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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΡΕΙΣ  (3) 

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να σχεδιάσετε την καµπύλη απόκρισης ενισχυτή τάσης
ακουστικών συχνοτήτων. Να σηµειώσετε πάνω στην καµπύλη τις
συχνότητες αποκοπής. Από ποια σχέση υπολογίζεται το εύρος
ζώνης ΒW του ενισχυτή;

Μονάδες 9

β. Να σχεδιάσετε το δοµικό (µπλοκ) διάγραµµα προενισχυτή
ακουστικών συχνοτήτων. 

Μονάδες 8

γ. Να σχεδιάσετε το φάσµα συχνοτήτων των σηµάτων που
οδηγούνται στην τελική βαθµίδα µίξης του κωδικοποιητή
στέρεο ενός ποµπού FM. 

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2ο

α. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργικές διαφορές µεταξύ του
ποµπού ΑΜ και του ποµπού FM.

Μονάδες 6

β. Να σχεδιάσετε το δοµικό (µπλοκ) διάγραµµα και να
περιγράψετε τη διαδικασία της διαµόρφωσης διάρκειας
παλµών PDM. (∆εν απαιτείται σχεδιασµός των
κυµατοµορφών).

Μονάδες 15

γ. Ποιες γραµµές µεταφοράς ονοµάζονται ισοσταθµισµένες
και ποιες µη ισοσταθµισµένες .

Μονάδες 4
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ΘΕΜΑ 3ο

α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες µπορούν να χωριστούν σε
δύο βασικούς τύπους . Να αναφέρετε ποιοι είναι και να
δώσετε δύο παραδείγµατα για κάθε έναν απ’ αυτούς .

Μονάδες 4

β. Τι ονοµάζεται συχνότητα είδωλο και σε ποια θέση
πρέπει να βρίσκεται σε σχέση µε την περιοχή λήψης του
δέκτη.

Μονάδες 4

γ. Ποιες είναι οι τιµές της ενδιάµεσης συχνότητας στους
δέκτες AM και FM.

Μονάδες 4

δ. Κατά τη διαδικασία κβαντοποίησης θεωρούµε ότι το
σήµα βασικής ζώνης m(t) περιορίζεται από τις στάθµες
τάσης VL=−2,5V (χαµηλή) και VH=1,5V (υψηλή).
Οι στάθµες κβαντισµού είναι Μ=8. Να υπολογίσετε :

1. Το µέγεθος βήµατος S.
Mονάδες 7

2. Το µέγιστο σφάλµα κβαντισµού.

Mονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

α. Να περιγράψετε πέντε παράγοντες που πρέπει να λάβει
υπόψη του ο τεχνικός για την επιλογή θέσης κατά την
εγκατάσταση µιας κεραίας λήψης .

Mονάδες 10

β. Τι ορίζει ο βαθµός διαµόρφωσης Κf στη διαµόρφωση FM.
Σε τι µονάδες εκφράζεται ;

Mονάδες 3
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γ. Ακουστικό σήµα πλάτους Εm=2V και µέγιστης
συχνότητας fm=15 KHz διαµορφώνει κατά συχνότητα (FM)
φέρον σήµα συχνότητας fc=100MHz. Ο δείκτης
διαµόρφωσης είναι β=5. Να υπολογίσετε :

1. Tην απόκλιση συχνότητας ∆f .
Mονάδες 4

2. Το βαθµό διαµόρφωσης Κf .
Mονάδες 4

3. Το συντελεστή διαµόρφωσης Μf .
Mονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο  να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε  µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία θα
καταστραφούν  µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων  και όχι πριν τις 10:00
π .µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


