
                                 

                                 

Tématické okruhy ke zkoušce z předmětu Číslicové systémy v radiotechnice 
2006 

 
1.  Vzorkování signálu v základním pásmu. 
2.  Vzorkování pásmově omezených signálů.  
3.  Rychlé A/D převodníky vlastnosti a aplikace.  
4.  Parametry A/D převodníků 
5.  Testování A/D převodníků 
6.  Odčítací A/D převodníky, struktury, vlastnosti 
7.  Zlepšení vlastností A/D převodníků 
8.  Přijímače (komunikační řetězce) s využitím číslicového zpracování signálu  
9.  Specializované obvody pro číslicové zpracování signálu 
10.  Signálové procesory, architektura, vlastnosti.  
11.  Programovatelná pole, architektura, vlastnosti.  
12.  Změna vzorkovacího kmitočtu signálu, využití.  
13.  Metody zvyšování výkonu soustav se signálovými procesory.  
14.  Vliv kvantování koeficientů a použité aritmetiky na vlastnosti diskrétní soustavy.  
15.  Výhody a nevýhody použití DSP s pevnou a pohyblivou čárkou při jejich aplikaci v 

radiových systémech.  
16.  Decimace a interpolace, spektrální vlastnosti výstupního signálu.  
17.  Základní vlastnosti DS, odezva, stabilita, kmitočtová charakteristika 
18.  Architektury číslicových filtrů a jejich vlastnosti IIR.  
19.  Architektury číslicových filtrů a jejich vlastnosti FIR. 
20.  Dynamika a šumové vlastnosti číslicových soustav.  
21.  Využití decimace a interpolace při realizaci filtrů a zpracování mf. signálu, slučování 

signálu  
22.  Efektivní struktury diskrétních soustav FIR s decimací a interpolací. 
23.  Architektura VLIW signálových procesorů a jejich problematika jejich programování. 
24.  Implementace číslicových filtrů FIR, IFIR s lineárním a kruhovým zásobníkem.  
25.  Číslicové generátory harmonického a ortogonálních signálů  
26.  Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulzní odezvou (transformace analogových 

filtrů, numerické metody).  
27.  Návrh číslicových filtrů s konečnou impulzní odezvou (Fourierových řad, 

trigonometrickým polynomem, metoda vzorkování).  
28.  Základní stavební prvky číslicových filtrů a jejich možná realizace (obvodová, 

programová).  
29.  Obvodová realizace sčítání, metody zvyšování výkonu sčítačky 
30.  Obvodová realizace násobení, násobička konstantou, proměnnou hodnotou, násobení 

čísel se znaménkem 
31.  Metody zvyšování rychlosti násobení, ve strukturách CPLD, ASIC, Bootův algoritmus 
32.  Diskrétní soustavy s více vzorkovacími kmitočty, výhody a nevýhody. 
33.  Kódy maximální délky, vlastnosti, Autokorelace a vzájemná korelace kódů, digitální 

korelátory  
34.  Goldovy kódy, generování Goldových a JPL kódů, scramblery a descramblery. 
35.  Obvodová a programová implementace modulátoru/demodulátoru FSK.  
36.  Implementace modulátoru π/4 D-QPSK signálovým procesorem.  
37.  Implementace AM modulátoru malého a velkého výkonu 
38.  Implementace QPSK obvody DDS, v pásmu vzorkovacího kmitočtu nad 50MHz 
39.  Kódování v komunikacích 
40.  Obvodová a programová implementace PNG 



                                 

                                 

41.  Zabezpečení číslicového signálu při přenosu, lineární a cyklické kódy. 
42.  Konvoluční kodéry a dekodéry, Viterbiho algoritmus, sekvenční algoritmus.  
43.  Obvodová a programová implementace konvolučního kodéru a dekodéru 
44.  Prokladače 
45.  Přímá číslicová syntéza harmonických signálů – DDS, přeladění, chyba fáze a 

amplidudy.  
46.  Rychlé D/A převodníky pro přímé číslicové kmitočtové syntezátory.  
47.  PLL - architektura, vlastnosti 
48.  Fázové komparátory 
49.  Programovatelné děliče kmitočtu pro PLL 
50.  Programová implementace harmonických generátorů 
51.  Hybridní kmitočtové syntezátory DAS-DDS, PLL-DDS, vlastnosti, použití. 
52.  Amplitudová, fázová a kmitočtová modulace v obvodech DDS.  
53.  Kmitočtové syntezátory pro systémy FH.  
54.  Číslicové subsystémy pro komunikační systémy (AD6620, atd). 
55.  Architektury multiprocesorových DSP systémů  
 
 
 
 
 
Předpokládá se znalost:      viz. CS-Spinaci a cislicova technika94.pdf 
 
Základní vyjádření logické funkce (součtová a součinová forma), realizace logické funkce 
s obvody NAND, NOR, AND-OR-INVERT, Multiplexery, Pamětí (ROM, RAM, zeroRAM, 
FRAM, atd.), výpočet časového zpoždění realizace logické funkce, vyjádření čísel v dvojkové 
soustavě s pevnou a pohyblivou čárkou, realizace základních operací s těmito čísly (sčítání, 
odečítání, násobení, dělení), paměťové členy (asynchronní, synchronní, řízené hranou a 
úrovní hodinového signálu), analýza chování sekvenčního obvodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




