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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α.1

Από τις παρακάτω πέντε προτάσεις τρεις είναι λανθασµένες. Να τις
εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
α.

Η ζώνη συχνοτήτων UHF χρησιµοποιείται στη ραδιοφωνία.

β.

Τα ραδιόφωνα πολιτών (CB) χρησιµοποιούνται και για αµφίδροµη
επικοινωνία.

γ.

Για τα σήµατα ενός τυπικού ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού
χρησιµοποιείται µία κεραία µετάδοσης που διαρρέεται από συνεχές
ρεύµα.

δ.

Ψηφιακή συνάρµοση είναι η διαδικασία που επιτρέπει να
µεταδίδονται ψηφιακά λέξεις, εικόνες και ήχοι από υπολογιστή σε
υπολογιστή.

ε.

Οι παραβολικοί ανακλαστήρες µπορούν να εκπέµπουν ραδιοκύµατα
σε ευθείες γραµµές προς την κατεύθυνση ενός στόχου.
Μονάδες 12

Α.2

Να περιγράψετε πώς ένα κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για υποθαλάσσιες αρχαιολογικές έρευνες.
Μονάδες 10

Α.3

Πώς γίνεται ο σχηµατισµός του χρώµατος σε ένα εικονοστοιχείο ενός
σωλήνα καθοδικών ακτίνων έγχρωµης εικόνας;
Μονάδες 12

Α.4

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Α και
δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

1.

Στήλη Α
Το µικρόφωνο

2.

Ο ενισχυτής

3.

Το ηχείο

4.

Ο φωρατής
ραδιοφωνικού δέκτη
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Στήλη Β
αποδιαµορφώνει το διαµορφωµένο φέρον
κύµα εισόδου
β. µετατρέπει
το
ηλεκτρικό
σήµα
σε
ηλεκτρονική δέσµη σάρωσης
γ.
αυξάνει το επίπεδο ενός σήµατος
δ. µετατρέπει το ηχητικό σήµα σε ηλεκτρικό
σήµα
ε.
εξισορροπεί τις υψηλές συχνότητες
στ. µετατρέπει το ηλεκτρικό σήµα σε ηχητικό
σήµα
Μονάδες 16
α.

1

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1

Ποια είναι η διαφορά λειτουργίας µεταξύ της κεφαλής εγγραφής και της
κεφαλής επανεκτέλεσης σε ένα µαγνητόφωνο;
Μονάδες 12

Β.2

Σε ποια θέση ενός ραδιοφωνικού δέκτη βρίσκεται ο µείκτης;
Ποιος είναι ο ρόλος του µείκτη;

Μονάδες 5
Μονάδες 5

Γιατί δεν θα λειτουργούσε αποδοτικά ο δέκτης, εάν δεν υπήρχε ο µείκτης;
Μονάδες 5
Β.3

Τι είναι η ανάδραση σε ένα σύστηµα;

Μονάδες 3

Να δώσετε δύο παραδείγµατα συστηµάτων που εµπεριέχουν ανάδραση,
ένα από τον χώρο του καθολικού υποδείγµατος συστήµατος και ένα από
τον χώρο του υποδείγµατος συστήµατος επικοινωνίας.
Μονάδες 8
Β.4

Τι γίνεται κατά την εγγραφή ήχου και την επανεκτέλεση σε ταινία(DAT);
Μονάδες 4
Πώς γίνεται η εγγραφή ήχου σε οπτικό δίσκο (CD);

Μονάδες 4

Γιατί υπάρχει διαφορά στην ποιότητα του παραγόµενου ήχου κατά την
εγγραφή ήχου σε ταινία (DAT) και σε οπτικό δίσκο (CD);
Μονάδες 4
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α
Α.1

Λανθασµένες είναι οι προτάσεις (α), (γ) και (δ).

Αιτιολόγηση:
α. Η πρόταση είναι λανθασµένη επειδή, η ζώνη συχνοτήτων RF
χρησιµοποιείται στην τηλεόραση.
γ. Η πρόταση είναι λανθασµένη επειδή, η κεραία µετάδοσης διαρρέεται από
εναλλασσόµενο ρεύµα.
δ. Η πρόταση είναι λανθασµένη επειδή, η ψηφιακή συνάρµοση αναφέρεται
σε µετατροπές σε ψηφιακές λέξεις, εικόνες και ήχους.
Α.2

Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 420: "Η τηλεόραση ... επιτυχώς τα µέρη αυτά".

Α.3

Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 400: "Ένας σωλήνας … χρώµα στην οθόνη".

Α.4

Στήλη Α
1
2
3
4

Στήλη Β
δ
γ
στ
α

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1
Η κεφαλή εγγραφής λειτουργεί ως ηλεκτροµαγνήτης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τα
µεταλλικά οξείδια που βρίσκονται στη µαγνητική ταινία να προσανατολίζονται σε
έναν σχηµατισµό.
Η κεφαλή επανεκτέλεσης λειτουργεί ως πηνίο πάνω από οποίο επάγεται ένα µικρό
ρεύµα καθώς η µαγνητική ταινία περνά εµπρός από την κεφαλή.
Β.2
Ο µείκτης ενός ραδιοφωνικού δέκτη βρίσκεται ανάµεσα στις βαθµίδα του ενισχυτή
RF βαθµίδα του ενισχυτή IF (ενδιάµεσης συχνότητας).
Ο µείκτης λαµβάνει δύο σήµατα: Ένα από τη βαθµίδα του ενισχυτή RF και ένα από
έναν τοπικό (εσωτερικό) ταλαντωτή. Η διαφορά αυτών των δύο σηµάτων είναι το
σήµα IF, στην έξοδο του µείκτη.
Εάν δεν υπήρχε µείκτης ο χρήστης του ραδιοφώνου θα έπρεπε να κάνει
περισσότερους συντονισµούς σε αντίστοιχες βαθµίδες ενίσχυσης του σήµατος RF
µε αποτέλεσµα να µειωθεί η αποδοτικότητα του δέκτη.
Β.3 Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 9
Παραδείγµατα δύο συστηµάτων που εµπεριέχουν ανάδραση:
1. Από τον χώρο του καθολικού υποδείγµατος συστήµατος:
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2. Από τον χώρο του υποδείγµατος συστήµατος επικοινωνίας:

Β.4
1. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 404 – (Ψηφιακή Εγγραφή).
2. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 404 – (Ψηφιακή Εγγραφή).
3. Στον οπτικό δίσκο (CD) η αναπαραγωγή του σήµατος πραγµατοποιείται µε φως
(ακτίνα LASER) και δεν φθείρεται ο δίσκος µε κάθε αναπαραγωγή. Έτσι η
απόδοση της αναπαραγωγής παραµένει σταθερή µε την πάροδο του χρόνου.
Στην ταινία (DAT) υπάρχουν µεταλλικά οξείδια, τα οποία χάνουν τις µαγνητικές
τους ιδιότητες (παρουσιάζουν αποπροσανατολισµό) µε την πάροδο του χρόνου.
Έτσι η απόδοση της αναπαραγωγής µειώνεται ανάλογα.
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