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ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να σχεδιάσετε το δοµικό (µπλοκ) διάγραµµα δέκτη µε 
διαµόρφωση συχνότητας (FM). 

 Μονάδες 10 
 
β. Να περιγράψετε τη λειτουργία του κυκλώµατος 

Αυτοµάτου Ελέγχου ∆ιαµόρφωσης (AMC) στους ποµπούς 
AM. (Να σχεδιάσετε και τις απαραίτητες κυµατοµορφές). 

          Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

α. Στις περιοχές µακρών κυµάτων (30 ΚΗz έως 300 ΚΗz) τα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εκπέµπονται πάντοτε µε 
κατακόρυφη πόλωση . Ποιοι λόγοι επιβάλλουν αυτόν τον 
περιορισµό; 

            Mονάδες 12 
 
β. Αφού ένας τεχνικός έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση 

µιας κεραίας, θα πρέπει να την ελέγξει για τυχόν 
σφάλµατα . Να περιγράψετε τους ελέγχους που θα 
πραγµατοποιήσει . 

            Mονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ενισχυτών ακουστικών σηµάτων . 

Μονάδες 4 
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β. Τι γνωρίζετε για τις παραµορφώσεις των ενισχυτών; 
          Μονάδες 6 

 

γ. Ένας ενισχυτής αποτελείται από έναν προενισχυτή και 
έναν τελικό ενισχυτή . Στην είσοδο του προενισχυτή, 
εφαρµόζεται σήµα ισχύος P1 = 1 mW, µε αποτέλεσµα στην 
έξοδό  του   να   λαµβάνεται  ενισχυµένο  σήµα  ισχύος  
P2 = 100 mW. Το σήµα αυτό εφαρµόζεται στην είσοδο του 
τελικού ενισχυτή, ο οποίος αποδίδει σήµα εξόδου ισχύος 
P3 = 100 W. Να υπολογίσετε : 

i)  τους συντελεστές ενίσχυσης Aw1, Aw2 των επιµέρους 
βαθµίδων καθώς και τον ολικό συντελεστή ενίσχυσης 
Awολ . του ενισχυτή, 

          Μονάδες 9 

ii)  τις απολαβές Gw1, Gw2 των επιµέρους βαθµίδων καθώς 
και την ολική απολαβή Gwολ . του ενισχυτή . 

  ∆ίνεται log 10ν = ν. 
          Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
α. Τι ορίζει η ∆ιεθνής Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών για τη 

ραδιοφωνία FM; 
Μονάδες 8 

 
β. Ένας ραδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει στους 1200 ΚHz 

(φέρουσα συχνότητα fc). H φέρουσα αυτή διαµορφώνεται 
κατά πλάτος από τη φωνή του εκφωνητή . Το φάσµα 
συχνοτήτων του εκφωνητή εκτείνεται από fm1 = 1000 Hz έως 
fm2 = 4000 Hz. Η ισχύς της φέρουσας είναι Pc= 80 W ενώ η 
ισχύς της κάτω πλευρικής ζώνης του   διαµορφωµένου 
σήµατος που προκύπτει είναι PLSB = 15 W. 

 

i) Να σχεδιάσετε το φάσµα συχνοτήτων του 
διαµορφωµένου σήµατος. (Να αναγράφονται 
αναλυτικά οι επιµέρους τιµές των συχνοτήτων). 

Μονάδες 7 
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ii)  Πόσο είναι το εύρος ζώνης BW του διαµορφωµένου 
σήµατος; 

Μονάδες 3 
 

iii) Να υπολογίσετε την ισχύ PUSB της άνω πλευρικής 
ζώνης . 

Μονάδες 3 
 

iv) Να υπολογίσετε τη συνολική ισχύ Ρ του 
διαµορφωµένου σήµατος . 

Μονάδες 4 
 
 
 

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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