čierna; stačí 1 bit /px 
    
 6291456 bit px*px*(bit/px)*ks 
    
Obrázky 
sivé    
 4 palce  
 4 palce  
 600 DPI  
 10 ks  
 8 bit/px  
 2400 px palce*DPI 
 2400 px palce*DPI 
    
 460800000 bit px*px*(bit/px)*ks 
    
Foto    
    
 2048 px  
 4096 px  
 24 bit/px  
 20 ks  
    
 4026531840 bit nekomrim px*px*(bit/px)*ks 
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 1207959552 bit px*px*(bit/px)*ks*0,3 
    
Užitočné dáta spolu   
    
 1710763008 bit text+obr.mono + obr sivé + foto 
Réžia:    
 85538150,4 bit (text+obr.mono + obr sivé + foto)*0,05 
    
Dáta spolu: 1796301158 bit súčet užitočných dát + réžia 
Dáta spolu: 1754200,35 kb (súčet užitočných dát + réžia) /1024 
    
    
Prenos. rýchlosť linky:   
    
 1440 kb/s  
Čas prenosu:   

 1218,19469 sekúnd 
(dáta spolu v kb/s) / (prenosová rýchlosť 
linky) 

 
 
Príklad 7 
Video s rozmermi 2064px x 1548px , s kvalitou podania farieb 16,7 milióna odtieňov, 
s frekvenciou 25 obrázkov za sekundu, upravené komprimáciou na 1/3 pôvodnej veľkosti 
dátového toku má byť prenášané z externej DVD mechaniky cez vhodné rozhranie počítača 
tak, aby prenos umožňoval prehrávanie daného videa priamo z externej mechaniky. 
Vypočítajte potrebný dátový tok a určte, aké rozhranie by bolo vhodné použiť na prepojenie 
DVD mechaniky s počítačom! 
 
Video     
     
 2064 px   
 1548 px   
 24 bit/px   
 25 FPS   
     
 1917043200 bit/s nekomprim px*px*(bit/px)*FPS 
 639008009,9 bit/s po komprim px*px*(bit/px)*FPS*0,33333 
     
 609,405527 Mb/s   
 76,175691 MB/s   
     
 Vhodné rozhranie na prenos je napríklad IEEE 1394b 
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Príklad 8 
Pre video s rozlíšením 4096 px na 3072px, v 24 bitovej kvalite, 30 FPS a prenášané 
v nekomprimovanom tvare chcem použiť grafickú kartu AGP 4x..  
Môžem cez túto kartu prehrávať uvedené video, aby nedochádzalo k trhanému prehrávaniu 
obrazu? 
Akú maximálnu obrazovú frekvenciu si môžem dovoliť prenášať? 
 
Najskôr si zistíme parametre karty AGP v základnom prevedení: 
Karta disponuje 32 bitovým kanálom na fyzickej frekvencii 66 MHz v režime QuadPumped, 
teda na efektívnej frekvencii 4x66 = 264 MHz. 
 
 Vypočítame si priepustnosť: 

32 bit 

66000000 
Hz 
fyzicky 

264000000 
Hz 
efektívne 

8448000000 b/s 
8056,64063 Mb/s 
1007,08008 MB/s 

 
Nasledovne si vypočítame nároky videostreamu podľa zadania: 
 
Video   

4096 px  
3072 px  

24 bit/px  
30 FPS  

   
9059696640 bit/s nekomprim px*px*(bit/px)*FPS 

   
8640 Mb/s  

1080,000000 MB/s  
 
Vidíme, že nároky videa presahujú schopnosti AGPx4 rozhrania. 
 
Vypočítame maximálnu použiteľnú FPS: 
 

301989888 bit / snímku 

8448000000 
bit /s prenosová rýchlosť 
karty 

  
27,97444661 snímok za sekundu 

 
Karta dokáže pracovať s maximálnou hodnotou FPS 27,97 při zachovaní pixelizácie a 
farebnej hĺbky videa. 
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Príklad 9 
Databáza pozostáva zo 8 190 000 záznamov,  Záznamy sú tvorené nasledovnými poliami: 
 
Údajový typ rozsah  
Integer -2147483648 ..2147483647  
Shortint  -127 .. 128  
Byte 0 .. 255  
Word 0 .. 65535  
String 48 znakov z 256 zoznamu 
String  128 znakov z 65536 zoznamu 
 
Určte veľkosť databázy v MB. Určte čas prenosu databázy cez rozhranie IEEE 1394 S100. 
 
Najskôr treba určiť koľko bitov treba rezervovať pre jednotlivé polia. 
 
Údajový typ rozsah počet bitov pre pole 
Integer -2147483648 ..2147483647  32 
Shortint  -127 .. 128 8 
Byte 0 .. 255 8 
Word 0 .. 65535 16 
String 48 znakov z 256 zoznamu zn 48x8 
String  128 znakov z 65536 zoznamu zn 128x16 
 
Spolu treba pre jeden záznam rezervovať 2496 bitov 
 
Databáza spolu obsahuje 2496 x 8 190 000 = 20 442 240 000 bitov =  2436,905 MB 
 
Rozhranie IEEE 1394 vo verzii S100 poskytuje prenosovú rýchlosť 98,304 MB/s.  
2436,905 MB / 98,304 MB/s = 24,79 s 
 
Databázu bude toto rozhranie prenášať  24,79 sekundy 
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Priepustnosť zbernice, schopnosť adresovania na zbernici 
 
Príklad 10 
Klasická paralelná zbernica disponuje 24 bitovou šírkou dátovej časti, 12 bitov v adresnej 
časti a 8 bitov v kontrolnej časti. Zbernica je taktovaná na 50 MHz. Adresovateľná pamäťová 
bunka má kapacitu 1 B. Určte maximálnu fyzickú hodnotu adresného priestoru, ktorý je 
adresovateľný danou zbernicou a maximálnu teoretickú prenosovú rýchlosť,  s akou je 
zbernica schopná prenášať dáta.  
Výsledok prenosovej rýchlosti vyjadrite v Gb/s a v MB/s. Výsledok max. adresovateľnej 
pamäte vyjadrite v kilobajtoch. 
 
prenosová rýchlost: 1,12 Gb/s, 143 MB/s 
2 12 = 4096, adresovateľná pamäť je 4 kB. 
 
Príklad 11 
Klasická paralelná PCI zbernica disponuje 64 bitovou šírkou dátovej časti a zbernica je 
taktovaná na 33 MHz. Určte maximálnu priepustnosť zbernice! Priepustnosť vyjadrite v MB/s 
a v Gb/s. Na zbernicu chcem pripojiť NIC pre gigabitový Ethernet.  Dokáže zbernica 
spracovať dátový tok gigabitovej karty (za predpokladu, že nebude zaťažovaná inými 
dátovými tokmi) ? 
 
64 x 33 000 000 =  2112000000 b/s  = 1,97 Gb/s =  251,77 MB/s, gigabitovú kartu utiahne 
 
Príklad 12 
Zbernica VL BUS disponuje 32 bitovou dátovou šírkou a taktom 33 MHz. Hra si vyžaduje 
súvislý dátový tok pre grafickú kartu pre rozhranie VL BUS okolo 120 MB/s. Je možné hrať 
uvedenú hru na počítači s danou grafickou kartou, ak predpokladáme, že grafický subsystém 
tvorí najužšie miesto počítača z hľadiska priepustnosti? 
 

32 bit 
33000000 Hz  

1056000000 b/s 
1007,08008 Mb/s 
125,88501 MB/s 

 
Ano, karta dokáže prenášať dátový tok hry s miernou rezervou. 

Adresovanie fyzickej štruktúry HDD 
 
Príklad 13 
Adresná zbernica rozhrania HDD má rezervovaných 16 bitov pre adresu sektora, 8 bitov pre 
adresu hlavičky a 14 bitov pre adresu cylindra. Koľko (najviac ) sektorov, hlavičiek a stôp je 
možné naadresovať?  Určte počet základných alokovateľných jednotiek! Ak je kapacita 
elementárnej alokovateľnej jednotky 512B, určte maximálnu adresovateľnú kapacitu disku! 
 
65536 sektorov, 256 hlavičiek , 16384 cylindrov 
počet alokovateľných jednotiek: 2 (16+8+14) = 2 38 = 256 G = 274 877 906 944 
 
Kapacita disku: 2 (16+8+14+9) = 2 47 = 128 TB 
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Výpočet útlmu na prenosovej linke 
Príklad 14 
Sieťová karta na výstupe Tx generuje signál zodpovedajúci „log1“ ako úroveň 3,2 V.  Na 
vstupe Rx vyžaduje karta úroveň aspoň 2,6 V ako spodnú hranicu pre hodnotu „log1“. Na 
vedení bol nameraný útlm –2 dB.  
Určte maximálnu povolenú hodnotu pre útlm v dB, aby boli splnené predpoklady pre 
spoľahlivý prenos signálu medzi kartami. 
Určte hodnotu napätia zodpovedajúceho hodnote „log1“ na konci vedenia vykazujúceho útlm 
2 dB. 
Vyhovuje toto vedenie kritériám pre bezchybný prenos, alebo je už nutné zaradiť na trasu 
opakovač? 
 
Určte maximálny povolený útlm pre U1 = 3,2 V a U2 = 2,6 V: 
 

1

2log20
U
UAu ∗=  

 

2,3
6,2log20 ∗=Au  

 
80353,1−=Au   

 
Určte napätie U2 pri útlme -2 dB 
 

1

2log20
U
UAu ∗=  

 

2,3
log*202 2U

=−  

 

2,3
log

20
2 2U

=−  

 

2,3
10 220

2 U
=

−
 

 
2

1,010*2,3 U=−  
 

54185,22 =U  
 
Max. povolený útlm je 1,8 dB, na danej trase musí byť opakovač 
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Príklad 15 
Opakovač má udávanú hodnotu zosilnenia napätia 14 dB pri menovitej hodnote napätia na 
vstupe 500 mV. Akú hodnotu napätia na výstupe generuje pri menovitej hodnote napätia na 
vstupe? 
 
Určíme úroveň napätia pri Au = 14 dB 
 

1

2log20
U
UAu ∗=  

 

5,0
log*2014 2U

=  

 

5,0
10 220

14 U
=  

 
2

7,010*5,0 U=  
 

2,505942 =U V 
 
Při menovitej hodnote napätia na vstupe generuje opakovač na výstupe napätie  
 

2,505942 =U V 
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Príklad 16 
Výstupný vysielací výkon AP je 100 mW. V cieľovom priestore bol nameraný útlm –13dB 
voči menovitej úrovni výkonu 100 mW. Zisk antény cieľového systému je +3 dB. Aká bude 
hodnota výkonu zachytená anténou v cieľovom priestore vyjadrená vo wattoch? 
 
Vysielací výkon = 100 mW = 0,1 W 
Výkonový útlm na trase: -13 dB 
Zisk antény: +3 dB 
Výsledný útlm : Ap = -13 + 3 = -10 dB 
 
P2 = ? 
 

1

2log10
P
PAp ∗=  

1,0
log*1010 2P

=−  

 

1
1,0

log 2 −=
P  

 

1,0
10 21 P

=−    // ( 1,010 1 =− ) 

 
1,0*1,02 =P = 0,01 

 
P2 = 0,01 W 

Anténa zachytáva signál s výkonom 0,01 W = 10 mW
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Výpočtový výkon počítača 
 
Príklad 17 
Kvalifikovaný odhad hovorí, že na prelomenie určitého hesla je potrebné vykonať 242 operácií 
v obore celých čísiel. Ako dlho by trvalo prelomenie daného hesla počítaču triedy Pentium 4, 
2,4 GHz, jedno jadro? Ako dlho by uvedený výpočet vykonával súčasný najpoužívanejší 
dvojjadrový procesor pre osobné počítače? Ako dlho by uvedený výpočet vykonával 
BlueGene/L?  Ako dlho by uvedený výpočet vykonával najvýkonnejší superpočítač? 
(informácie o výkonoch Pentia a superpočítača si zistite zo zdrojov na Internete,  pre 
urýchlenie Vašej práce môžete použiť hodnoty:  P4 disponuje približne 1500 MIPS, 
BlueGene/L disponuje cca 1015 IPS) 
 
Najskôr si vypočítame, že 
 
242 = 4,4*1012 
 
Výpočet pre Pentium 4 (1500 MIPS): 
T= 4,4*1012 / 1500 * 106 = 2932 s 
 
Výpočet pre BlueGene/L (1015 IPS): 
T= 4,4*1012 / 1 * 1015 = 0,0044 s 
 
Je zrejmé, že využívanie superpočítača prináša pri tomto type úloh významnú úsporu času. 
 
Informácie o výpočtovom výkone súčasných počítačov zistite na Internete a výpočet času 
potrebného na výpočet realizujte analogicky. 
  
 
 


