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ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη . 
α. Ο όρος τηλεπικοινωνίες αναφέρεται στο σύνολο των 

μέσων και των απαραίτητων τεχνικών, για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανταποκριτών σε οποιαδήποτε απόσταση με υψηλή 
πιστότητα και αξιοπιστία . 

β. Ένα σήμα ονομάζεται μη περιοδικό όταν 
επαναλαμβάνεται στο χρόνο . 

γ. ∆ιαμορφωτής (modulator) είναι η διάταξη (το 
κύκλωμα) με την οποία υλοποιείται η διαδικασία μιας 
συγκεκριμένης διαμόρφωσης . 

δ. Η πιστότητα (fidelity) χαρακτηρίζει την ικανότητα 
του δέκτη να αποδίδει στην έξοδο το σήμα της 
πληροφορίας χωρίς παραμορφώσεις . 

ε. Οι ασύρματες συνδέσεις μεταξύ των κεραιών εκπομπής 
και των μακρινών κεραιών λήψης γίνονται με τη 
βοήθεια ομοαξονικών καλωδίων . 

Μονάδες 15  
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της 
στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση .    

   

 ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Κύματα εδάφους α. ∆ιαμόρφωση PSK 

2. Κύματα χώρου β. Κύματα επιφανείας 

3. Ψηφιακή διαμόρφωση 
αναλογικού φέροντος 

γ. ∆ιαμόρφωση FM 

4. ∆ιαμόρφωση πλάτους με 
φέρον 

δ. Ταλαντωτής 

5. Παραγωγή του φέροντος 
σήματος πομπού 

ε. Ιονοσφαιρικά κύματα 

  στ. ∆ιαμόρφωση ΑΜ 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε μια πλήρη ζεύξη μέσω δορυφόρου, ποια συχνότητα 
ονομάζεται ανερχόμενη και ποια κατερχόμενη ; 

Μονάδες 15 
B2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα χαρακτηριστικά των 

κεραιών . 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 
Ραδιοφωνικός πομπός εκπέμπει σε συχνότητα f = 5 MHz. Αν 
στο κύκλωμα ταλάντωσης LC η τιμή του πηνίου είναι          
L = 1μΗ, να υπολογιστούν : 
Γ1. Η τιμή του πυκνωτή C. 

Μονάδες 10 
Γ2. Η  περίοδος Τ . 

Μονάδες 7 
Γ3. Το μήκος λ του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που 

εκπέμπεται από την κεραία του πομπού . 
Μονάδες 8 

   
 ∆ίνεται : c = 3·108 m/sec και π2=10. 
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ΘΕΜΑ ∆ 

Ένα σήμα της μορφής : 

s(t) = 12 sin(2π⋅103⋅t) + 6 sin(2π⋅4·103⋅t) 

διαμορφώνει κατά πλάτος ένα φέρον σήμα M(t), όπου : 

Μ(t) = 20 sin(2π⋅106⋅t) 

Να υπολογίσετε : 

∆1. Το πλάτος και την ισχύ του φέροντος (M(t)) μετά τη 
διαμόρφωση, όταν εφαρμόζεται σε αντίσταση φορτίου 
RL= 100 Ω . 

Μονάδες 10 
∆2. Τα πλάτη και τις συχνότητες των φασματικών ακτίνων 

που προκύπτουν μετά τη διαμόρφωση .  

Μονάδες 15 
 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα 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. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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