
Τετνολογία Επικοινωνιών Κεθ16 
Σατινίδης Σσμεών 
Φσζικός Ραδιοηλεκηρολόγος 

 
1.Τι γνωρίδεηε για ηον  πομπό? 

 

Ο πομπός απνηειεί επί ην πιείζηνλ κέξνο ελόο ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο. Ο πνκπόο είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ, ζπλήζσο κε 

ηε βνήζεηα κηαο θεξαίαο, εθπέκπεη ζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

όπσο ην ξαδηνθσληθό, ην ηειενπηηθό ή ζήκα άιισλ ηειεπηθνηλσληώλ. 

Δέρεηαη θάπνηα δεδνκέλα ηα νπνία κεηαζρεκαηίδεη ή θσδηθνπνηεί γηα λα 

κεηαδνζνύλ ζε θάπνην κέζν κεηάδνζεο. Ωο κέζα κεηάδνζεο κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ ν θελόο ρώξνο, δηζύξκαηα θαιώδηα,νπηηθέο ίλεο θ.α.  

 

2.Τι είναι ε διαμόρθωζε ζήμαηος και ποιοσς βαζικούς ηύποσς 

γνωρίδεηε?Δώζηε ένα παράδειγμα. 

 

Καιείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζήκα ΦΣ "θνξηώλεηαη" ζην ζήκα 

ΥΣ (κεηαθνξηθό κέζν) γηα λα δηαδνζεί. Η "θόξησζε" ή απνηύπσζε ηνπ 

ζήκαηνο ΦΣ πάλσ ζην θέξνλ γίλεηαη κε ηε κεηαβνιή ελόο 

ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ θέξνληνο ζην ξπζκό ηνπ ζήκαηνο ρακειήο  

ζπρλόηεηαο. 

Οη βαζηθνί ηύπνη δηακόξθσζεο παίξλνπλ ην όλνκα ηνπο από ην ραξαθηε-

ξηζηηθό ηνπ θέξνληνο ην νπνίν κεηαβάιιεηαη: 

Δηακόξθσζε πιάηνπο  (ΑΜ) 

Δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο (FΜ). 

Γηα παξάδεηγκα, ζε εθπνκπή ξαδηνθώλνπ, νη ηαιαληώζεηο ηνπ ήρνπ πνπ 

πξέπεη λα κεηαδνζνύλ, ζπκπηύζζνληαη ζε ξαδηνθύκαηα ή θέξνληα 

θύκαηα. Πξώηα κεηαηξέπνληαη ηα θύκαηα ηνπ ήρνπ (ζε έλα κηθξόθσλν 

γηα παξάδεηγκα) ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Καηόπηλ, ην ερεηηθό ζήκα 

ρακειήο ζπρλόηεηαο ζπλδπάδεηαη κε ην ζήκα ηνπ θέξνληνο θύκαηνο 

πςειήο ζπρλόηεηαο.  

 

3.Τι γνωρίδεηε για ηεν ελεκηρομαγνεηική ακηινοβολία? 

 

Η Ηλεκηρομαγνεηική ακηινοβολία είλαη εθπνκπή ζηνλ ρώξν 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο ππό κνξθή θπκάησλ πνπ νλνκάδνληαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη 

ζπγρξνληζκέλα ηαιαληνύκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ηα νπνία 

ηαιαληώλνληαη ζε θάζεηα επίπεδα κεηαμύ ηνπο θαη θάζεηα πξνο ηελ 

δηεύζπλζε δηάδνζεο. Δηαδίδνληαη ζην θελό κε ηαρύηεηα ίζε κε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ θσηόο (c=299.792.458 m/s).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82


Σπρλόηεηα ηνπ Ηιεθηξ/θνύ θύκαηνο. 

,     
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όπνπ L ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ θαη C ε ρσξεηηθόηεηα 

ηνπ ππθλσηή. 

Τα θπθιώκαηα LC θαη RLC είλαη ειεθηξηθνί ηαιαλησηέο, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ εμαλαγθζκέλε ηαιάλησζε. Απηό ην θαηλόκελν 

αμηνπνηείηαη ζην ζσνηονιζμό απηώλ ησλ θπθισκάησλ κε επξείεο 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Από θπθιώκαηα LC παξάγνληαη ηα 

ξαδηνθύκαηα θαη ηα κηθξνθύκαηα.  

Τν ζσνηονιζμένο κύκλωμα ή κύκλωμα LC είλαη έλα θύθισκα ππθλσηή 

- πελίνπ παξάιιεια πνπ ύζηεξα από κία αξρηθή δηέγεξζε παξάγεη 

εκηηνληθό ειεθηξηθό ζήκα. 

 

4.Τι γνωρίδεηε για ηο Πλάηος και για ηε ζστνόηεηα ενός 

ελεκηρομαγνεηικού κύμαηος? 
 

Όιεο  νη  κνξθέο ησλ θπκάησλ-ερεηηθά θύκαηα,  ξαδηνθύκαηα,  θύκαηα 

ηνπ λεξνύ έρνπλ πιάηνο θαη ζπρλόηεηα . Η δύλακε   ελόο   θύκαηνο   

είλαη   ην   πλάηος. Μεηξείηαη από ην κέζν ζεκείν κέρξη ηελ θνξπθή ηεο 

ηαιαληώζεσο. Έλα μήκος θύκαηνο  κεηξείηαη από έλα ζεκείν ζην πξώην 

θύκα, κέρξη ην ίδην ζεκείν ζην επόκελν. Ο αξηζκό ησλ θπκάησλ πνπ 

εθθηλνύλ από κία πεγή θάζε δεπηεξόιεπην είλαη ε ζστνόηεηα. 

Η βαζηθή κνλάδα κεηξήζεσο γηα ηε ζπρλόηεηα ησλ ξαδηνθπκάησλ είλαη 

έλαο θύθινο ανά δεπηεξόιεπην ή έλα Ηertz (Ηz).  

Η αηκόζθαηξα είλαη γεκάηε από ξαδηνθύκαηα όισλ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ.  

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%BF

