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ΟΜΑ∆Α Α΄
Α.1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη
πρόταση που είναι σωστή:
α. Η πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας επιτρέπει να
σταλούν δύο ή περισσότερα σήµατα µέσω ενός
διαύλου µετάδοσης την ίδια χρονική στιγµή.
β. Η πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας επιτρέπει να
σταλούν δύο ή περισσότερα σήµατα µέσω ενός
διαύλου µετάδοσης σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές το καθένα.
γ. Η πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας επιτρέπει να
σταλεί ένα σήµα µέσω ενός διαύλου µετάδοσης σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές.
δ. Η πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας επιτρέπει να
σταλούν δύο ή περισσότερα σήµατα µέσω δύο
διαφορετικών διαύλων µετάδοσης.
Μονάδες 6

Α.2

Από τι αποτελείται ένας τυπικός δέκτης τηλεφώνου
που βρίσκεται στο ακουστικό (Μονάδες 4) και πώς
αναπαράγεται ο ήχος µέσα σ’ αυτό; (Μονάδες 6)
Μονάδες 10

Α.3

Τι είναι εκτύπωση κατά ζήτηση (Μονάδες 4) και ποια
είναι τα πλεονεκτήµατά της; (Μονάδες 6)
Μονάδες 10
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Α.4

1.
2.
3.
4.

Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε αριθµό της Στήλης
Α και δίπλα του ένα γράµµα της Στήλης Β, έτσι ώστε να
δηµιουργείται µια σωστή αντιστοίχιση (δύο στοιχεία
της Στήλης Β περισσεύουν).
Στήλη Α
Ενοποίηση
Κωδικοποίηση από τους
υπολογιστές
Φωρατής
Βασικό υπόδειγµα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Στήλη Β
α. Ποµπός-δίαυλος
µετάδοσης-δέκτης
β. Χάρτης από δυαδικά
ψηφία (bit)
γ. Συνδυασµός συστηµάτων
επικοινωνίας
δ. Ενίσχυση σήµατος
ε. ∆ιαµόρφωση σήµατος
στ. Αποδιαµόρφωση
Μονάδες 12

Α.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από
τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα του τη λέξη Σωστό,
αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη
Λάθος, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Οι οπτικοί δίσκοι (CD) έχουν µεγαλύτερη
χωρητικότητα από τους δίσκους βινυλίου.
β. Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της επιφάνειας του
έγχρωµου CRT (έγχρωµου καθοδικού σωλήνα)
αποτελείται από οµάδες κόκκινου, πράσινου, µπλέ
και λευκού φωσφόρου.
γ. Τα µικροκύµατα εστιάζονται καλύτερα από τα
ραδιοκύµατα.
δ. Οι δίαυλοι φυσικής µετάδοσης χρησιµοποιούν
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, για να µεταφέρουν
πληροφορίες µέσω της ατµόσφαιρας.
Μονάδες 12
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ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Κάποιες βασικές έννοιες επικοινωνίας είναι: ο
σχεδιασµός, η κωδικοποίηση, η αποθήκευση, η
ανάκτηση,
η
µετάδοση,
η
λήψη
και
η
αποκωδικοποίηση.
Χρησιµοποιώντας όλες τις παραπάνω έννοιες να
περιγράψετε τη διαδικασία σχεδιασµού µε Η/Υ µιας
αφίσας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα
µέχρι και την εκτύπωσή της σε µια άλλη πόλη.
Μονάδες 14
Β.2

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία επικοινωνιών
κατέχει σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και
κατάρτιση.
Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα όπου η χρήση της
τεχνολογίας επικοινωνιών βοηθάει την εκπαίδευση και
κατάρτιση.
Μονάδες 12

Β.3

∆ηµοσιογράφος εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων σε µεγάλο
ραδιοφωνικό σταθµό. Αναφέρατε συνοπτικά τη
διαδικασία
δηµιουργίας
και
µετάδοσης
του
ραδιοφωνικού σήµατος.
Μονάδες 12

Β.4

Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα της χρήσης του
κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης από τις επιχειρήσεις
και τη βιοµηχανία.
Μονάδες 12
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα 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 τα οποία θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10:30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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