
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τηλεπικοινωνίες

Ηλεκτρικά σήματα
Τα σήματα χαρακτηρίζονται από:

1. Την ισχύ τους ή την έντασή τους
2. Από το ρυθμό που εξελίσσονται στον χρόνο.

Σε παλμογράφο μπορώ να μετρήσω στον κατακόρυφο άξονα την τάση του 
σήματος και στον οριζόντιο την περίοδό του κυρίως για τα περιοδικά σήματα. 
Τα σήματα διακρίνονται σε:

1. Περιοδικά (επαναλαμβάνονται τα ίδια στο χρόνο)
2. Μη περιοδικά, σήματα που το πλάτος τους στο χρόνο αλλάζει  τυχαία με 

μόνο χαρακτηριστικό τη συνέχεια τους.

Για περιοδικά σήματα ισχύουν οι τύποι: 
1. S(t)=So sin(Ωt+φ) (πλάτος) 
2. φ= αρχική φάση
3. Ω= κυκλική συχνότητα και Ω = 2πF (F= συχνότητα)
4. P=So2/2R (ισχύς) με R αντίσταση φόρτου.

Φάσμα σήματος είναι το σύνολο των συχνοτήτων των ημιτονικών σημάτων 
με συγκεκριμένα πλάτη που πρέπει να προστεθούν για να δώσουν το αρχικό 
σήμα.
Η ανάλυση του σήματος σε φασματικές συνιστώσες δίνεται από την σχέση:
S(t)=A1*sin(Ωt+φ1)+ A2*sin(2Ωt+φ2)+ + A3*sin(3Ωt+φ3)+…

Το είδος του φίλτρου χαρακτηρίζεται από την συνάρτηση μεταφοράς G(f) 
που καθορίζεται από τα στοιχεία του κυκλώματος:

1. Χαμηλοπερατό
2. Υψηλοπερατό
3. Φίλτρο διέλευσης ζώνης
4. Φίλτρο απόρριψης ζώνης
Το εύρος των συχνοτήτων π.χ. στο φίλτρο διέλευσης ζώνης
ορίζεται από τα  -3db του μέγιστου σήματος στη ζώνη. Αξία έχει και η 
μορφή της καμπύλης G(f) που πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο επίπεδη 
μέσα στη ζώνη.

Η διαμόρφωση φροντίζει ώστε η πληροφορία να μπορέσει:
1. Να ταξιδεύσει εύκολα στο χώρο (με όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες).
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2. Να προστατευτεί από άλλα παρόμοια σήματα που βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο (αλληλεπίδραση μεταξύ κυμάτων).

Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα:
1. Είναι μορφή ενέργειας
2. Περιέχει συνδυασμένο ηλεκτρικό και μαγνητικό κύμα που έχουν 

διεύθυνση κάθετη μεταξύ τους.
3. Η ταχύτητά του στο κενό είναι c0=3*108 m/sec και μέσα σε υλικό c΄= 

c0/√ε. 
4. Ο λόγος Ε/Η =120π=377Ω
5. Η πυκνότητα ισχύος (ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας) είναι 

ρ=Ε*Η=Ε2/(120*π).

Είδη διαμορφώσεων Βασικό σήμα ή 
πληροφορία Φέρον

1. Αναλογική Αναλογικό Αναλογικό
2. Παλμική Αναλογικό Παλμικό
3. Ψηφιακή πληΨηφιακό Αναλογικό

Σύγκριση AM-FM διαμόρφωσης
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ΑΜ FM
1 Μεταβαλλόμενη εκπεμπόμενη ισχύς 

ανάλογα με τον δείκτη m και το πλάτος 
s(t)

Σταθερή εκπεμπόμενη ισχύς

2 Μεγάλο ποσοστό ισχύος στη φέρουσα 
που δεν συμβάλλει στη μετάδοση της 

πληροφορίας

Καλύτερη αξιοποίηση στην ισχύ

3 Το σήμα πριν την κεραία πρέπει να 
ενισχυθεί με  ενισχυτή RF χωρίς 
παραμόρφωση (πολύ δύσκολα) 

Η ενίσχυση έστω και με 
παραμόρφωση δεν αλλάζει το σήμα 
της πληροφορίας 

4 Πρόβλημα λόγω του μεγάλου 
εύρους ζώνης συχνοτήτων αλλά 

ωφελείται από το μειωμένο θόρυβο 
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Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού κύματος

Ασύρματες τεχνικές

Η κεραία λήψης στο δέκτη λαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό ισχύος του 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος που εκπέμπεται από την κεραία του πομπού. Το 
ραδιοκύμα φτάνει στο δέκτη με:

1. Απ΄ ευθείας διάδοση.
2. Ανάκλαση
3. Διάθλαση

αφού πρώτα υποστεί εξασθένηση.

Κύμα που εκπέμπεται από κεραία έχει ισχύ ανά μονάδα επιφάνειας:
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        A = 20 log (c) – 20 log (4π) -20 log (Rf) = 169,5db – 22db – 20 log (Rf)

= 148db – 20 log (Rf) =148db –20 log(1000)-20 log (1000000) – 20 log (R’f’)

= -32db  – 20 log (R’f’)  με R’ η απόσταση σε Km και f’ η συχνότητα εκφρασμένη σε 
ΜΗz.
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Τρόποι διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος
Η διάδοση γίνεται με:

1. Κύματα εδάφους. 
Διάδοση με 3 τρόπους:

Ι. Απ΄ ευθείας κύματα (επηρεάζονται από την απόσταση και την 
διάχυση.
ΙΙ. Κύμα από ανάκλαση στο έδαφος (μεγάλη διαδρομή και είναι δυνατό 
να συμβάλλει με το Ι.)
ΙΙΙ. Κύμα επιφάνειας κυρίως σε αγώγιμα εδάφη
Τα κύματα διευκολύνονται (διαδίδονται σε πιο μεγάλη απόσταση) όταν 

έχουν:
I. Μικρή συχνότητα 

II. Μεγάλη αγωγιμότητα εδάφους.
αλλά απαιτείται γενικά μεγάλη ισχύς εκπομπής.

2. Κύματα χώρου ή ιονοσφαιρικά κύματα
Η ιονόσφαιρα δημιουργείται στην ατμόσφαιρα από την ηλιακή δραστηριότητα 
σε ύψος από 70Km-400Km.
Το ύψος και το πάχος της ιονόσφαιρας εξαρτάται από:

1. Την ηλιακή ενέργεια (μέρα-νύχτα).
2. Τις ηλιακές κηλίδες.
3. Το μαγνητικό πεδίο της γης.

Η αλλαγή πορείας του κύματος γίνεται με κύρτωση που οδηγεί σε ανάκλαση 
του κύματος (πολλαπλή διάθλαση) και διευκολύνεται από:
1. Μικρές συχνότητες στο ραδιοκύμα.
2. Μεγάλη πυκνότητα ιονισμένου στρώματος.
3. Μεγάλη γωνία πρόσπτωσης του κύματος στο ιονοσφαιρικό στρώμα.

Στα ανώτερα στρώματα ανακλώνται κύματα με μεγάλη συχνότητα.

Οριακή  συχνότητα είναι  η  μέγιστη  συχνότητα  κύματος  που  προσπίπτει 
κάθετα στην ιονόσφαιρα και ανακλάται. 
Για μεγαλύτερη συχνότητα από την οριακή το κύμα διαπερνά το ιονοσφαιρικό 
στρώμα.

Σε ζεύξη η ελάχιστη απόσταση καθορίζεται από τη
MUF δηλαδή τη μεγαλύτερη συχνότητα, σε δεδομένη απόσταση πομπού-δέκτη 
που δεν είναι δυνατό να διασυνδεθούν μεταξύ τους σε μικρότερη απόσταση.

Η εξασθένηση ενός κύματος ευνοείται όταν υπάρχουν:
1.Μεγάλη πυκνότητα ιονισμού
2. Μικρή συχνότητα φέροντος
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LUF είναι  η μικρότερη συχνότητα σε μία ραδιοζεύξη κάτω από την οποία το 
κύμα απορροφάται τελείως από την ιονόσφαιρα.

Η ραδιοζεύξη πραγματοποιείται με τη συνθήκη LUF < fε < MUF (αλλιώς δεν 
μπορεί να υπάρξει ραδιοζεύξη).

Η «Ζώνη σιγής» εμφανίζεται ενδιάμεσα της μέγιστης κάλυψης των κυμάτων 
εδάφους και της οριακής (ελάχιστης) απόστασης διάδοσης των ιονοσφαιρικών 
κυμάτων.

Σε περίπτωση που η μέγιστη απόσταση διάδοσης των κυμάτων εδάφους με την 
ελάχιστη απόσταση της ιονοσφαιρικής ζεύξης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, 
εμφανίζεται ένα εξελισσόμενο χρονικά φαινόμενο ελαττωμένου (διάλειψη) ή 
έντονου σήματος στο δέκτη.

 Οι τρόποι επικοινωνίας σε μία ραδιοτηλεφωνία είναι:
Απλή (SIMPLEX): 

• με εκπομπή και λήψη στην ίδια φέρουσα συχνότητα 
• κάθε φορά ομιλεί ένας ανταποκριτής

Αμφίδρομη (FULL DUPLEX): 
• με δύο διαφορετικές συχνότητες εκπομπής (o 1ος  ανταποκριτής εκπέμπει 

σε f1 και λαμβάνει σε f2 ενώ ο 2ος αντίστροφα). 
• Οι  πομποδέκτες  των  ανταποκριτών  δουλεύουν  σε  διαφορετικές 

συχνότητες και μπορούν να εκπέμπουν ταυτόχρονα.

Ημιαμφίδρομη (SEMI DUPLEX): 
• με  παρεμβολή  μεταξύ  πομπού  και  δέκτη  ενός  αναμεταδότη.  Ο 

αναμεταδότης λαμβάνει f1 από τον 1ο ανταποκριτή και επανεκπέμπει σε 
f2  που  λαμβάνει  ο  2ος ανταποκριτής.  Αντίθετα  γίνεται  από  τον  2ο 

ανταποκριτή στον 1ο. 
• Οι  πομποδέκτες  των  ανταποκριτών  είναι  ίδιοι  μεταξύ  τους  και  η 

εκπομπή-λήψη γίνεται ταυτόχρονα.
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