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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 
   
 
 
 
 
Μάθημα  :  Σερλνινγία Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ (254) 
Ημεπομηνία :  Παξαζθεπή, 25 Μαΐνπ 2012 
Ώπα εξέηαζηρ :  11:00 – 13:30 
 
 
 
 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2, 5 ώπερ (150 λεπηά) 

 

 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑΔΞΙ (16) ΔΛΙΓΔ ΚΑΙ 
ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄) 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ:             

1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ πιηθνύ. 

4. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 

5. ην ηέινο ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ δίλεηαη ηππνιόγην.  
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ΜΔΡΟ Α΄ - Σο μέπορ Α΄ αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 4 μονάδερ. 

1. (α) Ση ζεκαίλεη ν όξνο "επξπθαζκαηηθέο ππεξεζίεο" ζηα ηειεπηθνηλσληαθά
 δίθηπα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(β) Να αλαθέξεηε δύν επξπθαζκαηηθέο ππεξεζίεο ηεο Φεθηαθήο πλδξνκεηηθήο 
Γξακκήο ADSL. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Να αλαθέξεηε ην Θεώξεκα ηεο Γεηγκαηνιεςίαο (Θεώξεκα ηνπ Nyquist) γηα ηε 
κεηαηξνπή ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθό. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....…… 

(β) Έλα αλαινγηθό ζήκα κε κέγηζηε ζπρλόηεηα fm = 4 kHz πξόθεηηαη λα 
 κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθό. Να επηιέμεηε ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ςεθηαθό. 

(1) 4 kHz 

(2) 30 kHz 

(3) 8 kHz 

(4) 10 MHz 

………………………………………………………………...…………………… 
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3. (α) “Σν θύθισκα επηινγήο επηηξέπεη ζην ζπλδξνκεηή λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ 
αξηζκό πνπ ζα ζηαιεί ζην Σειεθσληθό Κέληξν έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί 
κηα ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε”. 

 Να αλαθέξεηε ηα δύν ζπζηήκαηα επηινγήο αξηζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζε 
κηα ηειεθσληθή ζπζθεπή. 

 (1) ………………………………………………………………………..………… 

 (2) ………………………………..…………………………………………….…… 

 (β) Ση νλνκάδεηαη  “ζπκθόξεζε” ζηελ ηειεθσλία; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

(α) Η δώλε ζπρλνηήησλ εθπνκπήο ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ πεξηνρή 
UHF είλαη:  

(1) 50 Hz - 5 kHz 

(2) 88  MHz - 108 MHz 

(3) 470 MHz - 862 MHz 

(4) 535 kHz - 606 kHz 

…………………………………………………………………………… 

(β) Οη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί AM εθπέκπνπλ ζηε δώλε ζπρλνηήησλ: 

(1) 300 Hz - 4 kHz 

(2) 3 MHz - 300 MHz 

(3) 88 MHz - 108 MHz 

(4) 535 kHz - 1606 kHz 

…………………………………………………………………………… 
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5. ην ζρήκα 1 δίλεηαη ζθαξίθεκα ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ησλ ξαληάξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 

Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ζηαζεξνύ ζηόρνπ από κηα κνλάδα ξαληάξ αλ ν 
ρξόλνο από ηε ζηηγκή ηεο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο 
ερνύο είλαη 50 κs. Να ζεσξήζεηε όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 
θπκάησλ ζηελ αηκόζθαηξα είλαη c = 3 x 10 8 m/s. 

 

 

 

 

 

 

Απόζηαζε = …………………. 

6. Από ηηο πην θάησ δηεπθνιύλζεηο, λα επηιέμεηε δύν πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ζηαζεξή 
ηειεθσλία: 

 (α) ύληνκα γξαπηά κελύκαηα - SMS 

 (β) Αλακέλνπζα θιήζε 

 (γ) Γηεζλήο πεξηαγσγή 

 (δ) Αλαγλώξηζε θιήζεο 

(1) …………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………… 
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7. Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο πην θάησ δειώζεηο είλαη ζωζηέρ θαη πνηεο είλαη 
λανθαζμένερ. 

(α) Σν εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο ζηε ξαδηνθσλία AM   
είλαη 5 kHz.  

 ………………………. 

(β) Η κλήκε RAM ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηε κόληκε απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ 
ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

 ………………………. 

(γ) Σν εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ ηνπ νπηηθνύ ζήκαηνο ζηελ ηειεόξαζε είλαη       
15 kHz. 

 ………………………. 

(δ) Σν πξόβιεκα ηεο νκνδηαπιηθήο παξεκβνιήο ζηα δίθηπα θπςεισηήο 
ηειεθσλίαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ηζρύνο εθπνκπήο ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηαζκώλ βάζεο. 

 ………………………. 

8. Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο πην θάησ δειώζεηο είλαη ζωζηέρ θαη πνηεο είλαη 
λανθαζμένερ; 

(α) Σν εύξνο δώλεο ζπρλνηήησλ γηα έλα δίαπιν θσλήο ζηελ ηειεθσλία 
θπκαίλεηαη από 470 MHz κέρξη 862 MHz.  

 ………………………. 

(β) Η κλήκε ROM είλαη κηα κλήκε ηεο νπνίαο ηα πεξηερόκελα κπνξνύλ λα 
δηαβαζηνύλ, αιιά δελ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ.  

 ………………………. 

(γ) Σα ςεθηαθά ζήκαηα επεμεξγάδνληαη πην εύθνια από ηα αλαινγηθά κε ηε 
ζεκεξηλή ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

 ………………………. 

(δ) Σν θαηλόκελν Doppler ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο 
ελόο ζηόρνπ ν νπνίνο θηλείηαη ζε ζρέζε κε κηα ζηαζεξή κνλάδα ξαληάξ. 

 ………………………. 
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9. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

(α) ηελ έμνδν ηνπ απνδηακνξθσηή ξαδηνθσληθνύ δέθηε AM δεκηνπξγείηαη ε:  

(1) Φέξνπζα ζπρλόηεηα. 

(2) Δλδηάκεζε ζπρλόηεηα. 

(3) Υακειή ζπρλόηεηα. 

(4) Αθνπζηηθή ζπρλόηεηα. 

…………………………… 

(β) ηνλ ππεξεηεξόδπλν ξαδηνθσληθό δέθηε ΑM, ν κίθηεο κεηαηξέπεη πάληνηε ην 
εηζεξρόκελν ζήκα ζηε ζπρλόηεηα: 

(1) 15 kHz. 

(2) 445 kHz. 

(3) 900 MHz. 

(4) 10,7 ΜHz. 

…………………………… 

10. Να αλαθέξεηε δύν δνκηθέο κνλάδεο (κέξε) από ηηο νπνίεο απνηειείηαη έλα δίθηπν 
θπςεισηήο ηειεθσλίαο. 

(1) ……………………………… 

(2) ……………………………… 

11. Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα ησλ δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ ζε ζρέζε κε ηα 
επίγεηα κέζα κεηάδνζεο. 

(1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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12. Να αλαθέξεηε ηελ αξρή πνπ βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα  δίθηπα  θπςεισηήο  
ηειεθσλίαο.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ΜΔΡΟ Β΄ - Σο μέπορ Β΄ αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη  
βαθμολογείηαι με 8 μονάδερ. 

13. ην ζρήκα 2 δίλεηαη ζρεδηάγξακκα  δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληώλ. 

 

Show Desktop.scf ρήκα 2 

 

 

 

 

 

ρήκα 2 

(α) Να θαηνλνκάζεηε ηα ηξία κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη ην πην πάλσ 
ζύζηεκα δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ. 

 (1) ……………………………………………………………………………………... 

 (2) ……………………………………………………………………………………... 

 (3) ……………………………………………………………………………………... 

 

 

Άνω Ζεύξη 

Κάηω Ζεύξη 

 

  

3 

1 2 
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(β) Να αλαθέξεηε ηη νλνκάδεηαη ππνδνξπθνξηθό ζεκείν ζηηο δνξπθνξηθέο 
επηθνηλσλίεο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν ηύπνπο θεξαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο 
δνξπθνξηθνύο ζηαζκνύο εδάθνπο. 

(1) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. ην ζρήκα 3 δίλεηαη ην δνκηθό δηάγξακκα θπθιώκαηνο απιήο ηειεθσληθήο 
ζπζθεπήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 3 

 

(α) Να εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύεη ν κεηαζρεκαηηζηήο (πβξηδηθό) ν νπνίνο είλαη 
ζπλδεδεκέλνο ζην θύθισκα νκηιίαο ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

    Κουδούνι 
Πυκνωηής 

Μεηαζχημαηιζηής 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(β) Να εμεγήζεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν ππθλσηήο C ζην 
θύθισκα ηνπ θνπδνπληνύ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

15. (α) Ση είλαη ην εηθνλνζηνηρείν (pixel) ζηελ ηειεόξαζε; 

……………………………….………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………

………………….……………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………… 

(β) Η θηλνύκελε εηθόλα ζηελ ηειεόξαζε κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηέιινληαο κηα ζεηξά 
αθίλεησλ εηθόλσλ, θάηη αληίζηνηρν κε απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 
(ρήκα 4). 

 

 

 

 

 
ρήκα 4 
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Να εμεγήζεηε πώο αμηνπνηείηαη ην θαηλόκελν ηνπ κεηαηζζήκαηνο, γηα λα 
πξνβιεζεί κηα εηθόλα ζηελ ηειεόξαζε.  

……………………………….……………………………………….…………………

……………………………….………………………………………………………….

……………………………………….………………………………………………….

……………………………………….…………………….……………………………

……………………………….……………….…………………………………………

………………………………….….……………………………………………………

………………………….……….…………………………………………………….…

…….…………………………………………………….…………………………….…

…….…………………………………………………….…………………………….…

…….…………………………………………………….…………………………….…

…….…………………………………………………….…………………………….…

………….……………………..……………….……………………………………..…

………………………………………………….…………………….…………………

…………………………………………………………….……………….……………

……………………..……………………………..…………………………………… 

16. “Η πξόζβαζε βαζηθνύ ξπζκνύ (BRI) ζην Φεθηαθό Γίθηπν Δλνπνηεκέλσλ 
Τπεξεζηώλ – ISDN, πξνζθέξεη ςεθηαθή ηειεθσληθή ππεξεζία ζε ζπίηηα θαη 
κηθξά γξαθεία  ζε κνξθή 2B+D”. 

(α)  Γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηνύληαη νη δίαπινη “B”  θαη “D” ζην ISDN; 

Γίαπινο “Β” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Γίαπινο “D” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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(β) Να αλαθέξεηε δύν βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηθηύνπ ISDN. 

(1) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Γ΄  -  Σο μέπορ Γ΄ αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 

17. (α) Να αλαθέξεηε ηηο ηξεηο ηππνπνηεκέλεο ζύξεο επηθνηλσλίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

(1) ………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………………… 

(3) ………………………………………………………………………………… 

(β) Να αλαθέξεηε δύν ηύπνπο Βνεζεηηθήο Μλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο 
ζύγρξνλνπο πξνζσπηθνύο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο γηα ηε κόληκε 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. 

(1) ………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………………… 

(γ) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο “Θεξκή Δγθαηάζηαζε” - (Hot Plugging) ζηε 
δηαδηθαζία ζύλδεζεο πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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18. (α) Να αλαθέξεηε δύν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαδηνθσληθώλ δεθηώλ . 

(1) ………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………………… 

(β) Ραδηνθσληθόο δέθηεο FM ζπληνλίδεηαη ζηε ζπρλόηεηα 91,9 MHz ηνπ Γεύηεξνπ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΙΚ. Να ππνινγίζεηε: 

(i) Tε ζπρλόηεηα ηνπ ηνπηθνύ ηαιαλησηή fLO, αλ ε ελδηάκεζε ζπρλόηεηα ηνπ 
δέθηε είλαη fIF = 10,7 MHz. 

 

 

 

 

   fLO = …………. 

(ii) Σε ζπρλόηεηα-είδσιν, fΔΙΓ. 

 

 

 

 

   fΔΙΓ = …………. 

(γ) ην ζρήκα 5 δίλεηαη κέξνο από ην δνκηθό δηάγξακκα ξαδηνθσληθνύ δέθηε FM. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5 

 
Δνιζσςηήρ 

RF 

 

Μίκηηρ 

Δνιζσςηήρ 

IF 

~  

Σοπικόρ  

Σαλανηωηήρ 

Σαςηόσπονορ 

ςνηονιζμόρ 

Κεπαία 

fLO 

     fC 

fIF 

ΔΠΙΛΟΓΔΑ 
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Να εμεγήζεηε  ηελ αξρή ηεο εηεξνδύλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ επηινγέα 
ησλ ξαδηνθσληθώλ δεθηώλ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

--------------  ΣΔΛΟ  ΔΞΔΣΑΗ  -------------- 
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ 
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 



ειίδα 16 από 16 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

Νομόσ του Ωμ 

Ζνταςθ του ρεφματοσ 
R

U
I   

Εναλλαςςόμενο Ρεφμα 

Περίοδοσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ 
f

T
1

  

Μήκοσ Κφματοσ 

Μικοσ κφματοσ 
 

Διαμόρφωςη κατά πλάτοσ (ΑΜ) 

Συντελεςτισ διαμόρφωςθσ 
 

 

Εφροσ ηϊνθσ διαμορφωμζνου ςιματοσ  

Ιςχφσ διαμορφωμζνου ςιματοσ (m = 1) 
 

 
Διαμόρφωςη κατά ςυχνότητα (FM) 

Δείκτθσ διαμόρφωςθσ 
 

Κανόνασ Κάρςον ( Carson)  

Θεϊρημα  τησ δειγματοληψίασ 

Συχνότθτα δειγματολθψίασ  

Ετεροδφνωςη 

Συχνότθτα τοπικοφ ταλαντωτι  

Συχνότθτα  “είδωλο”   

Ενδιάμεςθ ςυχνότθτα           

Ραντάρ 

Απόςταςθ ςτόχου 
 

Ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό 3.108 m/s 

 

 


