
Príklady – verzia B 
 

1. Vypočítajte prenosovú rýchlosť, ak používame komunikáciu elektromagnetickými 
vlnami v pásme 5 GHz s využitím modulácie QAM64, modulačná rýchlosť je 
2 097 152 Bd. 

 
2. Vypočítajte prenosovú rýchlosť C podľa Nyquistovej vety 

C =  B log2 V 
pre prenos v preloženom pásme, pričom frekvencia modulačného signálu B = 10 MHz 
a  a počet možných stavov modulovaného signálu V = 16 

 
3. Vypočítajte modulačnú rýchlosť, ak prenosová rýchlosť je 2048 kb/s a používa sa 

modulácia QPSK 
 

4. Určte presný mód QAM modulácie, ak nosná frekvencia signálu je 566 MHz, 
prenosová rýchlosť je 2 Mb/s  a modulačná rýchlosť je 128 000 (131 072) Bd. 

 
5. Koľko prenesených bitov pripadá na 1 Baud pre moduláciu: 

a) 8PSK 
b) QPSK 
c) 1024QAM 

6. Vypočítajte prenosovú rýchlosť pre upload, ak sieťové zariadenia – karta aj switch – 
pracujú v režime full duplex a pre každý kanál využívajú prenos v základnom pásme 
s taktom 10 MHz. 

 
7. Vypočítajte prenosovú rýchlosť pre upload, ak sieťové zariadenia – karta aj switch – 

pracujú v režime half duplex a pre komunikáciu používajú prenos v základnom pásme 
s kódovaním MLT-3 s taktom 100 MHz. 

 
8. Určte aký druh modulácie bol zosnímaný osciloskopom na nasledujúcom obrázku 

 

9. Určte vhodný spôsob frekvenčnej modulácie, ak frekvencia nosnej je 5 kHz a má 
prenášať telefónny signál v pásme 0,3 až 3,4 kHz. Navrhnite vhodné riešenie metód 
modulácie a blokovú schému prenosového reťazca. 

 
10. Citlivosť prijímača na zmenu frekvencie je 10 kHz (menšie zmeny frekvencie 

nerozozná spoľahlivo, zmena frekvencie 10 kHz je spoľahlivo prijímačom 
detekovateľná). K dispozícii je prenosové pásmo od frekvencie prvej nosnej 80 MHz, 



je potrebné vytvoriť osem samostatných prenosových kanálov, oddelených 
frekvenčným multiplexom, medzikanálová medzera musí byť min. 5 kHz,  použiteľná 
doba vysielania jediného  modulačného znaku je 1 mikrosekunda, Požadovaná 
prenosová rýchlosť celého systému – spolu všetkých ôsmich kanálov – je 
3 000 000 B/s. 
Určte potrebnú šírku prenosového pásma, a určte konkrétne hodnoty frekvencií 
jednotlivých nosných, metódu frekvenčnej modulácie každého kanála a frekvencie 
všetkých použitých stavov v každom kanáli. 

 
11. Telefónna ústredňa pracuje tak, že hovory od 12-tich účastníkov moduluje na 12-tich 

rôznych nosných frekvenciách a prenáša ich po jedinom vedení. V cieľovej ústredni sa 
zo spoločného prenosového kanála dekóduje opäť samostatných 12 telefonických 
rozhovorov. O prenosovom kanále medzi ústredňami môžeme povedať, že pracuje  

 
a. bez multiplexovania 
b. s fázovým multiplexom 
c. s časovým multiplexom 
d. s frekvenčným multiplexom 

 
12. Prenášaný znak PSK moduláciou je opísaný  

formulou Z = sin (ωt + 3π/2) 
Podľa priloženého diagramu určte prenášanú 
binárnu  hodnotu vyjadrenú týmto stavom 

 
13. Prenášaný znak QAM moduláciou podľa 

diagramu je vyjadrený funkciou 
 

• Z1 = 3*I*cos (ωt ) + 2*Q*sin (ωt ) 
• Z2 = 3*-I*cos (ωt ) - 2*Q*sin (ωt ) 
• Z3 = 4*I*cos (ωt ) + 4*Q*sin (ωt ) 
• Z4 = 3*-I*cos (ωt ) + 2*Q*sin (ωt ) 

 
  Podľa 
priloženého 
diagramu 
určte 
prenášané 
binárne  
hodnoty 
vyjadrenú 
jednotlivými 
stavmi „Z“ 
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14. Modulačná rýchlosť je 2400 Bd. Vypočítajte prenosovú rýchlosť pre moduláciu 
a) QPSK (4,8 kbps) 
b) QAM64 (14,4 kbps) 

 
15. Vyberte, ktorý typ modulácie použijete na prenos rádiového signálu v priestore veľmi 

zarušenom elektromagnetickým rušením 
a) nosná 10 kHz, ASK 16 stavová, modulačná rýchlosť 5 000 Bd 
b) nosná 100 kHz, FSK 2 stavová,  modulačná rýchlosť 1 000 Bd  
c) nosná 20 kHz, BPSK, modulačná rýchlosť 2 000 Bd 

 


