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komunikácia

• prenosová cesta (spoj)
• kapacita, prenosová rýchlosť, oneskorenie, spoľahlivosť

• prenosový kanál

• prenosový okruh

• simplexné spojenie, duplexné, poloduplexné



spôsoby prenosu informácie

• prúdový (stream) prenos  (jednosmerný)

• blokový prenos

• prepojenie spojení – komunikačné uzly, aktívne 
prvky, prenosová infraštruktúra

• prepájanie okruhov a prepínanie paketov (blokov)

• spojované a nespojované prenosy

• virtuálne okruhy, datagramy ...



Telekomunikačné siete

• inteligentná sieť, jednoduché koncové zariadenia

• garantované (QoS), spoľahlivé a spojované služby

Počítačové siete

• sieť má rýchle preniesť dáta, inteligencia v koncových 
zariadeniach, bez dodatočného zabezpečenia

• zmeny stačí robiť na koncových zariadeniach



• prístupové siete - cez GSM, xDSL, CATV, PLC 
(PowerLine Comm), optické siete (PON, FTTx)

• verejné dátové siete

• virtuálne privátne siete (VPN)

• dátové a počítačové siete LAN, MAN, WAN



Vrstvový referenčný model OSI



Signál

• nosičom informácií pri prenose je signál

• šíri sa prostredníctvom prenosového média

• informácia je kódovaná pomocou zmien vlastností 
prenosového média v čase

Vlnenie vzduchu – reč   (vlnenie vody, pevných látok)

Elektromagnetické vlnenie – po drôte, bezdrôtovo, 
optické prenosy

?  previazanosť kvantových častíc, gravitačné vlny ...



Elektromagnetické vlnenie

• priečne zmeny elektrického a magnetického poľa

• frekvencia [Hz] – počet kmitov za sekundu

• vlnová dĺžka [λ] – vzdialenosť najbližších bodov vo fáze
napr. dvoch susedných maxím

• rýchlosť šírenia vo vákuu cca 300 000 km/s (30 cm/ns)

stovky MHz ... m vlny – rádiové

desiatky GHz ... cm vlny – mikrovlny

okolo THz ...  mm vlny – infračervené žiarenie, viditeľné 
spektrum 



Využitie elektromagnetického spektra



Elektromagnetický signál

• šíri sa všetkými smermi (vyššie frekvencia)

• usmernený vodivým materiálom

• analógový signál –
spojito sa mení v čase  

• digitálny signál –
diskrétne hodnoty
(len pomocou vodičov)

• periodický signál, zložením periodických signálov 
možno získať signál blízky akémukoľvek signálu



Elektromagnetický signál

• charakteristiky periodického signálu –
amplitúda, frekvencia, fáza 

• útlm signálu, poruchy, šum

• šírka prenosového pásma – rozdiel medzi najvyššou 
a najnižšou frekvenciou, ktorú (efektívne) prenesie 
prenosové médium

• informáciu je možné preniesť zmenami parametrov 
signálu – amplitúdou, frekvenciou, fázou a ich 
kombináciami – moduláciou signálu



Základné spôsoby modulácie

ASK

amplitúdová modulácia

FSK

frekvenčná modulácia

PSK

fázová modulácia



kombinácia modulácií

• 8 QAM kvadratúrna amplitúdová modulácia



Obmedzenia prenosových rýchlostí

Nyquist: V prenosovom kanáli (bez šumu) so šírkou
B [Hz] je možné preniesť najviac 2*B*log2M bitov/s 
kde M je počet stavov, v ktorých sa môže signál 
nachádzať

Shannon: Najvyššia možná prenosová rýchlosť, ktorú 
je možné dosiahnuť kanálom so šírkou pásma B so 
šumom s nenulovým výkonom je B*log2(1+S/N)
kde S/N udáva pomer výkonu signálu k výkonu šumu
uvádza sa v jednotkách SNR [dB] = 10 log10(S/N)
Signal to Noise Ratio v decibeloch



príklad

pri šírke kanála 3000 Hz a šume 35 dB

• pre 8-QAM moduláciu môžeme podľa Nyquista meniť 
úrovne nanajvýš 6000 krát/s  - čím môžeme dosiahnuť 
prenosovú rýchlosť 2*3000*3 = 18000 b/s = 18 kb/s

• SNR = 35 dB = 10*log10(S/N) z čoho S/N = 103,5 ≈ 3162

• podľa Shannona môžeme reálne dosiahnuť maximálnu 
prenosovú rýchlosť (pri akejkoľvek modulácii) 
3000*log2(1+3162) ≈ 34860 b/s = 34,86 kb/s   



prenos digitálneho signálu analógovým 
kanálom



obmedzenia prenosu šírkou pásma
a oneskorením

• šírka pásma obmedzuje „hustotu“ toku údajov 
obmedzenia existenciou šumu (Shannon)

• oneskorenie – dôležité pri potvrdzovaní -
obmedzenia rýchlosťou šírenia elmg. signálu

• množstvo prenesených údajov je limitované
šumom a oneskorením signálu



Prenosové médiá

• krútený dvojdrôt (TP twisted pair)

• 2 vodiče – (signál, referenčná zem), obyčajne 4 páry 

• šumy a presluchy ovplyvňujú kvalitu

• malá šírka pásma (MHz), malé rýchlosti

• UTP, STP, Cat 3 (16 MHz) – 7 (600 MHz)



Prenosové médiá

• koaxiálny kábel

• vyššie frekvencie ako TP (analógová káblová televízia)

• zložitejšia manipulácia



Prenosové médiá

• optické vlákno



Bezdrôtový prenos

satelitné prenosy

• Ionosphere 1000 km

• LEO (Low Earth orbit) 
do 2000 km (Iridium)

• MEO (Medium Earth
orbit) do 35000 km

• GEO 
(Geosynchronous
orbit) – 35786 km

• HEO (High Earth
orbit)



Multiplex
viacnásobné využitie média

• v prenosovom médiu možno vytvoriť viacero 
komunikačných kanálov



možnosti viacnásobného využitia
prenosového média



delenie frekvenčného pásma

• rozdelenie pásma (napr. FM rádio)

• relácie namodulované do určenej frekvencie

• ochranné pásmo kvôli presluchom



multiplexor

• zmena nosnej frekvencie podľa vstupných signálov



demultiplexor

• filtre podľa nosných frekvencií



vytváranie skupín pre analógovú PSTN
(verejnú telefónnu sieť)



FDM - frekvenčný multiplex pre DSL
(Digital Subscriber Line)



WDM – wavelength-division

• viacero laserových lúčov rôznej vlnovej dĺžky –
efektívne využitie širokého prenosového pásma 
optického vlákna



TDM – time-division multiplex

• synchrónny časový multiplex



časový multiplex digitálneho prenosu
telefónnych kanálov (T-1)



porovnanie synchrónneho
a štatistického TDM (STDM)



Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
kombinácia FDM a TDM



FHSS

• vysielacia frekvencia sa v čase mení
podľa tabuľky



zdieľanie pásma vo FDM a FHSS



Direct Sequence Spread Spectrum
DSSS

• každý bit je prenášaný postupnosťou bitov pre daný kanál

• postupnosti bitov je možné pri demultiplexovaní rozlíšiť





prepínané siete



prepínanie okruhov

• prepínanie (prepájanie) okruhov pre PSTN



• prepínanie na úrovni telefónnych ústrední



oneskorenie v prepínanom okruhu



virtuálne okruhy



prepínacia tabuľka v prepínači

• VCI – identifikátor okruhu 



smerovanie podľa VCI
(Virtual Channel Identifier)



setup request



setup acknowledgment



oneskorenie v sieťach
s virtuálnymi okruhmi




