Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ

1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Α.
Κεφ. 3, §3.6.2, Σχήµα 3.17, σελ.51
Β.
Κεφ. 5, §5.2, σελ.100 «Η Μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας … για την µεταφορά σηµάτων
µικροκυµατικής συχνότητας»
Γ.
Κεφ. 3, §3.2, σελ.43 «Η ρύθµιση της απολαβής του … του προενισχυτή»
∆.
Κεφ. 2, §2.2 σελ. 26
ΘΕΜΑ 2Ο
Α.
Κεφ.5, §5.12.1, σελ.116 «Η αποτελεσµατικότητα αυτής της κεραίας … από τα σηµεία γείωσης κεραίας»
& «Η κεραία λ/4 χρησιµοποιείτε συνήθως στην περιοχή µεσαίων κυµάτων»
Β.
Κεφ. 1, §1.2,σελ. 12 « Εκτός από την ηλεκτρική µετάδοση πληροφοριών… υπό µορφή παλµών
φωτός εξαιρετικά µικρής διάρκειας»
Γ.
Κεφ. 4, §4.23.2, σελ. 90 <<Σκοπός του PLL είναι να κλειδώνει ….(διαχωρισµού του σύνθετου αυτού
σήµατος στα επιµέρους σήµατα).>> .
∆.
Κεφ. 3, §3.6.1, σελ. 51 «Για να πετύχουµε … ο οποίος θα δρα ακριβώς αντίθετα»
ΘΕΜΑ 3Ο
Α.
Κεφ. 7, §7.4, Σχήµα 7.23, σελ. 172
Β.
Κεφ. 3, §3.9.1, 3 σελ. 62-63
Γ.
Είναι fm = 15 KHz και β = 5 άρα
i. β =

∆f
=> ∆ ƒ = β · ƒm => ∆f = 5 · 15 KHz => ∆f = 75 KHz
fm

ii Εύρος ζώνης συχνοτήτων = 2 ∆f => Εύρος ζώνης συχνοτήτων = 150KHz
iii Το φάσµα του ΕΡΑ2 βρίσκεται στην περιοχή συχνοτήτων από 93,6 – 0,075 MHz =
93.525 MHz έως 93,6 + 0,075 MHz = 93.675 MHz, δηλ. 93,525 – 93,675 MHz
iv Για ΑΜ το εύρος ζώνης συχνοτήτων του διαµορφωµένου σήµατος είναι :
BWAM = 2· ƒm = 2·15 = 30 KHz
ΘΕΜΑ 4Ο
A.

Κεφ. 2, §2.3, σελ. 28 «Ο µετατροπέας από αναλογικό… µε το αρχικό»

Β

Κεφ. 7, §7.2.1, Σχήµα 7.13, σελ. 167 «Σηµειώνουµε ότι κατά την διεργασία … από τη
συχνότητα του φέροντος σήµατος»

Γ.

i Η ολική αντίσταση Rα = Rαπ + Rακτ = 45Ω + 5Ω = 50Ω
ii Η ακτινοβολούµενη ισχύ Pακτ = Ι2εν · Rακτ = 102 · 45 = 4,5 kw
iii Η ολική ισχύ P = Ι2εν · (Rαπ + Rακτ) = 102 · (5+45) = 5 kw
iv Το ποσοστό της ολικής ισχύος που καταλαµβάνει η ακτινοβολούµενη ισχύς δίνεται από το
λόγο Pακτ / P = 4,5 / 5 = 0,9 = 90%

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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