Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Aplikovaná elektrotechnika
na akad. rok 2017/2018

A. Elektrotechnika a elektronika
1. Lineárne elektrické obvody – ich prvky a základné metódy riešenia.
2. Elektrické obvody v harmonickom ustálenom stave, komplexná impedancia, výkony.
3. Transformátor – princíp činnosti, náhradná schéma.
4. Trojfázové sústavy – základné pojmy, výkony v trojfázových sústavách.
5. Prechodové javy v elektrických obvodoch.
6. Prenosové vedenia – základné parametre a efekty vznikajúce na vedení.
7. Základné pojmy elektromagnetického poľa.
8. Vznik a šírene elektromagnetickej vlny, prenos energie.
9. Jednofázové usmerňovače s induktívnou záťažou.
10. Riadené usmerňovače.
11. Meniče na napájanie elektrických pohonov – princíp a štruktúra.
B. Meracia technika
1. Merací reťazec a jeho časti.
2. Chyby a neistoty merania.
3. Signály v meracej technike.
4. Číslicové meracie prístroje a ČAP, AČP.
5. Osciloskopy.
6. Meranie vo frekvenčnom spektre.
7. Základné pojmy z elektromagnetickej kompatibility.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Aplikovaná mechatronika
a elektromobilita na akad. rok 2017/2018

Oblasť teória automatického riadenia:
1.
Základné princípy metód riadenia systémov.
2.
Štruktúry riadenia systémov.
3.
Základné formy a opisy statických a dynamických modelov.
4.
Základné formy a opisy metód a algoritmov riadenia.
5.
Kvalita a stabilita v úlohách riadenia.
Oblasť mechanika:
1.
Statika hmotného telesa, väzby a väzbové reakcie, statické podmienky rovnováhy.
2.
Zložky výslednice vnútorných síl poddajného telesa, základné prípady namáhania.
3.
Rovinný ohyb nosníkov, vnútorné sily a deformácia nosníkov.
4.
1. temodynamická veta pre otvorený a uzavretý systém – jej matematická formulácia,
fyzikálny význam jednotlivých veličín 1. temodynamickej vety.
5.
Indikované a porovnávacie obehy spaľovacích motorov – grafické znázornenie základného
obehu zážihového a vznetového motora.
Oblasť automobilová mechatronika:
1.
Vymenujte základné elektronické systémy na podporu riadenia automobilu.
2.
Opíšte ich poslanie.
3.
Vysvetlite základné princípy ich činnosti.
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Jadro
1) Popíšte vrstvy OSI a porovnajte so sieťovým modelom TCP/IP.
2) Vymenujte a popíšte, aké rôzne triediace algoritmy poznáte. Aké sú ich zložitosti?
3) Popíšte špecifikáciu a implementáciu abstraktného dátového typu zásobník.
4) Vysvetlite princíp normalizácie pre relačné databázy.
5) Vysvetlite princíp objektovo-orientovaného (OO) jazyka. Vysvetlite princíp dedenia v OO jazykoch.
Vysvetlite, čo je to konštruktor a aká je jeho úloha.
6) Popíšte princíp genetických algoritmov.
7) Vysvetlite pojmy P, NP a NP-úplný problém.
8) Popíšte činnosť plánovača procesov. Vymenujte a vysvetlite princíp viacerých algoritmov plánovača
procesov.
9) Vysvetlite ako funguje virtuálny adresný priestor.
10) Vysvetlite čo je to UML a čo je to „class diagram“ v UML.
Doména BIS
1) Aké klasické šifry viete popísať? Zašifrujte text „AHOJ“ Cézarovou šifrou (s kľúčom k=3).
2) Vysvetlite princíp konfúzie a difúzie a uveďte príklad.
3) Definujte konečné pole. Aké typy konečných polí poznáte?
4) Popíšte základné typy malware a vysvetlite ich rozdiely.
5) Vysvetlite Kerckhoffov princíp.
Doména MSUS
1) Vysvetlite, čo je to Petriho sieť a na čo sa používa.
2) Vysvetlite, čo je to udalostný systém, dosiahnuteľnosť, ohraničenosť, živosť a deadlock.
3) Čo je to grupa a čo je kongruencia na grupe. Uveďte príklad grupy a kongruencie na grupe.
4) Čo je to hierarchický objektový model dokumentu (DOM).
5) Vysvetlite, čo je to XML a načo sa používa.
Každý uchádzač dostane minimálne jednu otázku z jadra a jednu zo zvolenej špecializácie.
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1. Štruktúra elektrizačnej sústavy, diagramy zaťaženia.
2. Elektrické parametre a náhradné schémy zariadení elektrizačnej sústavy: generátor, transformátor,
vedenie, záťaž.
3. Elektromagnetický prechodný dej – trojfázový skrat.
4. Princíp výroby elektrickej energie v tepelných a jadrových elektrárňach.
5. Princíp výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach.
6. Nekonvenčné premeny energie.
7. Princíp činnosti transformátora, typy transformátorov.
8. Synchrónny stroj s hladkým rotorom a s rotorom s vyjadrenými pólmi.
9. Princíp činnosti indukčného stroja.
10. Veličiny a jednotky svetelného žiarenia.
11. Svietidlá a ich komponenty.
12. Svetelné zdroje.
13. Deliče napätia – odporový a kapacitný.
14. Zdroje vysokých striedavých napätí.
15. Zdroje vysokých jednosmerných napätí.
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ANALÓGOVÉ OBVODY
Metódy riešenia linearizovaných elektronických obvodov. Zosilňovače v lineárnom režime. Pasívne a
aktívne filtre. Spätné väzby. Metódy riešenia nelineárnych elektronických obvodov. Výkonové
zosilňovače. Generátory signálov. Zmiešavače, násobiče, modulátory a demodulátory signálov. Systémy
fázových závesov (PLL).
ČÍSLICOVÉ A IMPULZOVÉ OBVODY
Definícia, modelovanie a simulácia impulzových obvodov a signálov. Tvarovacie a spínacie obvody.
Generátory impulzových signálov, analýza a syntéza impulzových obvodov, vybrané aplikácie. Model
číslicového systému a obvodu. Formalizmus na opis funkcie číslicových obvodov (ČO). Analýza a
syntéza kombinačných ČO. Analýza a syntéza sekvenčných ČO. Polovodičové pamäte.
Programovateľné číslicové súčiastky PLD a hradlové polia FPGA.
ELEKTRONICKÉ PRVKY A OBVODY
Princípy činnosti a obvodové modely základných pasívnych a aktívnych prvkov v elektronických obvodoch. Polovodičové diódy – modely diód a základné aplikačné obvody s diódami – detektory,
usmerňovače a stabilizátory. Tranzistory a základné zapojenia tranzistorových zosilňovacích stupňov v
lineárnom aj nelineárnom režime. Pracovný bod a režim zosilňovacích stupňov, viacstupňové
zosilňovače. Spätná väzba. Princípy a vlastnosti operačných zosilňovačov v integrovanej forme (OZ).
Aplikačné obvody s OZ – zosilňovač, integrátor, komparátor, vzorkovač, prevodníky s OZ. Generátory
elektrických kmitov, LC oscilátory a multivibrátory. Slučka fázového závesu – PLL. Základné
kombinačné a sekvenčné logické obvody. Obvody na prevod spojitých signálov na číslicové. Vybrané
obvody na prenos signálov po vedeniach a rádiom.
MIKROVLNNÁ TECHNIKA
Základné časti z problematiky šírenia elektromagnetických vĺn vo vedeniach. Teória vedených vĺn,
spracovaná analyticky aj numericky pre jednotlivé typy vedení. Problematika koaxiálnych, dutinových
a dielektrických rezonátorov používaných v mikrovlnom pásme. Niektoré pasívne a aktívne obvody,
ako aj súčasné mikrovlné komunikačné systémy.
SIGNÁLY A SÚSTAVY
Delenie signálov, základné charakteristiky. Analógové deterministické signály, časové modely, spektrá,
praktická šírka spektra. Korelačná analýza a konvolúcia analógových a diskrétnych signálov.
Analógovo-digitálny prevod, rekonštrukcia signálu, kvantovanie. Deterministické signály diskrétne v
čase, základné typy, časové modely, spektrá. Lineárne spojité a diskrétne časovo invariantné sústavy,
časové a frekvenčné charakteristiky, rozloženie nulových bodov a pólov, základné typy sústav,
modelovanie, stabilita.
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1. Hmota. Atómy. Zloženie a základné vlastnosti jadier.
2. Rádioaktivita, premeny alfa, beta, gama. Zákon rádioaktívnej premeny. Aktivita. Interakcia
ionizujúceho žiarenia s látkou.
3. Väzbová energia jadra, jadrové sily a stabilita jadier. Štiepenie jadier a mechanizmus štiepenia
jadier. Termojadrová syntéza.
4. Okamžité a oneskorené neutróny. Účinné prierezy interakcie neutrónov.
5. Jadrové zariadenia (definícia, rozdelenie). Tepelná schéma jadrovej elektrárne s reaktorom
VVER-440.
6. Konštrukčné materiály v JE. Vyhorievajúce absorpčné materiály.
7. Základné princípy modelovania a simulácií vo fyzike.
8. Diagnostika materiálov. Metódy a postupy.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spôsoby tvorby vstupno-výstupných modelov lineárnych systémov
Základné princípy regulácie lineárnych spojitých dynamických systémov,
Základné štruktúry regulačných obvodov a regulátorov.
Analýza lineárnych spojitých dynamických systémov na základe odozvy na typické vstupné
signály.
Analýza stability lineárnych spojitých regulačných obvodov.
Analýza kvality ustálených a prechodných stavov lineárnych spojitých regulačných obvodov.
Základné štruktúry a členy lineárnych diskrétnych regulačných obvodov.
Spracovanie signálov a vzorkovanie v lineárnych diskrétnych regulačných obvodoch.
Analýza stability lineárnych diskrétnych systémov a regulačných obvodov.
Syntéza regulačných obvodov lineárnych spojitých dynamických systémov.
Kvalita ustálených a prechodných stavov lineárnych spojitých regulačných obvodov.
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Analógové a číslicové spracovanie signálov 1 (ACSS1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ako sú zadefinované skalárny súčin a korelácia dvoch spojitých funkcií. Aký je medzi vzťah
– kde majú zhodné hodnoty.
Aký je reálny zložkový tvar Fourierovho radu, popíšte jednotlivé koeficienty a napíšte ako ich
vypočítame.
Čo je to Gibbsov jav a kedy vzniká. Popíšte.
Čo je to Diracov hrebeň a aký je jeho rozvoj do Fourierovho radu v exponenciálnom tvare.
Čo hovorí Rayleigova veta ohľadom Fourierovej transformácie signálu.
Čo hovorí veta o časovom posunutí signálu ohľadom Fourierovej transformácie signálu.
Ako spolu súvisia spektrá neperiodického signálu a jeho speriodifikovanej verzie?
Aký je rozdiel medzi ideálnym vzorkovaním a vzorkovaním prvého a druhého druhu.
Výpočet DFT a inverznej DFT v maticovom tvare. Ktoré kroky výpočtu sú ekvivalentné
skalárnemu súčinu a čo to znamená.
Uhlové modulácie a ich súvis a vzájomná nahraditeľnosť.

Digitálne komunikácie 1 (DK1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Linkové signály používané v praxi a ich základné vlastnosti.
Modelovanie (opis) kanálov s obmedzeniami.
Konštrukcia translačných kódov.
Vety platné o prefixných kódoch.
Lineárne blokové kódy, definícia, kódovanie a dekódovanie.
Lineárne blokové cyklické kódy, definícia, kódovanie a dekódovanie.
Aplikácie cyklických kódov pri prenose a uchovávaní informácie.
Konečné polia, základné vlastnosti a ich konštrukcie.
Opis zdroja informácie, bezstratové a stratové metódy kódovania informácie zo zdroja.
Kapacita binárneho symetrického kanála.

Digitálne komunikácie 2 (DK2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opis signálov v základnom a preloženom pásme v časovej a frekvenčnej oblasti aj
s využitím autokorelácie.
Aditívny biely Gaussov šum a kanál AWGN.
Optimálny prijímač v základnom pásme pre kanál typu AWGN, spriahnutý filter,
teória rozhodovania.
Euklidova vzdialenosť a priestor signálov.
Binárne číslicové modulácie a ich chybovosti.
Viacstavové (nebinárne) číslicové modulácie.
Konvolučné kódy opis a metódy dekódovania.
Turbokódy.
Pseudonáhodné (PN) postupnosti, praktické požiadavky na ne a ich testovanie.
Signatúry pre systémy CDMA, princíp a vlastnosti CDMA systémov.
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Komunikačné a informačné siete (KIS)
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Protokolové referenčné modely RM OSI a TCP/IP.
Linková vrstva modelu RM OSI – podvrstvy, základné funkcie, protokol Ethernet,
MAC adresa.
Sieťová vrstva modelu RM OSI – základné funkcie a protokoly (ICMP, IGMP, ARP,
RARP, IPv4 a IPv6).
Charakteristika protokolu IPv4 a princíp adresovania (maska, IP adresa, triedne a beztriedne
adresovanie).
Sieťová vrstva modelu RM OSI – princípy smerovania (smerovacia tabuľka,
smerovací
algoritmus, statické a dynamické smerovanie).
Smerovacie protokoly – RIP, OSPF a BGP.
Charakteristika protokolu IPv6.
Charakteristika protokolov transportnej vrstvy – UDP a TCP.
Relačná vrstva modelu RM OSI - protokoly RTP, RTCP. Charakteristika NAT.
Aplikačná vrstva modelu RM OSI – DHCP a DNS.

Metalické a optické prenosové médiá (MOPM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podmienky analýzy homogénneho vedenia.
Model homogénneho vedenia. Vlnová
rovnica.
Analýza primárnych a sekundárnych konštánt homogénneho vedenia. Podmienky pre
neskreslený prenos po telekomunikačných vedeniach.
Špeciálne prípady vedení z hľadiska zakončení, z hľadiska tlmenia. Telekomunikačné vedenie
bez distorzie.
Homogénne vedenie pri vysokých frekvenciách. Vznik stojatého vlnenia a jeho fyzikálny
význam.
Teória odrazov. Vznik odrazov, totálna reflexia, viacnásobné odrazy.
Technológie xDSL – fyzikálne prostredie, princípy spracovania signálov, typy.
Technológie PLC – fyzikálne prostredie.
Presluchy na vedeniach, presluch na blízkom a vzdialenom konci.
Optické prenosové médium, typy optických médií používaných v prístupových
a transportných telekomunikačných sieťach.
Prenosové vlastnosti optických médií – tlmenie, disperzia. Nepriaznivé vplyvy na optické
prenosové médiá z hľadiska prenosovej kapacity a dosahu prenosu.

Multimediálne telekomunikačné siete a služby (MTSS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nakreslite štruktúru národnej VTS a popíšte koľko telefónnej prevádzky [v %] sa realizuje
v jednotlivých vrstvách VTS.
Nakreslite blokovú štruktúru komunikačného systému 5. generácie a písomne
charakterizujte jeho vlastnosti.
Nakreslite architektúru platformy H. 323 a charakterizujte jej funkčné komponenty.
Charakterizujte protokol SIP. Nakreslite architektúru pre použitie SIP protokolu a
charakterizujte nutné funkčné komponenty (servery).
Nakreslite a popíšte vrstvový model siete NGN. Definujte funkciu prístupovej roviny.
Nakreslite a popíšte vrstvový model siete NGN. Definujte funkciu transportnej roviny.
Nakreslite vrstvovú architektúru modelu IMS a charakterizujte jednotlivé vrstvy.
IMS. Charakterizujte jeden zo serverov CSCF (P, I, S).
Nakreslite blokovú schému IP telefónu a charakterizujte funkčné častí IP telefónu.
Prevádzkové zaťaženie. Napíšte 1. a 2. Erlangovú vetu a stručne vysvetlite, čo vyjadrujú.

Poznámka: Uchádzač písomne spracuje odpovede na 3 vybrané otázky.
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