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Прашања за матура од ТК склопови и уреди 

 

1.  Природни фреквентни опсези на говорниот, музичкиот и видео сигналот се: 

говорен сигнал__________________________ 

музички сигнал _________________________ 

видео сигнал____________________________. 

 

2. Аналогните сигнали со постапката модулација се префрлаат од подрачје 

 на ___________________  во подрачје на __________________ фреквенции. 

 

2а.  Постапката со која сигналите се префрлаат од подрачје на ниски во подрачје на високи фреквенции се 

нарекува ----------------------------. 

 

3.  Со постапката демодулација од модулираниот сигнал се _____________ 

____________________________________________________________________. 

 

4. КАМ сигналот е даден со аналитичкиот израз:   ukAM (t) = [U0  + k ·Um  ·  cosmt ] · cos0t 

   Кој дел од изразот ја претставува анвелопата на КАМ сигналот? 

А.  U0  ·  cos0t       

Б.  k ·Um  ·  cosmt   . 

В.  k ·Um  ·  cosmt   · cos0t   . 

Г.  U0  + k ·Um  ·  cosmt .   

 

5.  Каков облик има носителот кај аналогна модулација?               
А. Апериодична низа импулси.                       

Б. Произволна временска функција.   

В. Периодична низа импулси.    

Г. Простопериодичен синусен сигнал. 

 

6. Во постапката модулација учествуваат сигналите:_________________________ и  

_________________________________________. 

 

7. Кај амплитудно модулираниот сигнал пораката е содржана во _________ 

____________________________________________________________________. 

 

 

8. Ако се спореди амплитудниот спектар на АМ-2БО сигналот со амплитудниот спектар на модулациониот 

сигнал се забележува дека тој е 

А. два пати потесен.    

Б. два пати поширок.   

В. не се разликува во ширината. 

Г. малку се разликува во ширината 

 

9. Колку треба да изнесува ширината на каналот за пренос на говор со помош на КАМ сигнал, ако најниската 

звучна фреквенција што се пренесува е 300 Hz а највисоката 3,4 КHz? 

10. а. КАМ сигналот служи за пренос на...;  

     б. АМ1БО служи за пренос на...;  

     в. АМНБО служи за пренос на... 
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11. Теоремата за земање одбироци го дефинира 
А. Времетраењето на одбироците од аналогниот сигнал. 

Б. Интензитетот на одбироците од аналогниот сигнал. 

В. Периодот на кој се земаат одбироци од аналогниот сигнал. 

Г. Бројот на битови со кои се кодираат одбироците од аналогниот сигнал. 

 

12. Даден е спектарот на сигналот на излезот од модулатор со нелинеарен склоп. Кој член го претставува 

корисниот сигнал? 

 

 

А. 4 

Б. 5 

В. 4 и 5 

Г. 1 и 2  

 

13. На првиот влез од модулатор се доведува модулационен сигнал кој има две компоненти со фреквенции 1КHz 

и 3KHz. На вториот влез се доведува носител со фреквенција 1200 КHz. Кои се фреквенциите на компонентите на 

добиениот КАМ сигнал? Да се нацрта амплитудно фреквентен спектер на КАМ сигналот добиен на излезот од 

модулаторот. 

14. Кој метод на пренос е употребен во уредот претставен со блок дијаграм на сликата?                              

 

 

15. Нацртај детектор на анвелопа! Кој вид АМ-сигнал се доведува на влезот од детектор на анвелопа? 

16. Колку изнесува степенот на модулација m  кај КАМ сигнал ако  Um = 2 V, a U0 = 2,5 V? 

17. Модулациониот сигнал со кој се врши амплитудна модулација има ограничен спектар со фреквенција  од  (0-

3400) Hz. Колку изнесува потребната ширина на каналот за пренос доколку преносот се врши со АМ-1БО? 

18. Фреквенцијата на највисоката компонента на сигналот на слика во каналот за пренос е 306,25 MHz. Колку 

изнесува фреквенцијата на најниската компонента во спектарот на сигналот и фреквенцијата на носителот? 

 

19. На едниот влез од модулатор со нелинеарен елемент се доведува модулационен сигнал со компоненти 1 KHz и 

4 КНz. На вториот влез се носи носител со фреквенција 64КНz. Да се одреди пропусниот опсег на филтерот што 

треба да се стави на излезот од модулаторот! (Нацртај го фреквентниот спектар на модулираниот сигнал!) 
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20. Кој тип на модулиран сигнал е прикажан на дијаграмот U3(t)? 

 

А. Фреквентно модулиран сигнал 

Б. Импулсно положбено модулиран сигнал  

В. Импулсно амплитудно модулиран сигнал 

Г. Импулсно ширински модулиран сигнал 

 

21. На сликата е прикажан еден тип модулaција. За кој тип модулација се работи? 

 
            А. Импулсно-фреквентна модулација 

            Б. Импулсно-фазна модулација. 

            В. Фреквентна модулација. 

            Г. Амплитудна модулација. 

 

22. При импулсно-ширинска модулација се менува____________________на импулсите на носителот во 

зависност од__________________________________________________________________________________. 

 

23. Поврзи ги модулаторите со типот на АМ сигнал што го даваат на влезот ! 

 

Модулатор со нелинеарен склоп                             АМ-1БО 

Модулатор со прекинувачки елемент                     АМ - 2БО 

Балансен модулатор од реден тип                           КАМ 

Кружен модулатор                                                     АМ-НБО 

 

24. Колкав е бинарниот проток на дигиталниот говорен сигнал добиен со импулсно кодна модулација во 

европскиот систем за пренос и како се добива? 
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25. Поврзи ги елементите, кои припаѓаат на нацртаната блок шема на предавател за РСМ-сигнали, со 

нивната функција.  

 

 

 

 

1. НФ филтер                          а. Го дискретизира аналогниот сигнал 

2. Одбирач                              б. Го ограничува фреквентниот спектар на сигналот 

3. Компресор                          в. Ги претставува одбироците со низа од импулси и паузи 

4. Кодер                                  г. Повеќе ги засилува малите одбироци отколку големите 

 

26. FM  дискриминаторот може да се состави од осцилаторно коло и детектор на анвелопа. Која е функцијата на 

секој од тие делови? 

27. Кој начин на обработка и пренос на говорните сигнали е прикажан на сликата? 

 

28.  На сликата е претставена блок шема на регенератор на импулси. Поврзи го името на елементот со 

функцијата што ја врши. (Во најдесната колона внеси го бројот на елементот!)                                                                                                                                                    

 

              

1 влезен степен 

 

 го споредува влезниот сигнал со прагот на  

одлучување 

 

2 Екстрактор на 

такт  

 го засилува влезниот сигнал  

3 одлучувач  ги обликува импулсите на регенерираниот 

сигнал 

 

4 излезен степен 

 

 формира поворка од иглести импулси со ист                 

период како времетраењето на битовите од 

дигиталниот сигнал кој се регенерира 

 

 

екстрактор 

на такт 

 

НФ 

филтер 
одбирач компресор кодер 

влезен  

степен 

одлучувач излезен 

степен 
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29. Дигиталните сигнали можат да се пренесуваат во повисок фреквентен опсег. Кој тип на модулација на  

дигитален сигнал е прикажан насликата?  

 

А. Амплитудна модулација. 

Б. Фреквентна модулација. 

В. Фазна модулација. 

Г. Импулсно кодна модулација. 

 

30. Европскиот мултиплексен систем Е1 временски мултиплексира________ говорни сигнали и 

_______контролни канали и има бинарен проток___________________. 

31. Заглавието на еден пакет содржи________________________________, 

________________________________, ________________________________, 

___________________________________________. 

 

32. Комутација претставува 

А. воспоставување, одржување и раскинување на врска меѓу двајца претплатници. 

Б. обработување на сигналите кои се пренесуваат. 

В. управување со терминалите. 

Г. разговор меѓу двајца претплатници. 

 

33. Кој и како управува со движењето на пакетите низ мрежата со пакетска комутација? 

А. Рутерот врз база на адресата на испраќачот и оптеретеноста на линковите. 

Б. Рутерот врз база на адресата на примачот и оптеретеноста на линковите. 

В. Предавателот врз база на оптеретеноста на линковите. 

Г. Рутерот врз база на насоките кои ги дефинира испраќачот на пакетите. 

 

34. Кај преносот со комутација по пат на канали (водови) 

А. претплатниците се во контакт само додека испраќаат пораки. 

Б. постои постојана физичка врска меѓу двете страни кои комуницираат. 

В. ресурсите на мрежата се максимално искористени. 

Г. преносот е аналоген. 

 

35. Пакетската комутација е подобра од комутацијата на канали бидејќи 

А. преносот е постојан и сигурен.  

Б. ресурсите на мрежата се подобро искористени. 

В. преносот е побрз. 

Г. системот за комутација е поедноставен. 

 

36. Што претставува пакет? 

А. Дел од податокот кој го испраќа еден компјутер кон друг и кој содржи информациони битови и заглавие. 

Б. Говорен и податочен сигнал кои се спакувани во еден сигнал. 

В. Говорен сигнал претворен во дигитален. 

Г. Било кој аналоген сигнал претворен во дигитален. 
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37. За која мрежа е карактеристичен преносот по пат на комутација на канали (водови)? 

А. АТМ мрежа.  

Б. Интернет. 

В. Радиодифузна телевизија. 

Г. Мрежа за фиксна телефонија 

 

38. Порта (Gateway) е јазол кој поврзува 

А. мрежи од два различни производители. 

Б. мрежи на две различни земји. 

В. различни мрежи при што ги претвора протоколите на едната во протоколи на другата мрежа. 

Г. претплатнички јазли со јазли од повисок ранг 

 

39. Кај ISDN мрежата, В каналот служи за пренос на ______________________, а D каналот за пренос 

на_________________________. 

 

40. Кои  мрежни елементи служат за поврзување  на ADSL корисникот со интернет провајдерот (во домот 

на корисникот)? 

 

41. Во GSM-900 мобилниот телефон зрачи емб во фреквентниот опсег___________, а прима емб во 

фреквентниот опсег _________________. 

42. Со кој елемент од GSM мрежата директно комуницираат претплатниците? 

43. Од кои потсистеми се состои GSM  мрежата? 

44. Процедурата „handover“ претставува 

А. префрлување на повикот од еден на друг HLR.  

Б. лоцирање на претплатникот. 

В. поврзување на два претплатника. 

Г. префрлување на повикот од една базна станица на друга. 

 

45. За која технологија на пренос важи следната распределба на расположливиот фреквентен опсег на 

преносниот медиум? 

 

А. ISDN (Дигитална мрежа со интегрирани услуги) 

Б. GPRS врска преку мобилна телефонија. 

В. Модемска  “dial up” врска преку фиксна телефонија. 

Г. ADSL (Асиметрична дигитална претплатничка линија) 

 

46. Што е WWW (World Wide Web)? 

  A. Множество од меѓусебно поврзани документи со помош на хиперлинкови. 

  Б. Множество од интернет протоколи. 

  В. Хардверска и софтверска инфраструктура која обезбедува поврзување меѓу компјутерите.  

  Г. Светска мрежа на меѓусебно поврзани компјутери 
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47. Регистерот HLR служи за 

А. контрола на базните станици. 

Б. комутација на мобилните повици. 

В. складирање на податоците за домашните претплатници на мобилната мрежа.  

Г. автентизација на претплатниците 

 

48. Прстен, магистрала и ѕвезда се типови на 
  A. топологии на локални компјутерски мрежи. 

  Б.  хиерархиски организации на база на податоци. 

  В. организации на оперативните системи на големите сметачи. 

  Г.  видови протоколи за поврзување на локални компјутерски мрежи. 

 

49.  Кој дел од GSM мрежата врши комутација на повиците? 

А. HLR 

Б. MSC 

В. BSC 

Г. AUC  

 

50. Ако еден мобилен  претплатник  пристапил кон Интернет преку мобилен телефон, тој користи 

А. MMS услуга. 

Б. GPS услуга. 

В. SMS услуга. 

Г. GPRS услуга. 

 

51. Оригиналната порака пред да се изврши модулација е содржана во: 

А. носителот 

Б. модулациониот сигнал 

В. модулираниот сигнал 

Д. демодулираниот сигнал 

 

52. Со временскиот мултиплекс повеќе дигитални сигнали 
А. се разместуваат во различни временски интервали и се испраќаат во делови наизменично по иста линија за 

пренос. 

Б. се разместуваат во различни временски интервали и се испраќаат истовремено по иста линија за пренос. 

В. се разместуваат во различни фреквентни опсези и се испраќаат истовремено по различни линии за пренос. 

Г. се разместуваат во различни фреквентни опсези и се испраќаат еден после друг по иста линија за пренос. 

 

53. Кружниот модулатор (Балансен модулатор од паралелен тип) служи за добивање на 

_____________________________. 

 

54. На сликата е претставен дел од систем за аналоген пренос. За кој уред се работи? 
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55. Европскиот мултиплексен систем Е1 временски мултиплексира 

А. 32 говорни сигнали и има бинарен проток 2,048 Мbit/s. 

Б. 30 говорни сигнали и има бинарен проток 2,048 Мbit/s. 

В. 24 говорни сигнали и има бинарен проток 1,544 Мbit/s. 

Г. 2 говорни сигнали и има бинарен проток 128 Kbit/s. 

 
56. Кој од наведените уреди не е терминал?  

А. Печатач. 

Б. Телефонски апарат. 

В. Телевизор. 

Г. Рутер. 

 

57. Со фреквентниот мултиплекс повеќе аналогни сигнали 

А. се разместуваат во различни фреквентни опсези и се испраќаат истовремено по иста линија за пренос. 

Б. се разместуваат во различни временски интервали и се испраќаат истовремено по иста линија за пренос. 

В. се разместуваат во различни фреквентни опсези и се испраќаат истовремено по различни линии за пренос. 

Г. се разместуваат во различни фреквентни опсези и се испраќаат еден после друг по иста линија за пренос. 

 

58. Комутационото поле се состои од мрежа од 
А. мултиплексери. 

Б. телефонски централи. 

В. преклопници. 

Г. претплатници. 

 

59. Кој од наведените сигнали е сигнализационен сигнал? 

А. Податочен сигнал.  

Б. Видео сигнал. 

В. Говорен сигнал. 

Г. Адресен сигнал 

 

60. Кај преносот со комутација по пат на канали (водови) 

А. ресурсите на мрежата се максимално искористени. 

Б. претплатниците се во контакт само додека испраќаат пораки. 

В. постои постојана физичка врска меѓу двете страни кои комуницираат. 

Г. преносот е аналоген. 

 

61. Транзитен сообраќај за една централа е сообраќај меѓу 

А. корисници приклучени на таа централа. 

Б. корисници кои не се приклучени на таа централа. 

В. корисник приклучен на таа централа и корисник од друга централа. 

Г. било кои два корисници. 
 

62. ISDN е подобра од фиксната телефонска мрежа (PSTN) бидејќи 
А. нуди поефтини услуги. 

Б. овозможува истовремено да се пренесуваат и говор и податоци.  

В. не е потребна дополнителна опрема за приклучок и обработка на сигналите.  

Г. за да се воспостави контакт не е потребно да се повика телефонски број.   
 

63a. Основниот пристап во ISDN има бинарен проток  _______________________. 

63б. Примарниот пристап во ISDN има бинарен проток  _______________________. 
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64. Специфично за ADSL е тоа што обезбедува 

А. еднакви бинарни протоци во двете насоки на пренос.  

Б. поголем бинарен проток во дојдовна насока на пренос отколку во појдовна насока.  

В. поголем бинарен проток во појдовна насока на пренос отколку во дојдовна насока. 

Г. по потреба еднакви, а по потреба различни бинарни протоци во двете насоки. 
 
65. Разделникот во ADSL опремата служи за 

А. да ги раздвои испратениот и примениот сигнал. 

Б. да го раздвои комутацискиот систем од корисникот. 

В. да го раздвои говорниот од податочниот сообраќај. 

Г. да ги раздвои сите приклучени терминали на ADSL 

 

66. Која од наведените функции не е во доменот на контролерот на базни станици (BSC)? 
А. Пренос на врската од клетка во клетка. 

Б.  Доделување на радио канали. 

В.  Комутација на мобилните повици. 

Г.  Конфигурација на радиомрежата. 

 

67. Колку говорни сигнали можат да се пренесуваат на иста фреквенција во GSM мрежата со користење на 

временскиот мултиплекс? 
 

68. Кој од набројаните компјутерски програми не е интернет пребарувач? 

  А. Opera. 

  Б. Internet Explorer. 

  В. Adobe Acrobat. 

  Г. Mozilla Firefox 

 

69. Домашната компјутерска мрежа е  

  A. WAN.  

  Б. MAN. 

  В. LAN. 

  Г. SAN. 

 

70. Ако говорниот сигнал се наоѓа во фреквентното подрачје (20 - 24)КHz тој е 

А. нискофреквентен   

Б. високофреквентен. 

 

71. Фреквентно модулираниот сигнал е подобар од амплитудно модулираниот бидејќи 

А. има поширок фреквентен опсег. 

Б. има помалку фреквентни компоненти. 

В. помалку е осетлив на шум. 

г. има променлива амплитуда. 

 

72. АМ-НБО сигналот служи за пренос на 

 

73. Кај фреквентно модулираниот сигнал пораката е содржана во 

 

74. Кај фазно модулираниот сигнал пораката е содржана во 

                                                             

73а. Кај фреквентната модулација се менува ..........................на носителот во зависност од .........................                                                                 

 

74а. Кај фазната модулација се менува ................. на носителот во зависност од ...........................                                                                 
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75. Рамка во мултиплексниот дигитален пренос претставува група од _____________________, 

___________________ и ______________________битови. 

 

76. На сликата е прикажан едноставен комутационен систем. Колку истовремени врски се возможни помеѓу 

приклучените влезни и излезни претплатници? 

 
А. Две. 

Б. Три. 

В. Една. 

Г. Ниту една. 

  

77. Кај преносот со комутација по пат на канали (водови) 
А. постои постојана физичка врска меѓу двете страни кои комуницираат. 

Б. претплатниците се во контакт само додека испраќаат пораки. 

В. ресурсите на мрежата се максимално искористени. 

Г. преносот е аналоген. 

 

78. Процедурата “лоцирање на претплатник” во GSM мрежата е неопходна со цел 

А. имање постојана информација за положбата на претплатникот. 

Б. внесување на податоците на претплатникот во HLR-от. 

В. бришење на претплатникот од VLR-от. 

Г. префрлување на повикот од една на друга клетка. 

 

 

79. Со кои две основни постапки мобилниот телефон го обработува говорниот сигнал? 

- 

- 

80. Што е клетка во GSM мрежата? 

 

81. Која е улогата на мрежната картичка во компјутерот? 

 

82. Зошто мобилниот телефон кој е во движење, во текот на разговорот ги менува фреквенциите на прием и 

испраќање? 
  A. Затоа што при движење ја менува местоположбата, односно клетката во која се наоѓа, а две соседни клетки не 

зрачат на иста фреквенција.  

  Б. За да се синхронизираат двата мобилни телефони кои комуницираат. 

  В. Затоа што така наложува центарот за мобилна комутација (MSC). 

  Г. За да биде во постојан контакт со клетката во која се наоѓал на почетокот од повикот.  

 

83.  Кога за мобилниот телефон се вели дека е во неактивна состојба (idle) тоа значи дека мобилниот 

телефон 
  А. е вклучен, но нема тековен повик. 

  Б. е исклучен. 

  В. е вклучен и има тековен повик. 
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84. Кој од наведените уреди не служи за поврзување на локални компјутерски мрежи?    
  A. Регенератор (repeater). 

  Б. Kомутатор (switch). 

  В. Насочувач (router). 

  Г. Mост (bridge). 

 

85. За пренесување на пораки преку интернет се користи 

А. комутација на водови (канали) 

Б. комутација на пакети 

В. комутација на водови (канали) и комутација на пакети 

 

86. На сликата е прикажан еден метод на пренос на три сигнали. За кој метод се работи? 

 
 

87. Ако корисникот во GSM мрежата ја напушти матичната државата, податокот за неговата локација е 

содржан во 

А. странскиот VLR 

Б. странскиот HLR 

В. домашниот VLR и странскиот HLR 

Г. странскиот VLR и домашниот HLR 

 

88. Која технологија се користи за телефонски повик преку Интернет? 

  A. VoIP  

  Б. Intertel 

  B. Telnet 

 

89. Во GSM-900 мобилниот телефон зрачи емб во фреквентниот опсег 
      А.  (890 – 915) MHz 

      Б.  (890 – 935) MHz 

      В.  (935 – 960) MHz  

      Г.  (900 – 960) MHz 

 

90. Аналогниот говорен сигнал може да се претвори во дигитален и да се пренесува преку дигитален 

систем за пренос. Колкав е бинарниот проток на дигиталниот говорен сигнал во Европа? 

A. 64 kb/s.      

Б. 56 kb/s.      

В. 72 kb/s.       

Г. 48 kb/s.  
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91. На сликата се прикажани вредностите на амплитудите на аналоген сигнал.  

а. Која е бинарната вредност на амплитудата во t=5ms? 

                                                                               

А.0101 

Б.0110 

В.0100 

Г.0011 

 
б. За кој тип на обработка на сигналите станува збор? 

92. Корисникот кој разговара на мобилен телефон во GSM мрежата испраќа сигнали кон базната станица 

во опсегот 

А. (890-915) МHz 

Б. (935-960) MHz 

В. 25MHz 

Г. 45MHz 


