
SKÚŠKA �SS2 2002/2003 
���������
�	
����	��������������������
������������������������������������	 �
�	
����	�!��������"��������� �#������$��������������������	�$���%��	����	�%�������
&	����'�(��	���)	�����������
������*�%���	�%�������
���+��������������	�(��	���)	���	�
����	���	�,-�.�
���/�	���������������	�%������������0�
���+�������	�
�������������������(��	���)	��������	��
������
�
1��������
���+���	����	�*������	����	����������1��������!��	�
���2�"�������'��3��1���#4�*����������)5������6����)��
����7�����1��#4��	%����#4�
�
0��������
&	�%����	�8*��-9:���*; :�<; ��
=*���-�>5?@�
=*�<���-�>50@1�
=*�<1��-�A>5��

��B��	���	��	�	�'��%��	���������!��	��%��"��C�
)2.sin(

y(n)2)y(n
1)(ny

Ω

−−
=−ˆ �

���+���3�����	�9�
���+���3�����	�Ω�
�
@��������
+�������	������D�	���"���E���������F�A������
������	���������#4�
�
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1. Aké sú výhody �íslicového spracovania signálov ? 

2. Nakreslite a opíšte principiálnu schému pre �íslicové spracovanie signálov. 

3. Akými spôsobmi môžeme opísa� správanie sa �íslicových systémov na spracovanie signálov. 

4. Vysvetlite pojmy – pomerná frekvencia a pomerná kruhová frekvencia. 

5. Vysvetlite, �o rozumiete pod pojmom aliasing a ako mu zabráni�. 

6. Nakreslite toleran�ný diagram filtra typu PP. Vyzna�te charakteristické parametre. 

7. Vymenujte základné vlastnosti, výhody a nevýhody FIR filtrov. 

8. Aké vlastnosti musí ma� impulzná charakteristika FIR filtra s lineárnou fázou ? 

9. Na �o slúži a v �om spo�íva princíp metódy okien ? 

10. �o rozumiete pod pojmom šírka hlavného laloku a potla�enie postranných lalokov pri metóde okien ? 

11. Vymenujte základné bloky vnútornej štruktúry procesorov ADSP21xx. Uve�te stru�ne funkciu ! 



12. Akým spôsobom je realizovaný zásobníkový spôsob uchovávania informácii v ADSP21xx ? 

13. Opíšte princíp a vlastnosti prerušovacieho systému ADSP21xx ! 

14. Nakreslite a stru�ne vysvetlite štruktúru MAC jednotky ADSP21xx . 

15. Aký je rozdiel medzi krátkodobou a normálnou FT ? 

16. �o rozumiete pod pojmom interpolácia pri systéme so zmenenou vzorkovacej frekvencie ? 

17. Aké sú podmienky vo�by po�tu vzoriek pre DFT periodického signálu ? 

18. Aké podmienky treba splni�, aby XXXXXX filtrov zabezpe�ovala dokonalú rekonštrukciu signálu ? 

19. Ako sa tvoria vlnkové funkcie z materskej vlnky ? 

20. Ako je definovaná diskrétna vlnková transformácia ?

21. Vysvetlite princíp XXXX vlnkovej rekonštrukcie signálu. 
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1. Opíšte úplný postup pre návrh diskrétneho FIR filtra metódou okien. Uve�te aj potrebné vz�ahy. 

2. Uve�te princíp FFT a postup jej realizácie. 

3. Opíšte špecifiká štruktúry riadiacej jednotky a zbernicového systému signálového procesora (ADSP21xx) 

poskytujúce vysokú rýchlos� spracovania údajov. 

4. Opíšte princíp vytvárania množiny bázových funkcií vlnkovej transformácie a ich vlastnosti potrebné na 

zabezpe�enie rekonštrukcie signálu. 

OTAZKY NA SKUSKE Z PREDMETU CSS2 (s.r. 2002/2003) 
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