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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 
Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1, Α.2 και Α.3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της φράσης και δίπλα του το 
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της . 
 

Α.1 Η πολύπλεξη µε διαίρεση χρόνου (T.D.Μ.) 
α. εφαρµόζεται στην ψηφιακή µετάδοση . 
β. γίνεται µέσα σ' ένα καλώδιο ή ένα σύρµα . 
γ. διαιρεί το δίαυλο σε δύο ή περισσότερες ζώνες 

συχνότητας . 
δ. στέλνει τα δεδοµένα µε τυχαία σειρά. 

Μονάδες 5 
 

Α.2 Η ψηφιακή συνάρµοση είναι η 
α. ευκολία αλλαγής αναλογικών σηµάτων . 
β. µεταγωγή εικόνων στο δωµάτιο ελέγχου ενός 

τηλεοπτικού σταθµού. 
γ. ευκολία αλλαγής ψηφιακών αρχείων . 
δ. ταχύτερη διεκπεραίωση ψηφιακών αρχείων . 
  

Μονάδες 5 
 

Α.3 Η ζώνη συχνότητας V.H.F. (πολύ υψηλών συχνοτήτων) 
χρησιµοποιείται 
α. για τη µετάδοση ραδιοφωνικών εκποµπών . 
β. για τη µετάδοση τηλεοπτικών εκποµπών . 
γ. για τα ραδιόφωνα ζώνης πολιτών (CBs). 
δ. από την κινητή τηλεφωνία .  
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Μονάδες 5 
Α.4 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Α 

και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β που 
αντιστοιχεί στη σωστή φράση . 

 
Στήλη Α Στήλη Β  

 
1. Ο ατµοσφαιρικός δίαυλος 
 µετάδοσης 
 

 
α. διαθέτει καλώδιο µεταξύ 

του αποστολέα και του 
δέκτη. 

2. Ο δίαυλος φυσικής µετάδοσης β. αλλάζει το πλάτος του  
φέροντος κύµατος. 

3. Η διαµόρφωση πλάτους 
 

γ. χρησιµοποιεί 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
για τη µετάδοση 
πληροφοριών. 

4. Η διαµόρφωση συχνότητας δ. διαιρεί το δίαυλο σε δύο 
ή περισσότερες 
συχνότητες . 

 ε. συνωστίζει ή σκορπίζει τα 
κύµατα.  

 

Μονάδες 16 
 
Α.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε 

πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ, αν θεωρείτε ότι η 
πρόταση είναι Σωστή, ή το γράµµα Λ, αν θεωρείτε ότι 
η πρόταση είναι Λανθασµένη. 
α. Το σύστηµα ελέγχου µε υπολογιστές συγκεντρώνει 

εισόδους, επεξεργάζεται δεδοµένα και παράγει 
εξόδους που διαχειρίζονται άλλες συσκευές . 

β. Η πηγή φωτός που χρησιµοποιείται στις οπτικές 
ίνες είναι µια δέσµη Laser. 

γ. Το µικρόφωνο πυκνωτή έχει άριστη φασµατική 
απόκριση και είναι κατάλληλο για τον περιορισµό 
του όγκου των ηλεκτρονικών συσκευών . 
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δ. Η κεφαλή σβέσεως ενός µαγνητοφώνου µαγνητίζει 
την ταινία για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για νέα 
εγγραφή . 

Μονάδες 10 
 
Α.6 Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η κεφαλή επανεκτέλεσης 

στα µαγνητόφωνα . 
Μονάδες 9 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄ 

 
Β.1 Να αναφέρετε τα βήµατα της µεθόδου επίλυσης 

προβληµάτων µε τη σωστή σειρά. 
Μονάδες 5 

 
Β.2 Πώς δηµιουργείται το σήµα της εικόνας από µια 

διάταξη µε σύζευξη φορτίου (CCDs); 
Μονάδες 15 

 
B.3 Το Μάιο του 2003 εκτοξεύτηκε ο πρώτος ελληνικός 

τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος "Hellas Sat" µε την 
προσδοκία ότι θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στις επικοινωνίες . Να δώσετε από ένα παράδειγµα για 
όλους τους τοµείς των επιπτώσεων που θα επιφέρει η 
χρήση του δορυφόρου αυτού. 

Μονάδες 18 
 

Β.4 Πώς το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης χρησιµοποιείται 
ως µέσο κατάρτισης των εργαζοµένων από τις 
επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία ;  

Μονάδες 12 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τις 

ερωτήσεις δεν  θα τις αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά την 

έναρξη της εξέτασης . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


