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Σατινίδης Σσμεών 
Φσζικός Ραδιοηλεκηρολόγος 

Κεθ 17.  Τετνολογία  Επικοινωνιών 

 

1.Τι   γνωρίζεηε για ηις  οπηικές ίνες ? 

Είναι λεπηοί εύκαμπηοι σαλοζωλήνες. Χρηζιμοποιούνηαι    ζε    

μεηαδόζεις    μεγάλων αποζηάζεων. Το ζήμα μεηαδίδεηαι ως 

παλμός θωηός. Μεηαθέροσν πιο πολλά μηνύμαηα ζηη μονάδα ηοσ 

τρόνοσ. Δέτονηαι   λιγόηερη   παραμόρθωζη   από   ηα τάλκινα 

ζύρμαηα. Η πηγή θωηός είναι μια δέζμη laser η οποία δημιοσργείηαι 

από ένα μικροπλινθίο . Όηαν ηο πλινθίο διεγείρεηαι με ρεύμα, 

εκπέμπει θως laser ηο οποίο και διαμορθώνεηαι πριν ηην εκπομπή ηοσ, 

ενώ ο δέκηης ηο αποδιαμορθώνει ζε ήτο. 

2. Τη είλαη πνιππιεμία ? 

Η ηδηόηεηα πνπ επηηξέπεη ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ζήκαηα λα κεηαδνζνύλ 
δηακέζνπ ελόο δηαύινπ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Έηζη απνθεύγεηαη ε 
πνιύ κεγάιε θαζπζηέξεζε ιόγσ ηεο αλακνλήο πνπ ζα είρακε γηα λα 
κηιήζνπκε πεξηκέλνληαο ην άδεηαζκα όισλ ησλ γξακκώλ. 

3. Πνηα είλαη ηα  δύν βαζηθά είδε πνιππιεμίαο ? 

Με Δηαίξεζε Σπρλόηεηαο. 
Όπνπ δηαηξείηαη ν δίαπινο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπρλόηεηεο θαη θάζε 

θέξνλ ζήκα πνπ πεξλά κέζα από ην δίαπιν, έρεη ηε δηθή ηνπ ζπρλόηεηα. 

Μνηάδεη κε ηηο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο κε ηε δηαθνξά όηη ε πνιύπιεμε 
γίλεηαη ζε ζύξκα – θαιώδην 

Με Δηαίξεζε Χξόλνπ . Φξεζηκνπνηείηαη ζε ςεθηαθέο (ζπλήζσο) 
κεηαδόζεηο. Εδώ ηα δεδνκέλα ππό   ηελ    κνξθή    δπαδηθώλ   ςεθίσλ,    
ζηέιλνληαη    ζε   δηαθνξεηηθέο ρξνλνζπξίδεο κέζα ζην δίαπιν. Η 
θαζπζηέξεζε είλαη απεηξνειάρηζηε ώζηε λα γίλεη αληηιεπηή 

 
4. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο? 
 

Χρήζη   μικροθώνων   ποσ   μεηαηρέποσν  ηην   ητηηική   ενέργεια   

ζε ηλεκηρική. Οι  μητανικοί ήτοσ ηροποποιούν ή ζσνδσάζοσν ηο 

ζήμα  με άλλα ζήμαηα, με τρήζη κονζόλας. Το ολοκληρωμένο ζήμα 

ενιζτύεηαι και πάει ζηο πομπό. Ο    πομπός    παράγει    θέρονηα    

ηλεκηρομαγνηηικά    κύμαηα    ποσ διαμορθώνονηαι με ηο ητηηικό. 

Το ζύνθεηο ζήμα ενιζτύεηαι, αποζηέλλεηαι ζηην κεραία και από εκεί 

ζηην αημόζθαιρα. 

5. Τη γλσξίδεηε γηα ην κηθξόθσλν Ππθλσηή 

• Απνηειείηαη από έλα κεηαιιηθό δηάθξαγκα θαη κηα ζηαζεξή 
κεηαιιηθή πιάθα. 

• Τν δηάθξαγκα πάιιεηαη από ην εηζεξρόκελν ερεηηθό ζήκα, 
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αιιάδνληαο ηελ ηάζε (ζήκα) ηεο ειεθηξηθά θνξηηζκέλεο πιάθαο 
• Τν κηθξόθσλν απηό έρεη άξηζηε θαζκαηηθή απόθξηζε. 
• Είλαη θαηάιιειν γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ 

θαη απνηειεί εμνπιηζκό πνιιώλ θαζεηνθώλσλ. 
•  
6. Τη γλσξίδεηε γηα ηνπο  δηαύινπο κεηάδνζεο? 

Είλαη αηκνζθαηξηθνί θαη δελ απαηηνύλ θαιώδην κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. 

Τα θύκαηα πνπ εθηνμεύνληαη από κηα θεξαία εθπνκπήο είλαη ηξηώλ 

εηδώλ: 

• ΑΜΕΣΑ 

Ταμηδεύνπλ ζε επζείεο γξακκέο από ζεκείν ζε ζεκείν. 
Από πνκπνύο κηθξνθπκάησλ ζε πηάηα ή ζε δνξπθόξνπο 

• ΕΔΑΦΟΥΣ 

Αθνινπζνύλ ηελ θακππιόηεηα ηεο γεο θαη θαιύπηνπλ 
ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα πξηλ εμαζζελίζνπλ 

• ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 

Καηεπζύλνληαη πξνο ην δηάζηεκα θαη αλαθιώληαη ζηε γε από 
ηελ ηνλόζθαηξα. Είλαη ζήκαηα ρακειόηεξεο ζπρλόηεηαο Φξήζε ζε 
ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο βξαρέσλ θπκάησλ. Όηαλ έρεη θαιό θαηξό, 
κπνξνύλ λα θάλνπλ ηνλ γύξν ηεο γεο 

 
7. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ιήςε ηεο ηειεόξαζεο? 

■ Δέθηεο είλαη ε ζπζθεπή ηεο ηειεόξαζεο 
■ Τν ζήκα εξρόκελν επάγεηαη ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θεξαία 
■ Εληζρύεηαη θαη ζηέιλεηαη ζηνλ επηινγέα θαλαιηνύ 
■ Απηόο επηιέγεη ηελ ζσζηή ζπρλόηεηα θαη ην ζηέιλεη ζηνλ κείθηε πνπ 

ην κεηαηξέπεη ζε ελδηάκεζε ζπρλόηεηα (ΙF) 
■ Τν ζήκα εληζρπκέλν ζηέιλεηαη ζηνπο θσξαηέο πνπ δηαρσξίδνπλ ην 

ερεηηθό από ην νπηηθό ζήκα 
■ Ο θσξαηήο εηθόλαο μερσξίδεη ην νπηηθό ζήκα, ελώ ην έγρξσκν ζήκα 

δηαρσξίδεηαη εθ λένπ ζε ζήκα ρξώκαηνο θαη ζήκα θσηεηλόηεηαο 

■ Έλαο απνθσδηθνπνηεηήο (ηαιαλησηήο) αιιάδεη απηά ηα δύν 
επηκέξνπο ζήκαηα ζε ζήκαηα θόθθηλν - κπιε -πξάζηλν 

■ Ο θσξαηήο ήρνπ μερσξίδεη ην αθνπζηηθό ζήκα ην νπνίν ζηέιλεηαη 
ζην ερείν (κνηάδεη κε ην ξαδηνθσληθό ερείν) 

■ Ο ήρνο ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ είλαη είηε ρακειήο πνηόηεηαο 
(κνλνθσληθόο, έλα θαλάιη) είηε πςειήο πνηόηεηαο (ζηεξενθσληθόο, 
πνιιά θαλάιηα) 

8. Τη γλσξίδεηε γηα ησλ ζσιήλα ησλ θαζνδηθώλ 
αθηίλσλ. (Σσιήλαο Εηθόλσλ) . 

Μνηάδεη κε απηόλ ηνπ ππνινγηζηή. 
Η επίπεδε άθξε ηνπ ζσιήλα θαιύπηεηαη από θσζθνξηθό άιαο. 
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 Σην άιιν άθξν έλα ππξνβόιν εθηνμεύεη ειεθηξόληα θαη δηεγείξεη ην άιαο 
ώζηε λα ιάκπεη. Τα ζεκεία πνπ ιάκπνπλ δεκηνπξγνύλ ηελ εηθόλα. 
Φξεζηκνπνηνύληαη   ηξία   ππξνβόια,   έλα   γηα   θάζε   ρξώκα,   πνπ 
ζαξώλνπλ όιε ηελ επίπεδε επηθάλεηα (525 ζαξώζεηο / εηθόλα).Τν ζήκα 
ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ειέγρεη ηελ έμνδν ησλ ππξνβόισλ. Η 
επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα CRΤ θαιύπηεηαη από νκάδεο θόθθηλνπ, πξάζηλνπ 
θαη κπιε θσζθόξνπ πνπ θαινύληαη εηθνλνζηνηρεία. Κάζε pixels ιάκπεη 
παξάγνληαο έλα ζύλζεην ρξώκα αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ 
ειεθηξνλίσλ πνπ δέρεηαη από θαζέλα από ηα ηξία ππξνβόια 
.Αιιάδνληαο ησλ ρξσκαηηζκό θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ θσζθνξηθώλ 
αιάησλ   πνπ   δηεγείξνληαη   ζε   έλα   εηθνλνζηνηρείν,   εκθαλίδεηαη   ην 
νπνηνδήπνηε ρξώκα ζηελ νζόλε. 
 
Εξσηήζεηο. 

1. Μία νπηηθή ίλα είλαη 

α) έλαο ιεπηόο δύζθακπηνο ζσιήλαο από γπαιί, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα κεηαδόζεηο κηθξώλ απνζηάζεσλ.  

β) έλαο ιεπηόο δύζθακπηνο ζσιήλαο από ππξίηην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα κεηαδόζεηο κηθξώλ απνζηάζεσλ, 

 γ) έλαο ιεπηόο εύθακπηνο ζσιήλαο από ππξίηην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα κεηαδόζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

δ) έλαο ιεπηόο εύθακπηνο ζσιήλαο από γπαιί, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

κεηαδόζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

 

2..Τα κηθξόθσλα κεηαηξέπνπλ 

α) έλα ειεθηξηθό ζήκα ζε ήρν.  

β) ηελ ερεηηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθό ζήκα.  

γ) ηελ ερεηηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή ελέξγεηα.  

δ) έλα ειεθηξηθό ζήκα ζε κεραληθή ηαιάλησζε. 

 

3.Τα κηθξόθσλα κε ππθλσηή έρνπλ άξηζηε 

α) θαζκαηηθή δηάθξηζε.  

β) ερεηηθή δηάθξηζε.  

γ) ερεηηθή απόθξηζε.  

δ) θαζκαηηθή απόθξηζε 

 

4.Σηελ πνιύπιεμε κε δηαίξεζε ζπρλόηεηαο. 

α) ηα κελύκαηα ζηέιλνληαη, ρξεζηκνπνηώληαο πνιιά θέξνληα ζήκαηα κε 

ηηο ίδηεο ζπρλόηεηεο.  

β) ηα δεδνκέλα ππό κνξθή δπαδηθώλ ςεθίσλ ζηέιλνληαη ζπλερώο. 

γ) ηα δεδνκέλα ππό κνξθή δπαδηθώλ ςεθίσλ ζηέιλνληαη ζε 

θαζνξηζκέλα δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

δ) ην θάζε κήλπκα ζηέιλεηαη, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θέξνλ ζήκα, ην 

νπνίν έρεη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα. 
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5.Σηελ πνιύπιεμε κε δηαίξεζε ρξόλνπ 

α) ην θάζε κήλπκα ζηέιλεηαη, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θέξνλ ζήκα, ην 

νπνίν έρεη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.  

β) ηα κελύκαηα ζηέιλνληαη, ρξεζηκνπνηώληαο πνιιά θέξνληα ζήκαηα κε 

ηηο ίδηεο ζπρλόηεηεο.  

γ) ηα δεδνκέλα ππό κνξθή δπαδηθώλ ςεθίσλ ζηέιλνληαη   ζε 

θαζνξηζκέλα δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

δ) ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζπλέρεηα ππό κνξθή δπαδηθώλ 

ςεθίσλ. 

 

Σηις επόμενες ερωηήζεις να ηοποθεηήζεηε ηις προηάζεις ζε ζωζηή 

ζειρά, βάδονηας ηα γράμμαηα ηων προηάζεων δίπλα ζηοσς 

ανηίζηοιτοσς αριθμούς. 

1. Ο ζθνπόο ελόο κηθξνθώλνπ είλαη λα κεηαηξέπεη ηνλ ήρν ηεο θσλήο 

ζε κεηαβαιιόκελν ειεθηξηθό ζήκα, πξάγκα πνπ γίλεηαη σο εμήο: 

α) δεκηνπξγείηαη κεγάιε ξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

β) ην κεηαιιηθό δηάθξαγκα πάιιεηαη 

γ) ην ερεηηθό θύκα ηεο θσλήο πέθηεη ζην δηάθξαγκα 

δ) δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθό ζήκα κεηαβαιιόκελεο έληαζεο 

ε) ην παιιόκελν δηάθξαγκα πηέδεη ηνπο θόθθνπο ηνπ άλζξαθα 

1.(   ) 2.(   ) 3.(   ) 4.(   ) 5.(   ) 

2. Η κεηάδνζε ησλ ερεηηθώλ ζεκάησλ κέζσ νπηηθώλ ηλώλ γίλεηαη κε ηελ 

εμήο αθνινπζία: 

α) ην δηακνξθσκέλν ζήκα εζηηάδεηαη κέζα ζηελ ίλα 

β) ην ειεθηξηθό ξεύκα δηεγείξεη ην πιηλζίν 

γ) ε θσλή (ερεηηθό θύκα) κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθό ξεύκα 

δ) ην δηεγεξκέλν πιηλζίν εθπέκπεη κία αθηίλα laser 

ε) ε αθηίλα LASER  δηακνξθώλεηαη, ώζηε λα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο 

1·(   )  2.( ) 3.(   ) 4.(   ) 5.(   ) 

 

Σπκπιεξώζηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ 

1. πρωηόνιο, αλάηι, ηλεκηρόνιο, ζύμπλοκο 

Σε έλα ζσιήλα θαζνδηθώλ αθηίλσλ, ηα  ...................  πνπ εθηνμεύνληαη 

από ην ππξνβόιν, δηεγείξνπλ ηα θσζθνξηθά   ......... , ώζηε λα ιάκπνπλ. 

 

2.εικονοψηθίδα, ζάρωζη, εικόνα, βολή 

Τα ππξνβόια ελόο ζσιήλα θαζνδηθώλ αθηίλσλ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα 

εθηεινύλ 525    ........................   αλά      ....................  θαηά κήθνο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζσιήλα. 
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