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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 
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ΜΔΡΟ Α΄  

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

Eπξπθαζκαηηθέο  ππεξεζίεο είλαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ κε ςειέο ηαρύηεηεο, άξα απαηηνύλ επξύ θάζκα ζπρλνηήησλ. 

 ……………………………………………………………………………………… 

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

Γύν από ηηο πην θάησ: 

 Γξήγνξν Γηαδίθηπν 

 Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα 

 Βίληεν θαηά δήηεζε 

……………………………………………………………………………………… 

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

Ζ ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο γηα λα κεηαηξαπεί ζε 
ςεθηαθό πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην δηπιάζην ηεο 
κέγηζηεο ζπρλόηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην αλαινγηθό ζήκα.  

..………………………………………………………………………………………… 

(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 

………………………………………………………………...……………………… 

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) ύζηεκα Δπηινγή κε Παικνύο - Παικηθό ζύζηεκα. 

(2) ύζηεκα Δπηινγήο πρλνηήησλ - Σνληθό ζύζηεκα.  

………………………………………………………………...……………………… 
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 (β) Ση νλνκάδεηαη  “ζπκθόξεζε” ζηελ ηειεθσλία; 

πκθόξεζε νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε ζε έλα ηειεθσληθό θέληξν θαηά ηελ 
νπνία έλαο ζπλδξνκεηήο πνπ πξνζπαζεί λα θαιέζεη, δελ ην επηηπγράλεη ιόγσ 
αλεπάξθεηαο εμνπιηζκνύ ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ.  

………………………………………………………………………………………… 

4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

(α) Ζ 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 

…………………………………………………………………………… 

(α) 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 

………………………………………………………………………… 

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,  kmm
tc

d 5,77500
2

10.50.10.3

2

68







 

Απόζηαζε = 7,5 km 

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

(1) ύληνκα γξαπηά κελύκαηα - SMS 

(2) Αναμένοςσα κλήση 

(3) Γηεζλήο πεξηαγσγή 

(4) Αναγνώπιση κλήσηρ 

………………………………………………………………………………………… 

7. Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο πην θάησ δειώζεηο είλαη σωστέρ θαη πνηεο είλαη 
λανθασμένερ. 

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

 ωστό 

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

 Λάθορ 

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

 Λάθορ 

(δ) Σν πξόβιεκα ηεο νκνδηαπιηθήο παξεκβνιήο ζηα Γίθηπα Κπςεισηήο 
Σειεθσλίαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ηζρύνο εθπνκπήο ησλ 
αληίζηνηρσλ ζηαζκώλ βάζεο. 

 Λάθορ 

 ………………………………………………………………………………………… 

8. Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο πην θάησ δειώζεηο είλαη σωστέρ θαη πνηεο είλαη 
λανθασμένερ; 

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

 Λάθορ 

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

 ωστό 

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

 ωστό 

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

ωστό 

 ………………………………………………………………………………………… 
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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) Ακοςστική σςσνότητα 

 ………………………………………………………………………………………… 

(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. 

Γύν από ηηο πην θάησ κνλάδεο 

 Κηλεηόο ηαζκόο 

 ύζηεκα ηαζκώλ Βάζεο 

 Κέληξν Μεηαγσγήο Κηλεηώλ Δπηθνηλσληώλ 

 Βάζε Γεδνκέλσλ 

………………………………………………………………………………………… 

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

Γύν από ηα πην θάησ: 

(1) Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ επηθνηλσλνύλησλ επίγεησλ ζηαζκώλ δελ παίδεη 
θαλέλα ξόιν. 

(2) Σν θόζηνο ρξήζεο είλαη αλεμάξηεην ηεο απόζηαζεο ησλ ζπλδεόκελσλ 
ζηαζκώλ. 

(3) Δίλαη ε κόλε ιύζε γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή θάιπςε δύζβαησλ πεξηνρώλ ή 
θαη ζαιαζζώλ, όπνπ ε ρξήζε θαισδηαθώλ ζπζηεκάησλ είλαη αδύλαηε ή έρεη 
εμαηξεηηθά ςειό θόζηνο. 

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

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ θπςεισηήο ηειεθσλίαο βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε 
κηαο κεγάιεο γεσγξαθηθά πεξηνρήο ζε κηθξόηεξεο, πνπ νλνκάδνληαη θπςέιεο. Ζ 
θάζε θπςέιε δηαζέηεη έλα ζηαζεξό ζηαζκό βάζεο, πνκπό θαη δέθηε. Οη πνκπνί 
είλαη κηθξήο ηζρύνο, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ίδηεο 
ζπρλόηεηεο ζε κε γεηηνληθέο θπςέιεο.  

………………………………………………………………………………………… 

ΜΔΡΟ Β΄ 

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) Δπίγεηνο ηαζκόο Δθπνκπήο ( Άλσ Εεύμε) 

 (2) Δπίγεηνο ηαζκόο Λήςεο (Κάησ Εεύμε) 

 (3) Γνξπθνξηθόο Αλακεηαδόηεο Γηαζηήκαηνο  

 ………………………………………………………………………………………… 

(β) Να αλαθέξεηε ηη νλνκάδεηαη ππνδνξπθνξηθό ζεκείν. 

Τπνδνξπθνξηθό ζεκείν νλνκάδεηαη ην ζεκείν ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο πνπ 
βξίζθεηαη θάησ αθξηβώο από ην δνξπθόξν. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Άνω Ζεύξη 

Κάηω Ζεύξη 

 

  

3 

1 2 
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(γ) Να αλαθέξεηε δύν ηύπνπο θεξαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο 
δνξπθνξηθνύο ζηαζκνύο εδάθνπο. 

 Γύν από ηνπο πην θάησ ηύπνπο 

 Σύπνπ Cassergrain κε δύν θάηνπηξα εζηίαζεο 

 Παξαβνιηθό θάηνπηξν ηύπνπ Offset 

 Παξαβνιηθό θάηνπηξν κε ζπκκεηξηθή εζηίαζε 

 ………………………………………………………………………………………… 

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.  

Σν πβξηδηθό ή κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
ηεζζάξσλ ζπξκάησλ ηνπ θπθιώκαηνο ηεο νκηιίαο (θύθισκα αθνπζηηθνύ θαη 
θύθισκα κηθξνθώλνπ) κηαο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο ζε δύν (κεηαηξνπή από 
ηεηξαζύξκαηε ζε δηζύξκαηε ζύλδεζε). Έηζη επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε 
ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ηειεθσληθνύ θέληξνπ κε κόλν δύν θαιώδηα. 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

Ζ ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε κεηαμύ δύν ζπλδξνκεηώλ γίλεηαη πάληα κε ηε 
βνήζεηα ηνπ Σειεθσληθνύ Κέληξνπ, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν λα εηδνπνηήζεη 
ηνλ θαινύκελν ζπλδξνκεηή ζηέιινληαο ελαιιαζζόκελν ξεύκα ζηελ 
ηειεθσληθή ζπζθεπή, ελεξγνπνηώληαο ην θνπδνύλη ηεο. 

ην θύθισκα ηνπ θνπδνπληνύ είλαη ζπλδεδεκέλνο έλαο ππθλσηήο, ν νπνίνο 
επηηξέπεη ηε ξνή ηνπ ελαιιαζζόκελνπ θιεηήξηνπ ξεύκαηνο απνθόπηνληαο ηε 
ζπλερή ηάζε, δειαδή ηελ ηξνθνδνζία ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. Έηζη ην 
θύθισκα ηνπ θνπδνπληνύ ιεηηνπξγεί κόλν όηαλ ζηαιεί ελαιιαζζόκελν 
θιεηήξην ξεύκα. 

 ………………………………………………………………………………………… 

    Κουδούνι 
Πυκνωηής 

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

Δηθνλνζηνηρείν είλαη ε ειάρηζηε πνζόηεηα νπηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί 
λα πξνβιεζεί ζε κηα νζόλε. 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

ρήκα 4 
 

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

Όηαλ βιέπνπκε κηα εηθόλα, ην θσο πνπ δηεγείξεη ηα  θσηνεπαίζζεηα ζηνηρεία 
ηνπ καηηνύ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο όξαζεο. Αλ δηαθνπεί ην θσο πνπ θηάλεη 
ζην κάηη, ην αίζζεκα ηεο όξαζεο δελ δηαθόπηεηαη ακέζσο. (Ζ δηαηήξεζε ηνπ 
αηζζήκαηνο ηεο όξαζεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ην πξνθάιεζε 
νλνκάδεηαη κεηαίζζεκα). 

Έηζη αλ κηα ζεηξά από εηθόλεο πξνβιεζεί πνιύ γξήγνξα ζηνλ ηειενπηηθό 
δέθηε, ην θαηλόκελν ηνπ κεηαηζζήκαηνο δίδεη ηελ εληύπσζε ζην ζεαηή κηαο 
θηλνύκελεο εηθόλαο. 

 ………………………………………………………………………………………… 

16. “Ζ 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; 

Γίαπινη “B”   

Οη δίαπινη Β ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά θσλήο θαη δεδνκέλσλ. 

Γίαπινο “D” 

Ο δίαπινο D ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε αληαιιαγή ζεκάησλ ζεκαηνδνζίαο θαη 
κελπκάησλ κηθξνύ όγθνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηεξκαηηζκό ησλ 
ηειεθσληθώλ θιήζεσλ. 

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

Γύν από ηηο πην θάησ ππεξεζίεο: 

 Σειεθσλία 3.1 kHz 

  Δηθνλνηειεθσλία   

 Σειενκνηνηππηθή ππεξεζία νκάδαο 4 

 Σειεθσλία 7 kHz 

 ………………………………………………………………………………………… 

ΜΔΡΟ Γ΄ 

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

(1) Παξάιιειε Θύξα  

(2) εηξηαθή Θύξα  

(3) Θύξα USB 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

 Γύν από ηα πην θάησ: 

• θιεξόο Γίζθνο 

• CD ROM / DVD Rom 

• Αζηξαπηαία κλήκε USB (Flash) 

 ………………………………………………………………………………………… 

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

Ο όξνο “Θεξκή Δγθαηάζηαζε” αλαθέξεηαη ζηε  δπλαηόηεηα  ζύλδεζεο θαη 
απνζύλδεζεο πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο ηελ αλάγθε 
απνζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο.  

………………………………………………………………………………………… 

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

  Γύν από ηα πην θάησ 

 ηαζεξόηεηα 

 Δπαηζζεζία 

 Πηζηόηεηα 

 Δπηιεθηηθόηεηα 

 Γξακκηθόηεηα 

 ………………………………………………………………………………………… 



ειίδα 10 από 10 

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

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

πρλόηεηα ηνπηθνύ ηαιαλησηή, fLO  = fC + fIF = 91,9 + 10,7 = 102,6 MHz 

   fLO = 102,6 MHz   

   …………………………………………………………………………………… 

(ii) Σε ζπρλόηεηα-είδσιν, fΔΗΓ. 

πρλόηεηα-είδσιν, fΔΗΓ = fC + 2fIF = 91,9 + (2 X 10,7) = 113,3 MHz 

   fΔΗΓ = 113,3 MHz   

   …………………………………………………………………………………… 

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

 
ρήκα 5 

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

Ο απιόο δέθηεο άκεζεο ελίζρπζεο ή νκόδπλνο δέθηε, όπνπ ην ιακβαλόκελν 
ζήκα ζηνλ επηινγέα κεηαθέξεηαη από ηελ ςειή ζηε ρακειή αθνπζηηθή 
ζπρλόηεηα δελ έρεη θακηά πξαθηηθή εθαξκνγή.    

Γη΄ απηό ην ιόγν νη δέθηεο ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ αξρή ηεο 
εηεξνδύλσζεο. Σν ιακβαλόκελν ζήκα RF κεηαθέξεηαη από ηε ςειή ζπρλόηεηα 
ιήςεο ζε κηα ζηαζεξή ελδηάκεζε πεξηνρή ζπρλνηήησλ πξηλ από ηελ 
απνδηακόξθσζε. 

………………………………………………………………………………………… 
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