Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

1

ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ & ΛΗΨΗ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
08

ΘΕΜΑ 1ο
Α.) Κεφ. 1 §1.2 , σελ11 <<Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες µπορούν να ….και την
αστυνοµία.>>
Β.)

Κεφ2 §2.1 , σελ 22

Τα χαρακτηριστικά ενός σήµατος βασικής ζώνης είναι τα εξής :
•
•
•

Όταν το σήµα είναι περιοδικό µε περίοδο Το στο πεδίο του χρόνου τότε η
συχνότητα είναι fo=1/To στο πεδίο των συχνοτήτων..
Τα αναλογικά σήµατα χαρακτηρίζονται από ένα εύρος ζώνης συχνοτήτων,
που δίνεται από τη σχέση :BW=2fm όπου fm η µέγιστη συχνότητα στο
φάσµα.
Σε κάθε συχνότητα f αντιστοιχεί ένα µήκος κύµατος λ, που δίνεται από τη
σχέση :λ=c/f. όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός.

Γ.)

Κεφ2 § 2.4, σελ30 << Η ποιότητα της προσέγγισης … καλή απόδοση έγχρωµης
TV.>>

∆.)

Κεφ2 §2.5.3 σελ37 << Στο διαµορφωτή FM εφαρµόζεται .. προφορικού
λόγου.>>

ΘΕΜΑ 2ο

Α.) Κεφ2§2,2 σελ 24

n= 80%, Pdc=5W
RL= 4 Ω,

ÈÅ

Β.)

Po
100%
Pdc
Vεξ= PoRL =4V
Iεξ=Vεξ/ RL =1Α

1. Ισχύει n=

άρα Po=nPdc/100=0.8*5=4W

αλλά Po=Vεξ2/RL

2. Αv =Vεξ/Vεις άρα Vεις= Vεξ/Αv =0.04V

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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3. Gw=10logAw Rεις=4ΚΩ Vεις=0,04V
Aw=Pεξ/Pεις όπου Pεξ=Po=4W και Pεις= Vεις2 /Rεισ =4*10-7 W
Άρα Aw=107
Γ.)

έτσι Gw=10log107= 70 db

Κεφ3 §3,3 σελ.44<<Εστω κύµα Υ.Σ …όταν µεταβάλλεται µόνο η η φάση>>

ΘΕΜΑ 3ο
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Α.) Κεφ3. §3.5.3 σελ48
Β.)

Κεφ3. §3.9 σελ62
F=ω/2π =Fc +Kf Em/2π συνωm t
Fmax=fc +Kf Em/2π
Fmin=fc -Kf Em/2π

Γ.)

fc=100MHz , em(t)=3 ηµ(2π5103t).
Κf=10π kHz\Volt

1. ∆f=Kf Em/2π =10π *3/2π =15ΚHz

2. Γνωρίζουµε ότι ωm=2πfm άρα fm=ωm/2π = 2π5103 /2π =5000 Hz ή 5ΚΗz
Έτσι β= ∆f/fm =15KHz/5KHz =3
3. Mf=∆f/fc =15 KHz/ 100 103 KHz =0.00015

ΘΕΜΑ 4ο

Α.) Κεφ4 §4.23 σελ90 <<Το πρόβληµα το οποίο µας …σε κυκλώµατα σύνθεσης
συχνοτήτων.>>
Κεφ7 §7.3.2σελ171<<Σε προηγούµενα κεφάλαια …από τη µονάδα(1).>>

Γ.)

Κεφ7 § 7,32 σελ171<< Σε προηγούµενα κεφάλαια µιλήσαµε …σηµαντικά
µικρότερος από τη µονάδα.>>

∆.)

Κεφ7 §7.6 σελ176. σχήµα 7.32

ÈÅ

Β.)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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