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1. Analogové a číslicové signály 

Vysvětlete rozdělení signálů z hlediska vlastností a času, analogové a číslicové veličiny, 

analogové a číslicové zobrazení signálu, analogové a číslicové obvody, výhody 

číslicového zpracování signálu ve srovnání se signálem analogovým. Nakreslete časový 

průběh analogového a číslicového signálu. Ideální a reálný číslicový obvod. Vysvětlete 

pojem dvoustavový signál. Informace, signál, kvantování. Číslicové signály – 

dynamické parametry. 

 

2. Číselné soustavy  

Vysvětlete Hornerovo schéma, obvyklé číselné soustavy-desítková, dvojková, 

osmičková, šestnáctková. Pojmy základ, váhy, symboly, rozdělení. Desítková soustava, 

dvojková soustava. Převody mezi číselnými soustavami, převod čísla do dekadické 

soustavy, převod čísla z dekadické soustavy. Převeďte čísla: F3=2101 do soustavy o 

základu Z=10, F2=11011 do soustavy o základu Z=10, F10=190 do soustavy o základu 

Z=2.  

 

3. Kódování dat 

Vysvětlete pojem kód, prvek kódu, kódování. Důvody kódování signálu. Kódy 

používané pro strojové operace: přímý dvojkový kód, BCD kód, Excess 3 kód, Grayův 

kód. Ochrana při přenosu kódů. Čárové kódy, magnetický kód, ASCII. 

Vyjádřete dekadické číslo 579410 v BCD kódu. 

 

4. Logické funkce 

Vysvětlete pojmy logika, logický obvod, kombinační logický obvod, sekvenční logický 

obvod. Logické funkce jedné proměnné, logické funkce dvou proměnných, základní 

logické funkce. Booleova algebra – základní zákony, úprava logických výrazů. Dokažte 

platnost zákona absorbce f = a. (a + b). Pravdivostní tabulka, seznam stavových indexů, 

logický výraz, zobrazení pomocí map. Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů 

Booleovy algebry, minimalizace logických funkcí pomocí map. Pomocí zákonů 

Booleovy algebry minimalizujte logické funkce f = a̅. b. c +  a. b̅. c +  a. b. c̅ +  a. b. c, 

f = 𝑎. 𝑏. 𝑐. 𝑑 + �̅�. 𝑏. 𝑐. 𝑑 + 𝑎. 𝑏. 𝑐̅. 𝑑 + �̅�. 𝑏. 𝑐̅. 𝑑  

 

 

 



 

 

5. Realizace logických funkcí 

Realizace logických funkcí pomocí mechanických přepínačů. Realizace logických 

funkcí pomocí logických členů – hradel. Pomocí hradel AND, OR, NOT realizujte 

logické funkce            

f = �̅� + 𝑏 . 𝑐 ,  f = a + b . c ,  f = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐̅ . Pomocí hradel NAND realizujte logickou 

funkci f = a + b . c.  Pomocí hradel NOR realizujte logickou funkci f = a + b . c. 

 

6. Provedení logických členů  

Rozdělení logických členů, druhy logických členů DL, DTL, RTL, TTL, CMOS, ECL. 

Logická zapojení TTL – hradlo NAND, modifikace členů TTL, základní parametry. 

Logické obvody CMOS – hradlo NAND, základní parametry. Vzájemné spojování 

obvodů CMOS a TTL.  

 

7. Dynamické parametry logických členů 

Rozdělení dynamických parametrů. Nakresli náběh a doběh impulsu a zpoždění signálu 

při průchodu logickým členem. Vlastnosti logických členů a jejich dělení: šumová 

imunita, logický zisk N, frekvenční poměry, energetické poměry logických členů. 

Připojení nepoužitých vstupů. 

 

8. Multiplexory a demultiplexory 

Vysvětlete, co je multiplexor. Nakreslete blokové schéma a jeho popis. Blokové schéma 

dvoukanálového multiplexoru. Nakresli blokové schéma čtyř kanálového multiplexoru. 

Blokování typu E. Integrované multiplexory. Vysvětlete demultiplexory – blokové 

schéma a k čemu slouží. Nakreslete blokové schéma dvoukanálového demultiplexoru. 

Integrované demultiplexory. Nakreslete schéma čtyř výstupového demultiplexeru. 

Integrované demultiplexory. 

 

9. Klopné obvody typu R-S 

Vysvětlete pojem klopný obvod, jejich rozdělení a využití. Nakreslete klopný obvod RS 

sestavený z hradel NOR a NAND, uveďte pravdivostní tabulku a časový diagram. 

Klopný obvod RST, jeho výhody a použití. Popište klopný obvod typu D a jeho použití. 

Dvojčinný klopný obvod RST. 

 

10. Klopné obvody typu J-K 

Popište jednotlivé druhy klopných obvodů typu J-K. Vysvětlete funkci a realizaci 

z klopného obvodu RST . Nakreslete schéma zapojení, pravdivostní tabulku a popsat 

jednotlivé stavy. Výhody, přednosti a možnosti používání JK KO ve výpočetní technice. 

Popište klopný obvod typu D a jeho použití. 

 

11. Posuvné registry 

Vysvětlete pojem a využití posuvných registrů. Nakreslete schéma zapojení 

čtyřbitového posuvného registru a jeho časový diagram. Posuvný registr z JK klopných 

obvodů. Dynamické posuvné registry.  



 

 

12. Paměti 

Vysvětlete pojem paměť, informační kapacita, organizace paměti, šířka toku dat. 

Rozdělení pamětí podle způsobu přístupu do paměti, podle možnosti zápisu a čtení, 

podle principu činnosti paměťové buňky, podle technologie. 

 

13. Paměti RWM – RAM 

Vysvětlete pojem paměti RWM – RAM. Statické paměti RWM. Pojem časování 

statických pamětí. Dynamické paměti. Blokové schéma dynamické paměti. Obvody pro 

řízení obnovení. Dynamické paměti pro počítače. 

 

14. Paměti ROM 

Vysvětlete pojem paměti ROM. Maskou programovatelná ROM. Programovatelná 

paměť PROM. Paměť EPROM. Elektricky mazatelná paměť EEPROM, Flash 

EEPROM. Paměťové systémy. 

 

15. Výpočetní technika 

Vysvětlete pojem číslicový počítač, mikropočítač, osobní počítač, minipočítač, 

multipočítačové systémy. Popište vývoj počítačů. Harvardská a von Neumanovská 

architektura. Mikroprocesory a mikropočítače. 

 

16. Vnitřní uspořádání počítače 

Popište aritmeticko-logickou jednotku a nakreslete její blokové schéma. Řadič a jeho 

blokové schéma . Zpracování instrukcí, instrukční soubor. Způsoby adresování 

operandů. 

 

17. Paměti mikropočítače 

Vysvětlete a popište: hlavní paměť, zápisníková paměť, rychlá vyrovnávací paměť, 

řídící paměť, virtuální paměť. Ochrana dat. Přímý přístup do paměti. Přerušení 

programu, Způsoby připojování periferních zařízení. Sběrnice a rozhraní. 

 

18. Mikroprocesorová technika 

Popište vývoj mikroprocesosů a mikropočítačů. Vysvětlete základní pojmy: Harvardská 

a von Neumannova koncepce v mikroprocesorové technice, RISC a CISC architektura, 

paměti Cache a Flash.  

 

19. Monolitické mikropočítače 

Vysvětlete pojem monolitické mikropočítače. Vyjmenujte bloky integrovány na čipu. 

Jednočipové mikropočítače Intel. Mikropočítače řady 8051. Mikropočítače ATMEL. 

Mikrokontroléry PIC. 

 

 

 

 



 

 

20. Procesory pro číslicové zpracování signálů 

Vysvětlete důvody vzniku metod číslicového zpracování signálů. Znázorněte 

transformaci analogového signálu na číslicovou posloupnost. Vysvětlete pojem 

signálové procesory; uveďte, čím se liší signálové procesory od univerzálních procesorů 

a použití signálových procesorů. 
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