
Otázky k téme fyzická vrstva 
1. Nakreslite základný (referenčný) harmonický signál a k nemu signál s 

a. dvojnásobnou amplitúdou 
b. dvojnásobnou frekvenciou 
c. fázou posunutou o π/2 
d. fázou posunutou o 3π /4 
e. fázou posunutou o π /4 
f. fázou posunutou o 5π /6 

 
2. Vysvetlite rozdiely medzi sériovým a paralelným prenosom dát. Uveďte výhody aj 

nevýhody jednotlivých riešení. Aké sú súčasné trendy pri porovnaní obidvoch 
koncepcií? 

3. Vysvetlite rozdiely medzi analógovým signálom, diskrétnym signálom a digitálnym 
signálom!  

4. Vysvetlite rozdiely medzi amplitúdovou, frekvenčnou a fázovou moduláciou! 
5. Vysvetlite rozdiely medzi moduláciou analógového signálu (AM, FM, PM) 

a digitálnou moduláciou (ASK, FSK, PSK)! 
6. Vysvetlite rozdiely medzi simplexným, poloduplexným (half-duplex)  

a plnoduplexným (full-duplex) prenosom 
7. Vysvetlite rozdiel medzi topológiou so zdielaným médiom a topológiou s prepínaným 

dvojbodovým spojom. Vysvetlite rozdiely medzi týmito koncepciami a ich 
vlastnosťami.  (s ohľadom na cenu kabeláže, jej využitie, na možnosť použitia full-
duplexného prenosu, na reálny bandwidth) 

8. Vysvetlite rozdiely medzi paketovým prenosom a isochrónnym prenosom na 
zdielanom médiu. Vymenujte výhody a nevýhody jednotlivých riešení a uveďte, pre 
ktoré typy sietí sú jednotlivé riešenia vhodné. 

9. Vysvetlite rozdiely medzi BASEBAND-om a BROADBAND-om 
 

10. Frekvencia signálu bude 1000 MHz, vypočítajte jeho periódu 
a. výsledok vyjadrite v ns 
b. výsledok vyjadrite v sekundách a vhodným exponenciálnym zápisom 

 
11. Vypočítajte dĺžku bitového intervalu pri BASEBAND prenose a taktovacej frekvencii 

1000 MHz. 
12. Vypočítajte prenosovú rýchlosť pri BASEBAND prenose a taktovacej frekvencii 1000 

MHz a vyjadrite ju v MB/s (presne!) 
13. Modulačná rýchlosť je 20 kBd, používa sa šestnásťstavová PSK modulácia. 

Vypočítajte prenosovú rýchlosť a vyjadrite ju v bitoch za sekundu! 
14. Uveďte význam kódovania v priebehu prenosu dát. Na ktorých vrstvách modelu OSI 

dochádza ku kódovaniu? Aký účel má kódovanie? Vymenujte aspoň tri dôvody, prečo 
dochádza ku kódovaniu dát na vyšších vrstvách modelu OSI! Vysvetlite rozdiely 
medzi kódovaním a šifrovaním! 

 
15. Vysvetlite dôvody kódovania signálu na fyzickej vrstve!  Uveďte a popíšte aspoň päť 

rôznych spôsobov kódovania signálu na fyzickej vrstve! Vysvetlite princípy 
kódovania 4B5B a 8B6T a uveďte, prečo sa tieto metódy v praxi používajú! 

16. Nakreslite signál, (do štvorčekového rastra!) ktorý bude reprezentovať nasledovnú 
postupnosť bitov, zakódovanú podľa predpísaného kódovania: 
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§ Bipolárne priame (line) NRZ 
§ Bipolárne priame (line) kódovanie RZ  
§ Unipolárne NRZI 
§ AMI 
§ MLT-3 
§ Manchester II 
§ Differential Manchester 

 
17. Vysvetlite princíp a dôvod pre kódovanie 4B5B, 8B6T 
18. Vysvetlite rozdiel medzi prenosom v základnom pásme a v preloženom pásme 
19. Vysvetlite, aké vlastnosti musí mať signál, ak má umožňovať synchronizovaný prenos 

po jedinom páru vodičov (koaxiálny kábel). 
20. Vysvetlite, prečo na jedinom páre vodičov nie je možné použiť full-duplexný prenos! 
21. Vysvetlite rozdiel medzi modulačnou rýchlosťou a prenosovou rýchlosťou 

 
22. Vypočítajte prenosovú výchlosť v B/s, ak modulačná rýchlosť bude 1000 Bd a bude 

použitá modulácia 256QAM. Výsledok prepočítajte na kB/s. 
Vypočítajte dĺžku modulačného intervalu. 

 
Riešenie: 256QAM -> 8b / takt = 1B/takt, 1000 Bd = 1000 taktov/s 

Prenosová rýchlosť bude 1000 B/s 
1000/1024= 0,98 kB/s 
Modulačný interval: 1/1000 = 1*10-3 s = 1 ms 

 
23. Vypočítajte prenosovú výchlosť v Mb/s, ak modulačná rýchlosť bude 1048,6 Bd a 

bude použitá modulácia 1024QAM a bude použitý desaťkanálový paralelný prenos.  
Ako dlho bude trvať stiahnutie 5 MB súboru za predpokladu, že zanedbáme réžiu 

prenosu? 
 

Riešenie: 1024QAM -> 10b / takt, 1048,6  Bd = 1048,6  taktov/s, paralelný 
desaťkanálový prenos. 

Prenosová rýchlosť bude 10*10*1048,6  b/s = 104860 b/s = 0,10000 Mb/s 
(1Mb= 1048576b) 

0,1000/8= 0,0125 MB/s 
čas prenosu: 
5/0,0125  = 400 
Súbor sa bude prenášať 400 sekúnd. 
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