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 ΕΚΠΟΜΠΗ & ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 
Θέµα 1ο 
α. Κατά τη µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό, οι διεργασίες που γίνονται κατά 

σειρά είναι: 
1) δειγµατοληψία, 2) κβαντοποίηση και 3) κωδικοποίηση. 
Να περιγράψετε αναλυτικά πώς γίνεται η δειγµατοληψία του αναλογικού σήµατος 
σχεδιάζοντας και τα κατάλληλα διαγράµµατα. 

Μονάδες 13 
β. Πώς πραγµατοποιείται η ευθυγράµµιση – ρύθµιση ενός ποµπού ΑΜ;                                                                 
                                                                                                                                              Μονάδες 7 
γ. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κεραιών YAGI και ποιες απαιτήσεις έχουµε από 

αυτές;                                                                                                                              Μονάδες 5 
 
Θέµα 2ο 
α. Ποια συµπεράσµατα προκύπτουν από τη συνοπτική σύγκριση των διαµορφώσεων ΑΜ και FM; 

(∆εν απαιτείται η σχεδίαση κυµατοµορφών).                                                         Μονάδες 15 
β. Να σχεδιάσετε το µπλοκ διάγραµµα στερεοφωνικού αποκωδικοποιητή του τµήµατος ήχου 

ραδιοφωνικού δέκτη FM. 
Μονάδες 10 

Θέµα 3ο 
α. Να περιγράψετε τη διαδικασία διαµόρφωσης πλάτους παλµών (ΡΑΜ) χωρίς τη χρήση 

διαγραµµάτων.                                                                                                                Μονάδες 5 
β. Η συχνότητα fτ του τοπικού ταλαντωτή ή η συχνότητα fc του λαµβανόµενου σήµατος πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη σε έναν υπερετερόδυνο δέκτη; Να εξηγήσετε παραθέτοντας αριθµητικό 
παράδειγµα.                                                                                                                  Μονάδες 10 

γ. Ένας υπερετερόδυνος δέκτης ΑΜ λαµβάνει διαµορφωµένο σήµα συχνότητας fc = 1300 KHΖ. Ο 
τοπικός ταλαντωτής παράγει σήµα συχνότητας fτ = 1755 ΚΗz . Να υπολογίσετε την ενδιάµεση 
συχνότητα fε που προκύπτει από τη διαδικασία της ετεροδύνωσης και τη συχνότητα είδωλο fειδ. 

Μονάδες 10 
 
Θέµα 4ο 
α. Γιατί χρησιµοποιείται ο αυτόµατος έλεγχος φορτίου εξόδου ALC στους ποµπούς AM και πώς 

λειτουργεί;                                                                                                                      Μονάδες 5 
β. Για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ποµπό στην κεραία απαιτείται προσαρµογή 

µεταξύ ποµπού και γραµµής µεταφοράς, καθώς επίσης και µεταξύ γραµµής µεταφοράς και 
κεραίας. 
1. Πότε έχουµε προσαρµογή και τι πετυχαίνουµε µε αυτή; 

Μονάδες 4 
2. Να σχεδιάσετε κύκλωµα προσαρµογής µεταξύ γραµµής µεταφοράς και κεραίας. 

Μονάδες 6 
 

γ. Ένας ραδιοφωνικός ποµπός εκπέµπει στη συχνότητα f = 100 MHZ. Να υπολογίσετε: 
1. Το µήκος κύµατος λ του εκπεµπόµενου σήµατος.                                                   Μονάδες 4 
2. Το ενεργό ύψος h1 µιας κεραίας Hertz συντονισµένης επίσης στην παραπάνω συχνότητα.                         
                                                                                                                                        Μονάδες 4 
3. Το ενεργό ύψος h2 µιας κεραίας FOLDED συντονισµένης επίσης στην παραπάνω 

συχνότητα.                                                                                                                Μονάδες 2 
 

   ∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός c = 3 . 108 m/s και π = 3,14. 


