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Τηλεπικοινωνίες 
αρηλίδεο πκεώλ 

Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 
 

Ο πομπός, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζήκαηνο θαη ην κέζν κεηάδνζεο, ην 

επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια, ώζηε λα κπνξεί λα εθπεκθζεί. Σν μέζο μεηάδοζης ηνπ 

ζήκαηνο κπνξεί λα είλαη: 

• Δηζύξκαηε γξακκή 

• Οκναμνληθό θαιώδην 

• Η αηκόζθαηξα κε παξεκβνιή αλακεηαδνηώλ ή δνξπθόξνπ 

• Οπηηθή ίλα 

• Τπνβξύρην θαιώδην 

Σν ζήκα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κέζα από ην κέζν δηάδνζεο εμαζζελεί θαη 

επηθνξηίδεηαη κε παξαζηηηθά ζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη ζόξπβνο. 

θνπόο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο είλαη λα θηάζεη ε πιεξνθνξία, ζηελ 

έμνδν, όπσο ήηαλ ζηελ είζνδν ηνπ. 

Ο δέκηης ιακβάλεη ην εμαζζελεκέλν ζήκα, ην εληζρύεη θαη κεηά ην επεμεξγάδεηαη, 

ώζηε λα απνθηήζεη ηε κνξθή πνπ είρε θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο. Σν ζήκα 

απηό εληζρύεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζηελ αξρηθή πιεξνθνξία. 

ΗΜΚ θαιείηαη ν ζπλδπαζκόο ελόο ειεθηξηθνύ θαη ελόο καγλεηηθνύ πεδίνπ, πνπ είλαη 

θάζεηα κεηαμύ ηνπο, ν νπνίνο δηαδίδεηαη ζην θελό θαη ζηα κνλσηηθά ζηύκαηα θάζεηα 

ζηε δηεύζπλζε ησλ πεδίσλ κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. 

 

 

 

Σα ΗΜΚ ζηνλ θελό ρώξν δηαδίδνληαη επζύγξακκα κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο C0 = 

3.108 m/sec. ηα πιηθά κέζα δηαδίδνληαη κε κηθξόηεξεο ηαρύηεηεο, ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

θαζνξίδεηαη από ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ε δηειεθηξηθή ζηαζεξή ε 

καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα θαη ε εηδηθή αγσγηκόηεηα ηνπο. 

Όηαλ ην ΗΜΚ ζπλαληήζεη ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν κέζσλ ζηα νπνία δηαδίδεηαη 

κε δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα, έλα κέξνο ηνπ επηζηξέθεη ζην πξώην κέζν (ανάκλαζη 

κύμαηος), ελώ ην ππόινηπν δηαδίδεηαη ζην δεύηεξν κέζν ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε 

(διάθλαζη ηοσ κύμαηος). Σα ΗΜΚ θαηά ηελ πνξεία ηνπο από ηελ θεξαία ηνπ 

πνκπνύ ζηελ θεξαία ηνπ δέθηε αθνινπζνύλ δηάθνξεο δηαδξνκέο θαη κπνξνύλ λα 

θηάζνπλ ζε κηα κέγηζηε απόζηαζε (εμβέλεια ηοσ κύμαηος) ε νπνία εμαξηάηαη από: 

• Σε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο 

• Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο (κνξθνινγία, ζύζηαζε), θαη ηεο αηκόζθαηξαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάδνζεο 

• Σελ ηζρύ ηνπ πνκπνύ 

Αλάινγα κε ηε δηαδξνκή, ηα ξαδηνθύκαηα δηαθξίλνληαη ζε: 
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• Κύκαηα εδάθνπο ή επηθάλεηαο 

• Κύκαηα ρώξνπ 

• Ινλνζθαηξηθά θύκαηα 

Επηπιένλ ηα θύκαηα ηνπ ρώξνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

• Επζύγξακκεο δηάδνζεο 
• Αλαθιώκελα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

• Δηαζιώκελα ζηελ αηκόζθαηξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ινλόζθαηξα νλνκάδεηαη ην ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο ζην νπνίν ππάξρεη κεγάιε 
ππθλόηεηα ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. 
 

Πνκπόο ιέγεηαη ην ηκήκα ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν παίξλεη ην 

ειεθηξηθό ζήκα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην κεηαηξέπεη ζε θαηάιιειε κνξθή, ώζηε λα 

κπνξεί λα κεηαδνζεί. 

Η κεηαηξνπή απηή πεξηιακβάλεη: 

• Ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο 

• Παξαγσγή ελόο άιινπ ζήκαηνο πνιύ κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηαο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη θέξνλ ή θνξέαο 

• Δηακόξθσζε ηνπ θέξνληνο 

• Ελίζρπζε ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο 

• Εθπνκπή ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο από ηελ θεξαία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαμόρθωζη :Καιείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζήκα Υ "θνξηώλεηαη" ζην 
ζήκα Τ (κεηαθνξηθό κέζν) γηα λα δηαδνζεί. 

Οη βαζηθνί ηύπνη δηακόξθσζεο παίξλνπλ ην όλνκα ηνπο από ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

θέξνληνο ην νπνίν κεηαβάιιεηαη: 

• Δηακόξθσζε πιάηνπο  (ΑΜ) 
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• Δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο (FΜ) 

• Δηακόξθσζε θάζεο (ΡΜ). 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 
Κεραία εκπομπής 

Σα ΗΜΚ ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία από ηνλ πνκπό ζην δέθηε 

παξάγνληαη από ηελ θεξαία ηνπ πνκπνύ. Η θεξαία είλαη έλαο αγσγόο ή έλα ζύλνιν 

αγσγώλ, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από ην ζήκα πνπ πξόθεηηαη λα εθπεκθζεί θαη 

παξάγεη ην ΗΜΚ. 

 

 

 

 

 

Γύξσ από ηελ θεξαία δεκηνπξγείηαη ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν, ην νπνίν πεξηέρεη 

ελέξγεηα ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ. Αλάκεζα ζηελ θεξαία θαη ζηα πεδία 

ππάξρεη ζπλερήο αληαιιαγή ελέξγεηαο ηόζν πην γξήγνξε όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο. Όηαλ ε ζπρλόηεηα έηλαη αξθεηά κεγάιε, πξηλ πξνιάβεη ε 

ελέξγεηα ησλ πεδίσλ λα επηζηξέςεη, ε θεξαία δίλεη πάιη άιιε ελέξγεηα. Η ελέξγεηα 

πνπ δελ πξόιαβε λα επηζηξέςεη απνκαθξύλεηαη σο ΗΜΚ.  

ην ΗΜΚ ην ειεθηξηθό θαη καγλεηηθό πεδίν είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο. Η δηεύζπλζε 

δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη θάζεηε ζηηο εληάζεηο ησλ δύν πεδίσλ. 

Σν επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηε δηεύζπλζε ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο ιέγεηαη επίπεδο πόλωζης ηνπ θύκαηνο. 

Όηαλ ε θεξαία εθπνκπήο είλαη θαηαθόξπθε, ην επίπεδν πόισζεο είλαη επίζεο 

θαηαθόξπθν θαη ην ΗΜΚ ιέγεηαη καηακόρσθα πολωμένο. 

Όηαλ ε θεξαία εθπνκπήο είλαη νξηδόληηα, ην επίπεδν πόισζεο είλαη νξηδόληην θαη 

ιέγεηαη οριζόνηια πολωμένο κύμα. 
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Κεραία λήψης 

Η θεξαία ηνπ δέθηε είλαη έλαο αγσγόο ή έλα ζύλνιν αγσγώλ ζηνλ νπνίν ην ΗΜΚ 

παξάγεη έλα ειεθηξηθό ξεύκα πνιύ κηθξήο έληαζεο. Η κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

θαζνξίδνληαη από ηελ πεξηνρή ησλ ζπρλνηήησλ. Ο απιόο ξαδηνθσληθόο δέθηεο ΑΜ-

FΜ ρξεζηκνπνηεί σο θεξαία κεηαιιηθό αγσγό. 

Πνιύ γλσζηέο θεξαίεο είλαη ε θεξαία - ηνπ ΗERTZ θαη ε θεξαία - ηνπ 

Marconi . (ι είλαη ην κήθνο θύκαηνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδιαμόρθωζη, θαιείηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ ζήκαηνο ρακειήο ζπρλόηεηαο 

(δηακνξθώλνλ) από ην ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο (θέξνλ). 

Σν θέξνλ ζήκα έρεη εθηειέζεη ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο από ηνλ πνκπό ζην 

δέθηε θαη δε ρξεηάδεηαη άιιν. Πξέπεη λα μερσξίζεη από ην ζήκα ηεο πιξνθνξίαο θαη 

λα πεηαρηεί. 

Η απνδηακόξθσζε είλαη ην αληίζεην ηεο δηακόξθσζεο. Έηζη θάζε θαηεγνξία 

δηακόξθσζεο έρεη θαη ηελ απνδηακόξθσζε ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


