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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθηµα
Ηµεροµηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (254)
: Τρίτη, 26 Μαΐου 2009
: 11:00 – 13:30

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις .

2.

Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο των απαντήσεων.

3.

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.

4.

Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε 4 µονάδες.
1.

Για το κάθε ένα από τα πιο κάτω δύο µέρη (α) και (β), να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση:
(α)

Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί AM εκπέµπουν στη ζώνη συχνοτήτων:
(1) 300 Hz - 4 kHz
(2) 30 MHz - 300 MHz
(3) 88 MHz - 108 MHz
(4) 535 kHz - 1606 kHz

(β)

Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί FM εκπέµπουν στη ζώνη συχνοτήτων:
(1) 535 kHz - 1606 kHz
(2) 88 MHz - 108 MHz
(3) 0 Ηz - 5 MHz
(4) 50 Hz - 15 kHz

2.

Τι είναι γεωστατική τροχιά ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου;

3.

Να κατονοµάσετε τις τέσσερις κατηγορίες της κύριας µνήµης που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.

4.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ο Βασικός Ρυθµός Πρόσβασης (BRI) στο ISDN αποτελείται από:
(α) 30 κανάλια επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηµατοδοσίας D.
(β) 2 κανάλια επικοινωνίας Β και 2 κανάλια σηµατοδοσίας D.
(γ) 2 κανάλια επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηµατοδοσίας D.
(δ) 1 κανάλι επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηµατοδοσίας D.

5.

Τι εννοούµε µε τον όρο "Συνδροµητική Σηµατοδοσία" στην τηλεφωνία;

6.

Να εξηγήσετε σε συντοµία τον όρο "Πολλαπλός Συνδροµητικός Αριθµός"
στο Βασικό Ρυθµό Πρόσβασης του Ψηφιακού ∆ικτύου Ενοποιηµένων
Υπηρεσιών ISDN.

7.

Τι είναι η "µεταγωγή" στην τηλεφωνία;

8.

Να αναφέρετε τα δύο µέρη (µονάδες) από τα οποία αποτελείται ένας
κινητός σταθµός τηλεφώνου.

9.

(α)

Τι σηµαίνει ο όρος "ευρυφασµατικές υπηρεσίες" στα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα;

(β)

Να αναφέρετε δύο ευρυφασµατικές υπηρεσίες της Ψηφιακής
Συνδροµητικής Γραµµής ADSL.

10. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα των δικτύων κυψελωτής (κινητής)
τηλεφωνίας σε σχέση µε τη σταθερή τηλεφωνία;
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11. Από τις πιο κάτω δηλώσεις να επιλέξετε ποιες είναι ΟΡΘΕΣ και ποιες είναι
ΛΑΘΟΣ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Το εύρος ζώνης συχνοτήτων για ένα δίαυλο φωνής στην τηλεφωνία
κυµαίνεται από 470 MHz µέχρι 605 MHz.
Η εικονική µνήµη (virtual memory) χρησιµοποιείται για τη µόνιµη
αποθήκευση πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Τα ψηφιακά σήµατα επεξεργάζονται πιο εύκολα από τα αναλογικά µε
τη σηµερινή τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας βασίζουν τη λειτουργία τους
στη διαίρεση µιας µεγάλης γεωγραφικά περιοχής σε µικρότερες που
ονοµάζονται κυψέλες.

12. Για το κάθε ένα από πιο κάτω δύο µέρη (α) και (β), να επιλέξετε τη σωστή
απάντηση:
(α)

Στην έξοδο του ταλαντωτή ραδιοφωνικού ποµπού AM δηµιουργείται η:
(1) Φέρουσα συχνότητα.
(2) Ενδιάµεση συχνότητα.
(3) Χαµηλή συχνότητα.
(4) Ακουστική συχνότητα.

(β)

Στον υπερετερόδυνο ραδιοφωνικό δέκτη AM ο µίκτης µετατρέπει
πάντοτε το εισερχόµενο σήµα στη συχνότητα:
(1) 20 kHz
(2) 15 kHz
(3) 445 kHz
(4) 900 MHz
(5) 10,7 ΜHz

ΜΕΡΟΣ Β΄- Το µέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε 8 µονάδες.
13.

(α) Να διατυπώσετε το Θεώρηµα της ∆ειγµατοληψίας (Θεώρηµα Νyquist)
για τη µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό.
(β) Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας που
απαιτείται για τη µετατροπή ενός αναλογικού σήµατος µε µέγιστη
συχνότητα 4 kHz, σε ψηφιακό.

14. (α)

Να αναφέρετε τις τρεις τυποποιηµένες θύρες (ports) επικοινωνίας του
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε περιφερειακές συσκευές.
(β) Να εξηγήσετε τον όρο "Θερµή εγκατάσταση" (Hot plugging) µε
αναφορά τις περιφερειακές συσκευές ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

15. (α)

Με αναφορά στο σχήµα 1, να περιγράψετε την αρχή λειτουργίας
των ραντάρ και να εξηγήσετε σε συντοµία πως εντοπίζεται ένας
στόχος από ένα σταθµό ραντάρ.
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Σχήµα 1
(β)

16. (α)

Να υπολογίσετε την απόσταση στόχου από σταθµό ραντάρ όταν ο
χρόνος από τη στιγµή της εκποµπής του σήµατος από το ραντάρ
µέχρι τη στιγµή της λήψης της ηχούς του είναι 100 µs.
Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων στην ατµόσφαιρα είναι c = 3 x 10 8 m/s.
Στο σχήµα 2 δίνεται µέρος από το δοµικό διάγραµµα ραδιοφωνικού
δέκτη FM.
Κεραία

Ενισχυτής
IF
TUNER
fC
Μίκτης

Ενισχυτής
RF

fIF

fLO
Τοπικός
Ταλαντωτής
~
Ταυτόχρονος
Συντονισµός

Σχήµα 2
Να υπολογίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθµού fc στην οποία
είναι συντονισµένος ο δέκτης εάν η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή
του δέκτη είναι fLO = 106, 7 MHz και η ενδιάµεση συχνότητα είναι
fIF = 10, 7 MHz.
(β) Να εξηγήσετε τι είναι η συχνότητα-είδωλο στους ραδιοφωνικούς
δέκτες.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄- Το µέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες.
17.

(α) Να εξηγήσετε γιατί γίνεται η σάρωση µιας εικόνας στον εικονολήπτη
(camera).
(β) Στο σχήµα 3 δίνεται το φάσµα συχνοτήτων του τηλεοπτικού σήµατος.
Σήµα Ήχου

Σήµα εικόνας

Σχήµα 3
Να αναφέρετε τους τύπους διαµόρφωσης και να εξηγήσετε τα
χαρακτηριστικά τους που χρησιµοποιούνται στην εκποµπή του
τηλεοπτικού σήµατος για το:
(1) Σήµα εικόνας.
(2)
18. (α)
(β)

Σήµα ήχου.

Να εξηγήσετε το λόγο που είναι απαραίτητη η χρήση τηλεφωνικών
κέντρων στην τηλεφωνία.
Στο σχήµα 4 δίνεται το σχεδιάγραµµα του τονικού επιλογέα (DTMF)
τηλεφωνικής συσκευής.
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Σχήµα 4
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(1) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του τονικού επιλογέα στην τηλεφωνική
συσκευή.
(2) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήµατα του τονικού επιλογέα στην
τηλεφωνική συσκευή σε σχέση µε το µηχανικό επιλογέα.

----------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------------------------------
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