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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 

(ΚΕΦ.4,ΚΕΦ.6,ΚΕΦ.7) 

 
                                        

                                                              Ηµεροµηνία:……………………………… 

 

    

                                                     Ονοµατεπώνυµο:………………………………….. 

  

 

ΘΕΜΑ 1 

 

α)Τι γνωρίζετε για τη διάδοση των µακρών κυµάτων (LF); 

 

β)Τι ονοµάζουµε συχνότητα MUF και τι συχνότητα LUF; 

 

γ) Να υπολογιστούν σε db οι απώλειες ραδιοκύµατος από την κεραία 

εκποµπής έως την κεραία λήψης, όταν η συχνότητά του είναι f=10MHz 

και η απόσταση των κεραιών περίπου 40km. 

 

δ)Τι είναι η πρώτη και τι η δεύτερη ζώνη κάλυψης και σε ποια κύµατα 

συναντώνται; 

 

ε)Σε ραδιοζεύξη υπερβραχέων κυµάτων τα ύψη των κεραιών εκποµπής 

και λήψης είναι αντίστοιχα 200m και 180m. Να εκτιµηθεί το µήκος του 

ραδιοηλεκτρικού ορίζοντα. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

 

α) Να αναφερθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός ραδιοφωνικού 

δέκτη. 

 

β) Πώς λειτουργεί µία κεραία λ/4; Να υπολογιστεί το µήκος της όταν 

λειτουργεί στη συχνότητα των 100 MHz. 

 

γ) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κεραιών Υagi; 
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δ) Πώς πρέπει να στραφεί µία µαγνητική κεραία για να κάνει καλύτερη 

λήψη ραδιοφωνικού σήµατος; 

 

ε) Ποια η λειτουργία της µονάδας LNB σε ένα δορυφορικό σύστηµα 

λήψης; 

 

στ) Ποιες κεραίες ονοµάζονται συντονισµένες και ποιες ασυντόνιστες; Τι 

γνωρίζετε για τις συντονισµένες κεραίες; 

 
 

ΘΕΜΑ 3 

 

α) Να σχεδιάσετε το δοµικό (block) διάγραµµα υπερετερόδυνου δέκτη 

χωρίς άλλη επεξήγηση. 

 

β) Ποιος είναι ο ρόλος της διάταξης AGC στο δέκτη; 

 

γ)Ένας δέκτης λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 1ΜHz – 1,8ΜΗz. 

Κάθε ανεξάρτητος δίαυλος έχει εύρος ζώνης KHz 

i) Να επιλεγεί κατάλληλη ενδιάµεση συχνότητα για το δέκτη. 

ii) Να προσδιοριστούν οι συχνότητες λειτουργίας του τοπικού ταλαντωτή 

και ο συντελεστής ποιότητας του φίλτρου ενδιάµεσης. 

 

δ) Ένας δέκτης που προορίζεται να λάβει ανεξάρτητα κανάλια εκποµπής 

σε συχνότητες πάνω από 150 MHz µε εύρος ζώνης BW=4kHz, διαθέτει 

δύο στάδια ενδιάµεσων συχνοτήτων µε συχνότητες αντίστοιχα 

fI1=21,4MHz και fI2=455kHz. Να προσδιοριστούν οι συχνότητες 

λειτουργίας του πρώτου ταλαντωτή και το εύρος λειτουργίας του δέκτη. 

Επίσης να προσδιοριστεί η συχνότητα του δεύτερου τοπικού ταλαντωτή 

και ο συντελεστής ποιότητας του φίλτρου δεύτερης ενδιάµεσης 

συχνότητας. 

Αν ο δέκτης διέθετε µόνο ένα στάδιο ενδιάµεσων συχνοτήτων στη 

συχνότητα 6 MHz, να προσδιοριστεί και πάλι το εύρος λειτουργίας του 

δέκτη και ο συντελεστής ποιότητας του απαιτούµενου φίλτρου ενδιάµεσης 

συχνότητας. 

  
 

Καλή Επιτυχία !!! 

 

 


