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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

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

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να σχεδιάσετε (χωρίς άλλη επεξήγηση) το δοµικό 
(µπλοκ) διάγραµµα κωδικοποιητή ποµπού διαµόρφωσης 
συχνότητας FM - στέρεο . 

 Μονάδες 15 
 
β. Να σχεδιάσετε κύκλωµα διαµορφωτή συχνότητας FM µε 

βάρικαπ (varicap) και να εξηγήσετε τη λειτουργία του. 
          Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
α. Τι ονοµάζουµε γενικά διαµόρφωση πληροφορίας και 

ποια ανάγκη µας οδήγησε στην τεχνική αυτή; 
            Mονάδες 5 

 
β. Να σχεδιάσετε δοµικό (µπλοκ) διάγραµµα παλµοκωδικής 

διαµόρφωσης (PCM) και να αναφέρετε τις βασικές αρχές 
λειτουργίας της τεχνικής αυτής . 

            Mονάδες 10 
 

γ. Να σχεδιάσετε βασικό διάγραµµα βρόγχου κλειδωµένης 
φάσης (PLL)  και να αναφέρετε εφαρµογές του. 

          Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 
α. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των κεραιών . 

Μονάδες 9 

β. Να σχεδιάσετε (χωρίς άλλη επεξήγηση) το δοµικό 
(µπλοκ) διάγραµµα ετερόδυνου δέκτη διαµόρφωσης 
πλάτους ΑΜ µε τις κυµατοµορφές στην είσοδο κάθε 
βαθµίδας . 

          Μονάδες 9 

γ. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεκτών 
(ορισµοί). 

          Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
α. Να γράψετε την εξίσωση του διαµορφωµένου κατά 

πλάτος ΑΜ σήµατος µε µία συχνότητα και να αναφέρετε 
τι ορίζει ο κάθε όρος της εξίσωσης αυτής. 

Μονάδες 6 
 

β. Να σχεδιάσετε το φάσµα συχνοτήτων της παραπάνω 
εξίσωσης . 

Μονάδες 4 
 

γ. Σε ένα ποµπό το  πλάτος του  φέροντος  σήµατος είναι  
Εc = 6 Volt, το πλάτος του ακουστικού (διαµορφούντος) 
σήµατος είναι Em = 3 Volt και η ισχύς του φέροντος σήµατος 
είναι Pc = 200 Watt. 

 Να υπολογιστεί η ολική ισχύς P που εκπέµπει ο ποµπός 
στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις : 
i) αν έχουµε διαµόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ ) 
ii) αν έχουµε διαµόρφωση διπλής ζώνης (DSB) 
iii) αν έχουµε διαµόρφωση απλής ζώνης (SSB). 

Μονάδες 15 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 
 
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 καµιάν άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

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 .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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