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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1300 "Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία" αποτελεί την ελληνική απόδοση της σειράς 
IEC 60050-700 του ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικού Λεξιλογίου (IEV) που εκδίδει η ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή (IEC). 

Η σειρά IEC 60050-700 αποτελεί προϊόν εργασίας κοινών Οµάδων Εµπειρογνωµόνων από 

 – τη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), 

 – τη ∆ιεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών ITU. 

Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1300 αποτελεί προϊόν εργασίας της Μόνιµης Οµάδας Τηλεπικοινωνιακής 
Ορολογίας (ΜΟΤΟ), που είναι Οµάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής "Τηλεπικοινωνίες" (ΤΕ-Τ), τεχνικής 
επιτροπής του ΕΛΟΤ τη λειτουργία της οποίας έχει αναλάβει ο ΟΤΕ βάσει ειδικού Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας ΟΤΕ – ΕΛΟΤ. 

Κάθε Μέρος του ΕΛΟΤ 1300 περιέχει τους όρους και ορισµούς του αντίστοιχου προτύπου της σειράς IEC 
60050-700 και ως Παραρτήµατα: 

– Κωδικαριθµικό Λεξιλόγιο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του προτύπου, 

– Τετράγλωσσο Λεξιλόγιο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του προτύπου (ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, γερµανικά) και άλλων όρων που χρησιµοποιούνται σ’ αυτό. 

Στο κείµενο κάθε Μέρους του ΕΛΟΤ 1300 οι οριζόµενοι µέσα στο ίδιο ή και σε άλλα Μέρη του προτύπου 
όροι, όταν αναφέρονται για πρώτη φορά σε έναν ορισµό, γράφονται µε εντονότυπα και πλαγιότυπα 
γράµµατα. Στην περίπτωση που δύο τετοιοι όροι εµφανίζονται διαδοχικά στο κείµενο, για να µην 
εκλαµβάνονται ως ένας όρος, τοποθετείται ανάµεσά τους ένας αστερίσκος (*). 

Το τµήµα ενός όρου που είναι γραµµένο σε παρένθεση "(...)" κατά τη χρήση του όρου µπορεί και να 
παραλείπεται. 

Οι επεξηγηµατικές φράσεις που ακολουθούν κάποιους όρους γράφονται σε άγκιστρα "{...}". Λέξεις ή φράσεις 
που δηλώνουν το θεµατικό πεδίο στο οποίο χρησιµοποιείται ο όρος τοποθετούνται µέσα σε γωνιώδεις 
αγκύλες "〈...〉". 

Οι χρησιµοποιούµενοι όροι που δεν ορίζονται στο πρότυπο είτε περιλαµβάνονται σε Λεξιλόγια 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας που εκπονεί η ΜΟΤΟ – τα οποία είναι ενσωµατωµένα στη Βάση 
Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (www.moto-teleterm.gr) – είτε αναφέρονται σε άλλα πρότυπα ΕΛΟΤ 
είτε είναι προϊόν των εργασιών άλλων Οµάδων ή Επιτροπών – και κυρίως των συναφών Οµάδων 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία Πληροφορικής) και ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 (Ορολογία Ακουστικής) – και δεν έχουν 
ακόµα περιληφθεί σε πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Η τηρούµενη κωδικαρίθµηση των οριζόµενων όρων είναι αντίστοιχη εκείνης της IEC π.χ. ο κωδικός 712-01-
02 του ∆ιεθνούς Προτύπου αντιστοιχίζεται µε τον κωδικό 12-01-02. 
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(Κενή σελίδα) 



 ΕΛΟΤ 1300.04
 

 7

Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 4: Μετάδοση 

0.  Εισαγωγή 
Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο είναι το Μέρος 4 του προτύπου ΕΛΟΤ 1300, αποτελεί την ελληνική απόδοση 
του ∆ιεθνούς Προτύπου IEC 60050-704 και περιλαµβάνει τηλεπικοινωνιακούς όρους και ορισµούς από την 
περιοχή της µετάδοσης. 

1.  Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
Η ορολογία που περιλαµβάνεται σε τούτο το ελληνικό πρότυπο έχει εφαρµογή γενικά στον τοµέα των 
Τηλεπικοινωνιών τόσο στο "καθαρό" τµήµα του όσο και στις κοινές (γκρίζες) περιοχές του µε άλλους τοµείς 
όπως είναι η Τεχνολογία Πληροφοριών, η Ραδιοτηλεόραση, η Ακουστική κ.ά. 

2.  Παραποµπές 
Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο ενσωµατώνει, µε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες παραποµπές, 
διατάξεις από άλλες δηµοσιεύσεις. Αυτές οι τυποποιητικές παραποµπές αναφέρονται στις κατάλληλες θέσεις 
του κειµένου ενώ οι σχετικές δηµοσιεύσεις παρατίθενται στον παρακάτω κατάλογο. Για τις χρονολογηµένες 
παραποµπές, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των σχετικών δηµοσιεύσεων  έχουν 
εφαρµογή στο παρόν Ελληνικό Πρότυπο µόνο όταν ενσωµατωθούν σ’ αυτό κατόπιν τροποποίησης ή 
αναθεώρησής του. Για τις µη χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση της σχετικής 
δηµοσίευσης (συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). 

ΕΛΟΤ 263.0:1986, Ακουστική – Ορολογία – Μέρος 0: Γενικά 

ΕΛΟΤ 263.01:1986, Ακουστική – Ορολογία – Μέρος 1: Ταλαντώσεις, δονήσεις, ήχος, µηχανικό σόκ  

ΕΛΟΤ 263.02:1989, Ακουστική – Ορολογία – Μέρος 2: Εκποµπή, διάδοση και µετάδοση του ήχου  

ΕΛΟΤ 263.03:1990, Ακουστική – Ορολογία – Μέρος 3: Στάθµες  

ΕΛΟΤ 556.01:1981, Ακουστική – Ορολογία περιβαλλοντικής ακουστικής 

ΕΛΟΤ 556.02:1988, Ακουστική – Ορολογία περιβαλλοντικής ακουστικής 

ΕΛΟΤ 996 (όλα τα µέρη), Επεξεργασία πληροφοριών – Λεξιλόγιο 

ΕΛΟΤ 1300.01:1993, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 1: Τηλεπικοινωνίες, κανάλια και δίκτυα 

ΕΛΟΤ 1300.02:2008, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήµατα και συναφείς διατάξεις 

ΕΛΟΤ 1300.12:1997, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 12: Κεραίες 

ΕΛΟΤ 1300.14:1997, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 14: Μεταγωγή και σηµατοδοσία 

ΕΛΟΤ 1300.15:2005, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 15: Τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, τηλεπικοινωνιακή 
κίνηση και εκµετάλλευση   

ΕΛΟΤ 1300.16-1:2005, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 16-01: Ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων 
υπηρεσιών (ISDN) - Γενικές επόψεις  

ΕΛΟΤ 1300.22:2006, Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 22: Τηλεφωνία  

IEC 60050-704:1993, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 704: Transmission. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

4.1 – 4.8  Γενικές επόψεις της µετάδοσης 

4.1  Βασικοί όροι µετάδοσης 

04-01-01 πληροφορία 

(01-01-01) 

είδηση ή γνώση που µπορεί να παρασταθεί µε µορφές κατάλληλες για ανακοίνωση, 
αποθήκευση ή επεξεργασία 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η πληροφορία µπορεί να παριστάνεται, για παράδειγµα, µε τη µορφή σηµείων 
(νευµάτων), συµβόλων, εικόνων ή ήχων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Είναι συχνή η χρήση του όρου στον πληθυντικό αριθµό (πληροφορίες). 

04-01-02 σήµα 

(01-01-02) 

φυσικό φαινόµενο του οποίου ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά µπορούν να 
µεταβάλλονται ώστε να παριστάνουν πληροφορία 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το φυσικό φαινόµενο µπορεί να είναι π.χ. ηλεκτροµαγνητικό κύµα ή ακουστικό κύµα και 
το χαρακτηριστικό µπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό πεδίο, µια τάση ή µια ηχητική πίεση. 

04-01-03 αναλογικό σήµα 

(02-04-02) 

σήµα, στο οποίο το χαρακτηριστικό µέγεθος που παριστάνει την πληροφορία, µπορεί ανά 
πάσα στιγµή να λάβει οποιαδήποτε τιµή εντός ενός συνεχούς διαστήµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Για παράδειγµα, ένα αναλογικό σήµα µπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τις τιµές ενός 
άλλου φυσικού µεγέθους που παριστάνει πληροφορία. 

04-01-04 διάκριτα χρονισµένο σήµα 

(02-04-04) σήµα διάκριτου χρονισµού 

σήµα που αποτελείται από χρονικώς διαδοχικά στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει ένα ή 
περισσότερα χαρακτηριστικά µεγέθη, τέτοια που να µπορούν να µεταφέρουν πληροφορία  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα υπόψη χαρακτηριστικά µεγέθη µπορούν να είναι π.χ. η διάρκειά του, η θέση του στο 
χρόνο, η κυµατοµορφή του, το µέτρο του. 

(02-04-05) ψηφιακό σήµα 

διάκριτα χρονισµένο σήµα στο οποίο η πληροφορία παριστάνεται από πεπερασµένο 
πλήθος καλά καθορισµένων διάκριτων τιµών τις οποίες µπορεί να λαµβάνει µέσα στο χρόνο 
ένα από τα χαρακτηριστικά µεγέθη του 

04-01-05 µετάδοση 

(01-01-03) 

µεταφορά πληροφορίας από ένα σηµείο σε ένα ή περισσότερα άλλα σηµεία µε τη βοήθεια 
σηµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η µετάδοση µπορεί να γίνει άµεσα ή έµµεσα, µε ή χωρίς ενδιάµεση αποθήκευση. 

04-01-07  αναλογική µετάδοση 
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µετάδοση *αναλογικού σήµατος 

04-01-08   ψηφιακή µετάδοση 

µετάδοση *ψηφιακού σήµατος 

04-01-09 µονοκατευθυντικός 

(01-03-18) 

αφορά ζεύξη όπου η µεταφορά των πληροφοριών των χρηστών είναι δυνατή µόνο προς 
µια προκαθορισµένη κατεύθυνση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Αυτός ο όρος δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την περιγραφή της κατεύθυνσης της 
αποκατάστασης κλήσης. 

04-01-10 δικατευθυντικός 

(01-03-19) 
αφορά ζεύξη όπου η µεταφορά των πληροφοριών των χρηστών είναι δυνατή ταυτόχρονα 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, µεταξύ δύο σηµείων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οι χωρητικότητες των καναλιών µετάδοσης ή οι ρυθµοί ψηφίων δεν είναι κατ’ ανάγκη 
τα ίδια και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Αυτός ο όρος δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την περιγραφή της κατεύθυνσης 
της αποκατάστασης κλήσης. 

04-01-11 µονόδροµος 

(01-03-20) 

αφορά τρόπο λειτουργίας σύµφωνα µε τον οποίο η αποκατάσταση κλήσης γίνεται πάντα 
προς την ίδια κατεύθυνση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Αυτός ο όρος δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κατεύθυνση 
µεταφοράς των πληροφοριών των χρηστών. 

04-01-12 αµφίδροµος 

(01-03-21) 

αφορά τρόπο λειτουργίας σύµφωνα µε τον οποίο η αποκατάσταση κλήσης γίνεται και προς 
τις δύο κατευθύνσεις 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η ποσότητα της µεταδιδόµενης κίνησης δεν είναι κατ’ ανάγκη ίδια και στις δύο 
κατευθύνσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Αυτός ο όρος δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κατεύθυνση 
µεταφοράς των πληροφοριών των χρηστών. 

04-01-13   ριπαία µετάδοση 

µέθοδος µετάδοσης κατά την οποία οι πληροφορίες από µια δεδοµένη πηγή µεταφέρονται 
σε µια σειρά από µικρά χρονικά διαστήµατα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα ενεργά διαστήµατα είναι γνωστά ως ριπές. 

4.2  Μέσα µετάδοσης 

04-02-01   µέσο µετάδοσης 

φυσικό µέσο ή κατασκεύασµα µέσω του οποίου µεταφέρεται ένα σήµα 
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04-02-02   γραµµή µετάδοσης 

κατασκευασµένο µέσο µετάδοσης που χρησιµοποιείται για να µεταφέρει ηλεκτροµαγνητική 
ενέργεια µεταξύ δύο σηµείων µε ελάχιστη ακτινοβολία 

04-02-03   γεωεπιστροφή 

επιστροφή µέσω γης 

φυσική ηλεκτραγωγική διαδροµή που παρέχεται µέσω εδάφους ή θάλασσας µεταξύ δύο 
σηµείων 

04-02-04   συµµετρικό ζεύγος 

οµοιόµορφη γραµµή µετάδοσης που αποτελείται από δύο πανοµοιότυπους µεταλλικούς 
αγωγούς, διευθετηµένους συµµετρικά ως προς τη γη και ως προς άλλα κυκλώµατα 

04-02-05   οµοαξονικό ζεύγος 

οµοιόµορφη γραµµή µετάδοσης που αποτελείται από δύο κυλινδρικούς αγωγούς µε κοινό 
άξονα  

04-02-06   κυµατοδηγός 

γραµµή µετάδοσης που αποτελείται από σύστηµα υλικών συνόρων ή δοµών κατάλληλο για 
την οδήγηση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ –  Συνήθεις µορφές κυµατοδηγών περιλαµβάνουν µεταλλικούς σωλήνες, διηλεκτρικές 
ράβδους και µεικτές κατασκευές από αγωγά και διηλεκτρικά υλικά. 

04-02-07   οπτική ίνα 

νηµατόσχηµος κυµατοδηγός κατασκευασµένος από διηλεκτρικά υλικά που προορίζεται για 
να οδηγεί ηλεκτροµαγνητική ενέργεια υπό µορφή οπτικών κυµάτων 

04-02-08   χώρος 

µέσο µετάδοσης µέσα στο οποίο δεν χρησιµοποιούνται τεχνητές κατασκευές για την 
οδήγηση ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας 

4.3  Φυσικά κυκλώµατα µετάδοσης 

04-03-01   µεταλλικό κύκλωµα 

κύκλωµα που αποτελείται από ένα ζεύγος µεταλλικών αγωγών µεταξύ δύο σηµείων 

04-03-02   ισοσταθµισµένο µεταλλικό κύκλωµα 

 εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

κύκλωµα, µεταξύ δύο σηµείων που αποτελείται από ένα ζεύγος µεταλλικών αγωγών µε τις 
συσχετισµένες απολήξεις τους και ως ολότητα παρουσιάζει ιδανικά ίσες εµπεδήσεις µεταξύ 
κάθε αγωγού και της γης και άλλων κυκλωµάτων 

04-03-03   ανισοστάθµιστο µεταλλικό κύκλωµα 

 µη εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

κύκλωµα, µεταξύ δύο σηµείων που αποτελείται από ένα ζεύγος µεταλλικών αγωγών µε τις 
συσχετισµένες απολήξεις τους και εµφανίζει διαφορετική εµπέδηση µεταξύ κάθε αγωγού και 
της γης και άλλων κυκλωµάτων 
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04-03-04   γεωεπιστροφικό κύκλωµα 

κύκλωµα, µεταξύ δύο σηµείων, που σχηµατίζεται από ένα µόνο µεταλλικό αγωγό ή από 
περισσότερους µεταλλικούς αγωγούς εν παραλλήλω, µε επιστροφή µέσω εδάφους ή 
θάλασσας µεταξύ των δύο αυτών σηµείων 

04-03-05   υπερτεθειµένο κύκλωµα 

πρόσθετο κύκλωµα που σχηµατίζεται από έναν ή περισσότερους αγωγούς οι οποίοι 
ανήκουν σε άλλα κυκλώµατα, και διευθετηµένο έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται 
ταυτόχρονα όλα τα κυκλώµατα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παράδειγµα υπερτεθειµένου κυκλώµατος είναι το φαντασµικό κύκλωµα. 

04-03-06   πραγµατικό κύκλωµα 

 φυσικό κύκλωµα 

ένα από τα µεταλλικά κυκλώµατα από τα οποία προκύπτει ένα υπερτεθειµένο κύκλωµα 

04-03-07   γεωεπιστροφικό φαντασµικό κύκλωµα 

υπερτεθειµένο κύκλωµα που προκύπτει από τους αγωγούς µεταλλικού κυκλώµατος µε 
τους αγωγούς αυτούς χρησιµοποιούµενους παράλληλα και µε επιστροφή µέσω εδάφους ή 
θάλασσας µεταξύ των δύο ακραίων σηµείων 

04-03-08   φαντασµικό κύκλωµα 

υπερτεθειµένο κύκλωµα που προκύπτει από τους αγωγούς δύο µεταλλικών 
κυκλωµάτων, µε τους δύο αγωγούς του καθενός µεταλλικού κυκλώµατος 
χρησιµοποιούµενους εν παραλλήλω 

04-03-09   διπλό φαντασµικό κύκλωµα 

υπερτεθειµένο κύκλωµα που προκύπτει από τους αγωγούς δύο φαντασµικών 
κυκλωµάτων, µε τους τέσσερις αγωγούς του καθενός φαντασµικού κυκλώµατος 
χρησιµοποιούµενους εν παραλλήλω 

4.4.  ∆ίκτυα µετάδοσης 

04-04-01 διαδροµή µετάδοσης 

(01-02-11) 

πορεία που ακολουθεί ένα σήµα κατά τη διάρκεια της  µετάδοσής του µεταξύ δύο σηµείων 

04-04-02 κανάλι (µετάδοσης) 

(01-02-01) 

µέσο µετάδοσης σηµάτων προς µία κατεύθυνση µεταξύ δύο σηµείων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Πολλά κανάλια µπορούν να µοιράζονται µια κοινή διαδροµή, για παράδειγµα, εκείνη 
όπου σε κάθε κανάλι καταχωρίζεται µια συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων ή µια συγκεκριµένη 
χρονοθυρίδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ενα κανάλι µετάδοσης µπορεί να χαρακτηριστεί από τη φύση των µεταδιδόµενων 
σηµάτων, ή από το ζωνικό εύρος του ή από τον δυφιορρυθµό του. Για παράδειγµα, τηλεφωνικό 
κανάλι, τηλεγραφικό κανάλι, κανάλι δεδοµένων, κανάλι 10 ΜΗz, κανάλι 34 Mbit/s.  

04-04-03 (τηλεπικοινωνιακό) κύκλωµα 

(01-02-03) 

συνδυασµός δύο καναλιών µετάδοσης που επιτρέπουν µετάδοση και προς τις δύο 
κατευθύνσεις µεταξύ δύο σηµείων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Αν η τηλεπικοινωνία από τη φύση της είναι µονοκατευθυντική, π.χ. στην τηλεοπτική 
µετάδοση, ο όρος «κύκλωµα» µερικές φορές χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το απλό κανάλι που 
παρέχει την ευκολία. Αυτή η χρήση, όµως, πρέπει να αποφεύγεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ενα τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα µπορεί να προσδιορίζεται ανάλογα µε τη φύση ή τα 
χαρακτηριστικά των µεταδιδόµενων σηµάτων. Για παράδειγµα: τηλεφωνικό κύκλωµα, τηλεγραφικό 
κύκλωµα, κύκλωµα δεδοµένων, ψηφιακό κύκλωµα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Χαρακτηριστικά των καναλιών µετάδοσης όπως το ζωνικό εύρος ή ο δυφιορρυθµός 
µπορεί να διαφέρουν στις δύο κατευθύνσεις µετάδοσης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – Στην τηλεφωνία, η χρήση του όρου «τηλεφωνικό κύκλωµα» περιορίζεται γενικά σε ένα 
τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα που συνδέει απευθείας δύο κέντρα µεταγωγής (ζευκτικό κύκλωµα). 

04-04-04   κανάλι εκποµπής 

 κανάλι µετάβασης 

κανάλι µετάδοσης το οποίο συνήθως διεκπεραιώνει σήµατα που αναχωρούν από 
δεδοµένο σηµείο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο προσδιορισµός «εκποµπής»/«µετάβασης» είναι γενικά συνάρτηση της θέσης στο 
δίκτυο. Για παράδειγµα ένα κανάλι το οποίο αναφέρεται ως κανάλι εκποµπής/µετάβασης σε ένα σηµείο 
του δικτύου µπορεί να αναφέρεται ως κανάλι επιστροφής σε κάποιο άλλο σηµείο. 

04-04-05   κανάλι επιστροφής 

 κανάλι λήψης 

Κανάλι µετάδοσης το οποίο συνήθως χειρίζεται σήµατα που φθάνουν σε δεδοµένο σηµείο  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο προσδιορισµός «λήψης»/«επιστροφής» είναι γενικά συνάρτηση της θέσης στο 
δίκτυο. Για παράδειγµα ένα κανάλι το οποίο αναφέρεται ως κανάλι λήψης/επιστροφής σε ένα σηµείο 
του δικτύου µπορεί να αναφέρεται ως κανάλι εκποµπής/µετάβασης σε κάποιο άλλο σηµείο. 

04-04-06 κατανεµητής 

(02-09-18) 

κατασκευή ή εξοπλισµός που παρέχει ηµιµόνιµη διασύνδεση καναλιών µετάδοσης, 
κυκλωµάτων ή συσκευών τερµατίζοντάς τα και παρέχοντας τα µέσα για σύνδεση µεταξύ 
τους µε οποιονδήποτε απαιτούµενο τρόπο 

04-04-07 ζεύξη (µετάδοσης) 

(01-02-06) 

µέσο τηλεπικοινωνίας µε προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά µεταξύ δύο σηµείων  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Κανονικά δίνεται ο τύπος της διαδροµής µετάδοσης ή η χωρητικότητα. Για 
παράδειγµα: ζεύξη γραµµής, ραδιοζεύξη, ευρυζωνική ζεύξη. 

04-04-08   ζεύξη γραµµής 

ζεύξη µετάδοσης που παρέχεται από τεχνητό µέσο µετάδοσης  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα ζεύξης γραµµής είναι η ζεύξη γραµµής συµµετρικού ζεύγους, η ζεύξη 
οµοαξονικής γραµµής, η ζεύξη γραµµής κυµατοδηγού και η ζεύξη ινοοπτικής γραµµής. 

04-04-09   ραδιοζεύξη 

ζεύξη µετάδοσης που παρέχεται µέσω ραδιοκυµάτων  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Παραδείγµατα ραδιοζεύξης είναι η ζεύξη ραδιοαναµετάδοσης και η δορυφορική ζεύξη. 



 ΕΛΟΤ 1300.04
 

 13

04-04-10   σύστηµα µετάδοσης 

1. Το σύνολο των αρχών που ορίζουν µια συγκεκριµένη µέθοδο µετάδοσης 

2. Το σύνολο των µέσων µετάδοσης µεταξύ δύο σηµείων, που περιλαµβάνει το µέσο 
µετάδοσης, τον τερµατικό εξοπλισµό, κάθε απαραίτητο ενδιάµεσο εξοπλισµό καθώς και 
κάθε βοηθητικό εξοπλισµό όπως για την τροφοδοσία ισχύος, την εποπτεία και τις 
δοκιµές 

04-04-11   σήµα εισόδου {συστήµατος µετάδοσης} 

σήµα που εφαρµόζεται σε θύρα εισόδου του τερµατικού εξοπλισµού αποστολής ενός 
συστήµατος µετάδοσης 

04-04-12   σήµα εξόδου {συστήµατος µετάδοσης} 

σήµα που εκπέµπεται από θύρα εξόδου του τερµατικού εξοπλισµού λήψης ενός 
συστήµατος µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Σε ιδανικές συνθήκες, το σήµα εξόδου ενός συστήµατος µετάδοσης πρέπει να είναι 
απαραµόρφωτη αναπαραγωγή του αντίστοιχου σήµατος εισόδου. 

04-04-13   σήµα γραµµής 

το σήµα που µεταδίδεται πραγµατικά µέσω καναλιού µετάδοσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οπου το σήµα γραµµής πρέπει να έχει διαφορετική µορφή από εκείνη του σήµατος 
εισόδου του τερµατικού εξοπλισµού, αυτός ο τερµατικός εξοπλισµός διεξάγει την αναγκαία 
αντιστρεπτή επεξεργασία, όπως διαµόρφωση, πολύπλεξη και κωδίκευση. 

04-04-14   δισυρµατική µετάδοση 

µέθοδος µετάδοσης κατά την οποία κανάλια εκποµπής και λήψης χρησιµοποιούν 
ταυτόχρονα την ίδια διαδροµή και την ίδια ζώνη συχνοτήτων  

04-04-15   τετρασυρµατική µετάδοση 

µέθοδος µετάδοσης κατά την οποία τα κανάλια εκποµπής και λήψης χρησιµοποιούν 
χωριστές διαδροµές, ή χωριστές  ζώνες συχνοτήτων, ή χωριστά χρονικά διαστήµατα, ή 
άλλα µέσα διακρικού διαχωρισµού 

04-04-16   δισύρµατο κύκλωµα 

  2-σύρµατο κύκλωµα 

τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα που παρέχει δισυρµατική µετάδοση  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παράδειγµα δισύρµατου κυκλώµατος είναι εκείνο που σχηµατίζεται από ζεύγος 
µεταλλικών αγωγών. 

04-04-17   τετρασύρµατο κύκλωµα 

  4-σύρµατο κύκλωµα 

τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα που παρέχει τετρασυρµατική µετάδοση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παράδειγµα τετρασύρµατου κυκλώµατος είναι εκείνο που σχηµατίζεται από δύο ζεύγη 
µεταλλικών αγωγών διευθετηµένων ως δύο κανάλια, ένα σε κάθε κατεύθυνση. 

04-04-18   τετρασυρµατικός τερµατιστής 
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συναρµολόγηµα συσκευών που χρησιµοποιείται για να τερµατίζει τα κανάλια εκποµπής και 
λήψης ενός τετρασύρµατου κυκλώµατος, και για να παρέχει συνδέσεις µεταξύ των 
καναλιών αυτών και ενός δισύρµατου κυκλώµατος 

4.5  Επαναλήπτες 

04-05-01   επαναλήπτης 

εξοπλισµός, ο οποίος ουσιαστικά περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους ενισχυτές και/ή 
αναγεννητές και συσχετισµένες διατάξεις, που παρεµβάλλονται σε ένα σηµείο ενός µέσου 
µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο επαναλήπτης µπορεί να λειτουργεί στη µία ή και στις δύο  κατευθύνσεις της 
µετάδοσης 

04-05-02   αναλογικός επαναλήπτης 

επαναλήπτης που προορίζεται για την ενίσχυση αναλογικών ή ψηφιακών σηµάτων, αλλά 
δεν είναι ικανός για αναγέννηση ψηφιακών σηµάτων 

04-05-03   αναγεννητικός επαναλήπτης 

επαναλήπτης που προορίζεται για την αναγέννηση ψηφιακών σηµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο αναγεννητικός επαναλήπτης αναφέρεται µερικές φορές ως «αναγεννητής». 

04-05-04   δισυρµατικός επαναλήπτης 

επαναλήπτης που προορίζεται για χρήση σε ένα σηµείο ενός δισύρµατου κυκλώµατος και 
ο οποίος παρέχει απολαβή και για τις δύο κατευθύνσεις της µετάδοσης 

04-05-05   τετρασυρµατικός επαναλήπτης 

επαναλήπτης που προορίζεται για χρήση σε ένα σηµείο ενός τετρασύρµατου 
κυκλώµατος, και ο οποίος παρέχει απολαβή και για τις δύο κατευθύνσεις της µετάδοσης 

04-05-06   τερµατισµός τµήµατος  

συµβατικά επιλεγµένο σηµείο ως διεπαφή µεταξύ του φυσικού µέσου µετάδοσης και του 
συσχετισµένου του εξοπλισµού, όπως οι επαναλήπτες 

04-05-07  στοιχειώδες καλωδιακό τµήµα 

το φυσικό µέσο µετάδοσης συνολικά µαζί µε τα παρελκόµενά του, όπως οι συνενώσεις, οι 
σύνδεσµοι και τα εύκαµπτα καλώδια σύνδεσης, που περιλαµβάνονται µεταξύ δύο 
διαδοχικών τερµατισµών τµήµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το κύριο µέσο µετάδοσης συνήθως αποτελείται από διάφορα εργοστασιακά µήκη 
καλωδίου συνδεδεµένα µεταξύ τους. 

04-05-08   στοιχειώδες τµήµα επαναλήπτη 

〈σε δεδοµένη κατεύθυνση της µετάδοσης〉 στοιχειώδες καλωδιακό τµήµα µαζί µε τον 
αµέσως επόµενο αναλογικό επαναλήπτη, που περιλαµβάνονται µεταξύ δύο τερµατισµών 
τµήµατος 

04-05-09   στοιχειώδες τµήµα αναγεννητή 
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〈σε δεδοµένη κατεύθυνση της µετάδοσης〉 στοιχειώδες καλωδιακό τµήµα µαζί µε τον 
αµέσως επόµενο αναγεννητικό επαναλήπτη, που περιλαµβάνονται µεταξύ δύο 
τερµατισµών τµήµατος 

4.6  Σταθµοί επαναλήπτη 

04-06-01   σταθµός επαναληπτών 

σύνολο εξοπλισµών µετάδοσης σε µία θέση, το οποίο συνήθως περιλαµβάνει 
επαναλήπτες και άλλον εξοπλισµό για λειτουργίες όπως σηµατοδοσία, διαµόρφωση, 
πολύπλεξη, παρακολούθηση και τροφοδότηση ισχύος 

04-06-02   τοπικά ελεγχόµενος σταθµός επαναληπτών 

σταθµός επαναληπτών µε µέσα για τη ρύθµιση των χαρακτηριστικών των επαναληπτών 
υπό χειροκίνητο έλεγχο ή αυτόµατα υπό τον έλεγχο τοπικά παραγόµενων σηµάτων 

04-06-03   ελέγχων σταθµός επαναληπτών 

σταθµός επαναληπτών ο οποίος δηµιουργεί σήµατα για να τηλεελέγχει τα χαρακτηριστικά 
των επαναληπτών σε άλλους σταθµούς επαναληπτών 

04-06-04   τηλεελεγχόµενος σταθµός επαναληπτών 

σταθµός επαναληπτών στον οποίο τα χαρακτηριστικά των επαναληπτών ρυθµίζονται από 
σήµατα που λαµβάνονται από ελέγχοντα σταθµό επαναληπτών 

04-06-05   τοπικά τροφοδοτούµενος σταθµός επαναληπτών 

σταθµός επαναληπτών ο οποίος λαµβάνει ηλεκτρική ισχύ από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο 
ή από τοπική πηγή 

04-06-06   ισχυοτροφοδοτικός σταθµός επαναληπτών 

τοπικά τροφοδοτούµενος σταθµός επαναληπτών ο οποίος παρέχει ηλεκτρική ενέργεια 
σε άλλους σταθµούς επαναληπτών 

04-06-07   τηλετροφοδοτούµενος σταθµός επαναληπτών 

σταθµός επαναλήπτη ο οποίος λαµβάνει την ηλεκτρική ενέργειά του από 
ισχυοτροφοδοτικό σταθµό επαναληπτών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να µεταφέρεται σε εξαρτώµενο σταθµό επαναληπτών από 
το ίδιο το φυσικό µέσο µετάδοσης, ή από αγωγούς στον ίδιο µανδύα καλωδίου, ή από ένα άλλο 
εξωτερικό καλώδιο. 

4.7  Έλεγχος ηχώς 

04-07-01 ηχώ 

(02-08-37) 

σήµα που φθάνει σε δεδοµένο σηµείο µέσω διαδροµής διαφορετικής από την κανονική, µε 
µέτρο και καθυστέρηση επαρκή ώστε να γίνεται αντιληπτό σε αυτό το σηµείο ως διάκριτο 
από το σήµα που διαδίδεται µέσω της κανονικής διαδροµής 

04-07-02   έλεγχος ηχώς 

έλεγχος ηχούς 
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ηθεληµένη µείωση ανεπιθύµητων φαινοµένων ηχώς που εµφανίζονται σε ένα 
τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η µείωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, για παράδειγµα, µε  τεχνικές εξισορρόπησης 
εµπέδησης, παρεµβολής απώλειας ή ακύρωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η λειτουργία ελέγχου ηχώς µπορεί να υλοποιείται έτσι ώστε να λειτουργεί πάνω σε 
πολυπλεγµένο σήµα. 

04-07-03   καταστολή ηχώς 

καταστολή ηχούς 

µέθοδος ελέγχου ηχώς που πραγµατοποιείται µε παρεµβολή απώλειας στη/στις διαδροµ-
ή/-ές µετάδοσης υπό τον έλεγχο των µεταδιδόµενων σηµάτων φωνής 

04-07-04   καταστολέας ηχώς 

καταστολέας ηχούς 

διάταξη που τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα για πραγµατοποίηση καταστολής ηχώς 

04-07-05   ολοκαταστολέας ηχώς 

ολοκαταστολέας ηχούς 

καταστολέας ηχώς στον οποίο τα σήµατα φωνής σε µια διαδροµή µετάδοσης ελέγχουν 
την παρεµβολή µεγάλης απώλειας στην άλλη διαδροµή µετάδοσης και τανάπαλιν 

04-07-06   ηµικαταστολέας ηχώς 

ηµικαταστολέας ηχούς 

καταστολέας ηχώς στον οποίο τα σήµατα φωνής σε µια διαδροµή µετάδοσης ελέγχουν 
την παρεµβολή µεγάλης απώλειας στην άλλη διαδροµή µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Αυτοί οι καταστολείς ηχώς κανονικά χρησιµοποιούνται κατά ζεύγη στα  τηλεπικοινωνιακά 
κυκλώµατα. 

04-07-07   αδρανής κατάσταση {καταστολέα ηχώς} 

κατάσταση καταστολέα ηχώς κατά την οποία αυτός δεν παρεµβάλλει απώλεια σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση της µετάδοσης 

04-07-08   αδρανοποιηµένη κατάσταση {καταστολέα ηχώς} 

ιδιαίτερη παραλλαγή της αδρανούς κατάστασης που προκύπτει από ενέργεια 
αδρανοποίησης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ενέργεια αδρανοποίησης θα χρειαστεί, για παράδειγµα, όταν ένα κύκλωµα που 
ενσωµατώνει καταστολέα ηχώς χρησιµοποιείται για µετάδοση δεδοµένων ή τηλεγραφίας. 

04-07-09   κατάσταση καταστολής {καταστολέα ηχώς} 

κατάσταση καταστολέα ηχώς στον οποίο η µια διαδροµή µετάδοσης µεταφέρει σήµατα 
φωνής και ο καταστολέας ηχώς έχει παρεµβάλει µεγάλη απώλεια στην άλλη διαδροµή 
µετάδοσης 

04-07-10   κατάσταση παρέµβασης {καταστολέα ηχώς} 
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κατάσταση καταστολέα ηχώς η οποία προκύπτει από την ταυτόχρονη παρουσία σηµάτων 
φωνής και στις δύο διαδροµές µετάδοσης, και δεν παρεµβάλλεται η µεγάλη απώλεια που 
απαιτείται για την κατάσταση καταστολής 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Συνήθως παρεµβάλλεται µικρή απώλεια σε τουλάχιστον µία από τις διαδροµές 
µετάδοσης. 

04-07-11   ακύρωση ηχώς 

ακύρωση ηχούς 

µέθοδος ελέγχου ηχώς που πραγµατοποιείται µε αφαίρεση εκτιµώµενης ηχώς από το 
σήµα που περιλαµβάνει ανεπιθύµητη ηχώ 

04-07-12   ακυρωτής ηχώς 

ακυρωτής ηχούς 

διάταξη που τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα για πραγµατοποίηση ακύρωσης 
ηχώς 

04-07-13   αδρανοποίηση {σε έλεγχο ηχώς} 

ενέργεια που αποσκοπεί στο να εµποδίσει µια διάταξη ελέγχου ηχώς να διεξαγάγει τις 
λειτουργίες ελέγχου ηχώς 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «αδρανοποιώ». 

04-07-14   δραστικοποίηση {σε έλεγχο ηχώς} 

ενέργεια που αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε µια διάταξη ελέγχου ηχώς να συνεχίσει τις 
λειτουργίες ελέγχου ηχώς ύστερα από αδρανοποίηση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «δραστικοποιώ». 

4.8  Πολυπλεξία 

04-08-01 πολύπλεξη 

(01-03-09) πολυπλεξία 

αντιστρεπτή διεργασία για τη συνένωση σηµάτων από διάφορες ξεχωριστές πηγές σε ενιαίο 
σύνθετο σήµα για µετάδοση µέσω κοινού καναλιού µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η διεργασία αυτή ισοδυναµεί µε τη διαίρεση του κοινού καναλιού σε διάκριτα κανάλια 
για µετάδοση ανεξάρτητων σηµάτων προς την ίδια κατεύθυνση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ο ορισµός ανταποκρίνεται περισσότερο στον πρώτο όρο (πολύπλεξη). Ο δεύτερος 
(πολυπλεξία) αποδίδει περισσότερο τον τοµέα ή τη µέθοδο ή την τεχνική της οριζόµενης διεργασίας. 

04-08-02   σήµα πολυπλεξίας 

πολυπλεγµένο σήµα 

σύνθετο σήµα που παράγεται από την πολύπλεξη διάφορων σηµάτων 

04-08-03 αποπολύπλεξη 

(01-03-10) 

διεργασία που εφαρµόζεται σε σύνθετο σήµα, το οποίο σχηµατίστηκε µε πολύπλεξη, για 
ανάκτηση των αρχικών ανεξάρτητων σηµάτων ή οµάδων τέτοιων σηµάτων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η αποπολύπλεξη µπορεί να είναι µερική, παραδείγµατος χάρη, για εξαγωγή µιας 
οµάδας από µια υπεροµάδα τηλεφωνικών καναλιών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Το σχετικό ρήµα είναι «αποπολυπλέκω». 

04-08-04   παράγωγο κανάλι 

καθένα από τα χωριστά κανάλια που προέρχονται από πολύπλεξη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ενα παράγωγο κανάλι µπορεί να προσδιορίζεται από τον τρόπο πολύπλεξης: 
«συχνοπαράγωγο κανάλι», «µηκοκυµατοπαράγωγο κανάλι», «χρονοπαράγωγο κανάλι», 
«κωδικοπαράγωγο κανάλι». 

04-08-05   πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας 

πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας 

FDM 

πολυπλεξία στην οποία σε διάφορα ανεξάρτητα σήµατα εκχωρούνται χωριστές ζώνες 
συχνοτήτων για µετάδοση µέσω κοινού καναλιού 

04-08-06   πολύπλεξη διαίρεσης µήκους κύµατος 

πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος 

WDM 

πολυπλεξία στην οποία σε διάφορα ανεξάρτητα σήµατα εκχωρούνται χωριστά µήκη 
κύµατος για µετάδοση µέσω κοινού οπτικού µέσου µετάδοσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος είναι µορφή πολυπλεξίας διαίρεσης 
συχνότητας. Η χρήση ειδικού όρου αποτρέπει τη σύγχυση µε την πιθανή χρήση της πολυπλεξίας 
διαίρεσης συχνότητας στη δηµιουργία του σήµατος ζώνης βάσης το οποίο πρέπει να δροµολογηθεί 
µέσω της οπτικής ζεύξης ορισµένου µήκους κύµατος. 

04-08-07   πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου 

πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου 

TDM 

πολυπλεξία στην οποία σε διάφορα ανεξάρτητα σήµατα εκχωρούνται χωριστά περιοδικά 
χρονικά διαστήµατα για µετάδοση µέσω κοινού καναλιού 

04-08-08   πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα 

πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα 

CDM 

πολυπλεξία στην οποία σε διάφορα ανεξάρτητα σήµατα εκχωρούνται ορθογωνικά σήµατα 
για µετάδοση µέσω κοινού καναλιού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στην πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα, τα σηµατοστοιχεία που εκχωρούνται για να 
διακρίνονται τα κανάλια είναι µορφοποιηµένα έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να διακρίνονται και να 
χωρίζονται µε τη χρήση κατάλληλης λειτουργίας αν και µπορεί να επικαλύπτονται σε χρόνο και 
συχνότητα όταν µεταδίδονται µέσω κοινού καναλιού. 

04-08-09   πολυπλεκτική µετάδοση 

µετάδοση που χρησιµοποιεί πολύπλεξη στο τερµατικό εισόδου µιας διαδροµής 
µετάδοσης και συµπληρωµατική αποπολύπλεξη στο τερµατικό εξόδου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σύστηµα µετάδοσης που χρησιµοποιεί πολυπλεκτική µετάδοση είναι γνωστό ως 
σύστηµα πολυπλεξίας. 
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04-08-10   φερεσυχνική µετάδοση 

µετάδοση κατά την οποία το µεταδιδόµενο σήµα είναι το αποτέλεσµα της διαµόρφωσης 
µίας ή περισσότερων φερουσών από ένα ή περισσότερα σήµατα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο όρος αυτός συνήθως χαρακτηρίζεται από τη µέθοδο διαµόρφωσης, π.χ. 
«(φερεσυχνική) µετάδοση µονής πλευρικής ζώνης». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Το σύστηµα µετάδοσης που χρησιµοποιεί φερεσυχνική µετάδοση είναι γνωστό ως 
«φερεσυχνικό σύστηµα». 

04-08-11   πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση 

πολυκαναλική µετάδοση FDM 

αναλογική φερεσυχνική µετάδοση 

φερεσυχνική µετάδοση σε κοινή διαδροµή που παρέχεται για περισσότερα του ενός 
ανεξάρτητα σήµατα µε συνδυασµό µετάδοσης µονής ή διπλής πλευρικής ζώνης και 
πολύπλεξης διαίρεσης συχνότητας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Κατά τη µετάδοση αυτή οι φέρουσες µπορεί να µεταδίδονται ή να καταστέλλονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η ITU-T συνήθως χρησιµοποιεί τον όρο «αναλογική φερεσυχνική µετάδοση». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Το σύστηµα µετάδοσης που χρησιµοποιεί πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση είναι 
γνωστό ως «πολυκαναλικό φερεσυχνικό σύστηµα», ή ως «πολυκαναλικό σύστηµα FDM», ή ως 
«αναλογικό φερεσυχνικό σύστηµα». 

04-08-12   πολυκαναλική µετάδοση PCM 

πολυκαναλική µετάδοση παλµοκωδικής διαµόρφωσης 

µετάδοση σε κοινή διαδροµή που παρέχεται για περισσότερα από ένα ανεξάρτητα σήµατα 
µε συνδυασµό παλµοκωδικής διαµόρφωσης και πολύπλεξης διαίρεσης χρόνου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σύστηµα µετάδοσης που χρησιµοποιεί πολυκαναλική µετάδοση PCM είναι γνωστό 
ως «πολυκαναλικό σύστηµα PCM». 

04-08-13   πολυπλέκτης 

εξοπλισµός για πραγµατοποίηση πολύπλεξης 

04-08-14   αποπολυπλέκτης 

εξοπλισµός για πραγµατοποίηση αποπολύπλεξης 

04-08-15   πολυαποπολυπλέκτης 

συναρµολόγηµα πολυπλέκτη και αποπολυπλέκτη που λειτουργεί σε αντίθετες 
κατευθύνσεις µετάδοσης στον ίδιο εξοπλισµό 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οταν χρησιµοποιείται για να περιγράψει συγκεκριµένο εξοπλισµό, η λειτουργία του 
εξοπλισµού αυτού θα πρέπει να εµφανίζεται ως προσδιορισµός του όρου, π.χ. πολυαποπολυπλέκτης 
PCM, πολυαποπολυπλέκτης δεδοµένων, ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης. 

4.9 – 4.12  Αναλογική µετάδοση 

4.9  Βασικοί όροι της αναλογικής µετάδοσης 

04-09-01 φάσµα συχνοτήτων 

(02-01-01) 
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περιοχή συχνοτήτων ταλαντώσεων ή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση πληροφοριών 

04-09-02 ζώνη συχνοτήτων 

(02-01-02) 

συνεχές σύνολο συχνοτήτων που βρίσκεται µεταξύ δύο προδιαγεγραµµένων οριοθετικών 
συχνοτήτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Μια ζώνη συχνοτήτων χαρακτηρίζεται από δύο τιµές οι οποίες καθορίζουν τη θέση της 
στο φάσµα συχνοτήτων, για παράδειγµα οι άνω και κάτω οριακές συχνότητες. 

04-09-03 ζωνικό εύρος συχνοτήτων 

(02-01-03) εύρος ζώνης συχνοτήτων 

 

ποσοτική διαφορά µεταξύ των οριακών συχνοτήτων µιας ζώνης συχνοτήτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο όρος ζωνικό εύρος συσχετίζεται συνήθως µε έναν προσδιορισµό, για παράδειγµα: 
ζωνικό εύρος ζώνης βάσης, αναγκαίο ζωνικό εύρος, ζωνικό εύρος ενισχυτή ή άλλης διάταξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ενα ζωνικό εύρος ορίζεται από µία και µόνο τιµή, και δεν εξαρτάται από τη θέση της 
ζώνης στο φάσµα συχνοτήτων. 

04-09-04 ζώνη βάσης 

(02-01-06) 

ζώνη συχνοτήτων που καταλαµβάνεται από ένα σήµα ή από ένα πλήθος πολυπλεγµένων 
σηµάτων σε προδιαγεγραµµένα σηµεία εισόδου και εξόδου ενός συστήµατος µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Στη ραδιοεπικοινωνία, ζώνη βάσης είναι η ζώνη συχνοτήτων η οποία καταλαµβάνεται 
από το σήµα που διαµορφώνει τον ποµπό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Οταν η µετάδοση ενέχει πολλαπλή διαµόρφωση, θεωρείται γενικά ότι ζώνη βάσης 
είναι η ζώνη συχνοτήτων η οποία καταλαµβάνεται από το σήµα που εφαρµόζεται στην πρώτη βαθµίδα 
διαµόρφωσης, και όχι η ζώνη συχνοτήτων η οποία καταλαµβάνεται από ενδιάµεσο διαµορφούµενο 
σήµα. 

04-09-05   φωνόσυχνο κανάλι 

κανάλι VF 

κανάλι το οποίο παρέχει τη ζώνη συχνοτήτων που απαιτείται για τη µετάδοση οµιλίας 
τηλεφωνικής συχνότητας και το οποίο λειτουργεί στην πρωταρχική ζώνη ακουστικών 
συχνοτήτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Το φωνόσυχνο κανάλι έχει συνήθως τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 300-3400  Hz. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα, εκτός από τα οµιλιακά, που έχουν κατάλληλα προδιαγεγραµµένα 
χαρακτηριστικά µπορούν να καταλαµβάνουν ολόκληρο ή µέρος ενός φωνόσυχνου καναλιού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Η χρήση του όρου αυτού για να υποδηλώσει ένα κανάλι ευρύτερης ζώνης, όπως 
κάποιο κατάλληλο για ηχητικά σήµατα υψηλής ποιότητας, κρίνεται αδόκιµη. 

04-09-06   κανάλι ραδιοφωνικού προγράµµατος 

κανάλι που παρέχει τη ζώνη συχνοτήτων που απαιτείται για τη µετάδοση ηχητικών 
σηµάτων υψηλής ποιότητας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Για στερεοφωνική λειτουργία απαιτούνται δύο «προσαρµοσµένα» κανάλια ραδιοφωνικού 
προγράµµατος. 

04-09-07 κατανεµητής επαναλήπτη 
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RDF 

κατανεµητής σε σταθµό επαναλήπτη για διασύνδεση αφενός φωνόσυχνων καναλιών και 
κυκλωµάτων και αφετέρου καναλιών και κυκλωµάτων σηµατοδοσίας, µε ή χωρίς 
επαναλήπτες 

4.10  Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας 

04-10-01   µετάθεση συχνοτήτων 

(02-06-64) 

µεταφορά όλων των φασµατικών συνιστωσών ενός σήµατος από µια θέση στο φάσµα 
συχνοτήτων σε κάποια άλλη, µε τρόπο ώστε για κάθε ζεύγος συνιστωσών να διατηρείται 
τόσο η διαφορά συχνότητας όσο και το σχετικό πλάτος και η σχετική φάση τους 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η µετάθεση συχνοτήτων µπορεί να συνοδεύεται από αντιστροφή συχνοτήτων, 
περίπτωση κατά την οποία το πρόσηµο της διαφοράς συχνότητας µεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους 
συνιστωσών αλλάζει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ενα σύνθετο σήµα που έχει παραχθεί από πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας µπορεί 
το ίδιο να υποστεί περαιτέρω µετάθεση συχνοτήτων.  

 

04-10-02   φέρουσα (ταλάντωση) 

(02-06-03)  φέρον (κύµα) 

〈στη διαµόρφωση〉 ταλάντωση ή κύµα, συνήθως περιοδικά, κάποιο χαρακτηριστικό των 
οποίων ακολουθεί τις µεταβολές ενός σήµατος ή άλλης ταλάντωσης ή κύµατος 

04-10-03   φέρουσες συχνότητες {στην πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση} 

οι προδιαγεγραµµένες συχνότητες των φερουσών που χρησιµοποιούνται για την 
πραγµατοποίηση διαµόρφωσης και αποδιαµόρφωσης στους εξοπλισµούς µετάθεσης 
συχνοτήτων 

04-10-04   φέρουσες συχνότητες καναλιού 

προδιαγεγραµµένο σύνολο φερουσών συχνοτήτων που χρησιµοποιείται από εξοπλισµό 
µετάθεσης συχνοτήτων για τη µετάθεση συχνοτήτων καναλιών 

04-10-05   φέρουσες συχνότητες οµάδας  

προδιαγεγραµµένο σύνολο φερουσών συχνοτήτων που χρησιµοποιείται από εξοπλισµό 
µετάθεσης οµάδων  για τη µετάθεση συχνοτήτων * οµάδων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για «φέρουσες συχνότητες υπεροµάδας», 
«φέρουσες συχνότητες τριτοµάδας», «φέρουσες συχνότητες τεταρτοµάδας» και «φέρουσες συχνότητες 
αρχιοµάδας {15 υπεροµάδων}» ή «φέρουσες συχνότητες αρχιοµάδας». 

04-10-06   προφυλακτική ζώνη  

ζώνη συχνοτήτων µεταξύ των ορίων που προδιαγράφονται για δύο παρακείµενα κανάλια 
στην πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση µε εύρος επιλεγµένο έτσι ώστε να µειώνει τις 
αλληλοπαρεµβολές 

04-10-07   κανάλι (τηλεφωνίας FDM) 
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κανάλι το οποίο έχει τυποποιηµένο ζωνικό εύρος κατάλληλο για τη µετάδοση οµιλίας 
τηλεφωνικής ποιότητας στην πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση και καταλαµβάνει µία 
από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων θέσεων στο φάσµα συχνοτήτων  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Κανονικά, ένα κανάλι τηλεφωνίας FDM έχει τυποποιηµένο ζωνικό εύρος των 4 kHz, το 
οποίο είναι επαρκές για σήµα που καταλαµβάνει ζώνη συχνοτήτων 300-3400 Hz, για   εξωζωνική 
σηµατοδοσία και για τις απαιτούµενες προφυλακτικές ζώνες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα, διαφορετικά από τα σήµατα οµιλίας, που έχουν κατάλληλα προδιαγεγραµµένα 
χαρακτηριστικά µπορεί να καταλαµβάνουν ολόκληρο ή µέρος ενός καναλιού τηλεφωνίας FDM.  

04-10-08   εξοπλισµός µετάθεσης καναλιών 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
αριθµού φωνόσυχνων καναλιών και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων, συνήθως 12 φωνόσυχνων καναλιών σε βασική οµάδα καθώς και για 
επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-09   οµάδα 

1. Το σύνολο, που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας ενός 
προδιαγεγραµµένου αριθµού καναλιών τηλεφωνίας FDM, συνήθως 12, σε 
παρακείµενες θέσεις µέσα σε µια ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους, και 
που αποτελεί την πρώτη στάθµη στην τυποποιηµένη ιεραρχία πολύπλεξης διαίρεσης 
συχνότητας  

2. Ζώνη συχνοτήτων τυποποιηµένου εύρους, 48 kHz, σε ένα πολυκαναλικό 
φερεσυχνικό σύστηµα που καταλαµβάνει µία από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων 
θέσεων στο φάσµα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η οµάδα είναι συνήθως σύνολο 12 καναλιών τηλεφωνίας FDM, καθένα ζωνικού 
εύρους 4 kHz. Οµως σε µερικά συστήµατα, για παράδειγµα εκείνα που χρησιµοποιούν υποβρύχια 
καλώδια, οµάδα είναι σύνολο 16 καναλιών τηλεφωνίας FDM, το καθένα ζωνικού εύρους 3 kHz. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα, εκτός από εκείνα που παράγονται από κανάλια τηλεφωνίας FDM, µπορεί να 
καταλαµβάνουν ολόκληρο ή µέρος της ζώνης συχνοτήτων που κανονικά εκχωρείται σε µια οµάδα. 

04-10-10   βασική οµάδα 

οµάδα η οποία καταλαµβάνει τη ζώνη συχνοτήτων 60-108 kHz 

04-10-11   οµάδα Α {απαρχαιωµένος όρος} 

  βασική οµάδα Α {αδόκιµος όρος} 

οµάδα η οποία καταλαµβάνει τη ζώνη συχνοτήτων 12-60 kHz 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Το 1968, αποφασίστηκε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται πλέον αναφορά αυτών των όρων 
στις Συστάσεις της CCITT. 

04-10-12   υποοµάδα 

το σύνολο, που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας, ενός 
προδιαγεγραµµένου αριθµού καναλιών τηλεφωνίας FDM σε παρακείµενες θέσεις µέσα σε 
µια ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους, και που συνήθως χρησιµοποιείται ως η 
πρώτη στάθµη στο σχηµατισµό µιας οµάδας. Ο αριθµός των καναλιών σε µια υποοµάδα 
είναι υποπολλαπλάσιο του αριθµού των καναλιών σε µια οµάδα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Μια υποοµάδα µπορεί µερικές φορές να µεταδίδεται χωρίς µετέπειτα σχηµατισµό σε 
πλήρη οµάδα 

04-10-13   εξοπλισµός διαµόρφωσης οµάδας 
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εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων µιας βασικής οµάδας σε 
προδιαγεγραµµένη ζώνη συχνοτήτων, για παράδειγµα στη ζώνη των 12-60 kHz, και για 
επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-14   εξοπλισµός µετάθεσης οµάδων 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
αριθµού βασικών οµάδων και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων, συνήθως 5 βασικών οµάδων σε βασική υπεροµάδα, και για την επιτέλεση 
της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-15 υπεροµάδα 

  δευτεροµάδα 

1. σύνολο, που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας ενός 
προδιαγεγραµµένου αριθµού οµάδων, συνήθως 5, σε παρακείµενες θέσεις µέσα σε µια 
ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους  

2. Ζώνη συχνοτήτων τυποποιηµένου εύρους, 240 kHz, σε ένα πολυκαναλικό φερεσυχνικό 
σύστηµα που καταλαµβάνει µία από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων θέσεων στο φάσµα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η υπεροµάδα είναι συνήθως σύνολο 60 καναλιών τηλεφωνίας FDM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα διαφορετικά από εκείνα που παράγονται από σύνολο οµάδων αλλά έχουν 
προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, µπορούν να καταλαµβάνουν ολόκληρη ή µέρος της ζώνης 
συχνοτήτων που κανονικά εκχωρείται σε µια υπεροµάδα. 

04-10-16 βασική υπεροµάδα 

βασική δευτεροµάδα 

υπεροµάδα η οποία καταλαµβάνει την τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 312-552 kHz 

04-10-17 εξοπλισµός διαµόρφωσης υπεροµάδας 

  εξοπλισµός διαµόρφωσης δευτεροµάδας 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων µιας βασικής υπεροµάδας 
σε προδιαγεγραµµένη ζώνη συχνοτήτων, για παράδειγµα στη ζώνη των 12-252 kHz, και 
για επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-18 εξοπλισµός µετάθεσης υπεροµάδων 

  εξοπλισµός µετάθεσης δευτεροµάδων 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
αριθµού βασικών υπεροµάδων και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων, συνήθως 5 ή 10 βασικών υπεροµάδων σε βασική αρχιοµάδα, και για 
επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-19 κύρια οµάδα 

  τριτοµάδα 

1. σύνολο, που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας ενός 
προδιαγεγραµµένου αριθµού υπεροµάδων, συνήθως 5, σε παρακείµενες θέσεις µέσα σε 
µια ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους, µε προφυλακτικές ζώνες µεταξύ 
των υπεροµάδων 

2. ζώνη συχνοτήτων τυποποιηµένου εύρους, 1232 kHz, σε ένα πολυκαναλικό 
φερεσυχνικό σύστηµα που καταλαµβάνει µία από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων 
θέσεων στο φάσµα  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η κύρια οµάδα είναι συνήθως σύνολο 300 καναλιών τηλεφωνίας FDM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Στις ΗΠΑ, κύρια οµάδα είναι σύνολο 10  υπεροµάδων, συνήθως 600 καναλιών 
τηλεφωνίας FDM, µε ζωνικό εύρος 2520 kHz.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Σήµατα διαφορετικά από εκείνα που παράγονται από σύνολο υπεροµάδων αλλά 
έχουν προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, µπορούν να καταλαµβάνουν ολόκληρη ή µέρος της ζώνης 
συχνοτήτων που εκχωρείται σε µια κύρια οµάδα. 

04-10-20 βασική κύρια οµάδα 

  βασική τριτοµάδα 

  κύρια οµάδα Α {απαρχαιωµένος όρος} 

κύρια οµάδα η οποία καταλαµβάνει την τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 812-2044 kHz 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Στις ΗΠΑ, βασική κύρια οµάδα είναι σύνολο 10 υπεροµάδων που καταλαµβάνει τη 
ζώνη συχνοτήτων 564-3084 kHz. 

04-10-21   κύρια οµάδα Β {απαρχαιωµένος όρος} 

κύρια οµάδα η οποία καταλαµβάνει τη ζώνη συχνοτήτων 2796-4028 kHz 

04-10-22 εξοπλισµός διαµόρφωσης κύριας οµάδας 

  εξοπλισµός διαµόρφωσης τριτοµάδας 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων  µιας βασικής κύριας 
οµάδας σε προδιαγεγραµµένη ζώνη συχνοτήτων, για παράδειγµα στη ζώνη των 2796-
4028 kHz και για επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-23 εξοπλισµός µετάθεσης κύριων οµάδων 

  εξοπλισµός µετάθεσης τριτοµάδων 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
πλήθους βασικών κύριων οµάδων και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων, συνήθως 3 βασικών κύριων οµάδων σε βασική τεταρτοµάδα, και για την 
επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-24   τεταρτοµάδα 

1. σύνολο που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας ενός 
προδιαγεγραµµένου πλήθους κύριων οµάδων, συνήθως 3, σε παρακείµενες θέσεις σε 
µια ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους µε ζώνες φύλαξης µεταξύ 
παρακείµενων κύριων οµάδων 

2. ζώνη συχνοτήτων τυποποιηµένου εύρους, 3872 kHz, σε ένα πολυκαναλικό 
φερεσυχνικό σύστηµα που καταλαµβάνει µία από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων 
θέσεων στο φάσµα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η τεταρτοµάδα είναι συνήθως σύνολο 900 καναλιών τηλεφωνίας FDM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα διαφορετικά από εκείνα που παράγονται από σύνολο κύριων οµάδων αλλά 
έχουν προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, µπορεί να καταλαµβάνουν όλο ή µέρος µιας ζώνης 
συχνοτήτων που κανονικά εκχωρείται σε τεταρτοµάδα. 

04-10-25 βασική τεταρτοµάδα 

τεταρτοµάδα η οποία καταλαµβάνει την τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 8516-12388 kHz 

04-10-26 εξοπλισµός µετάθεσης τεταρτοµάδων 
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εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
πλήθους βασικών τεταρτοµάδων και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων καθώς και για την επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-27 αρχιοµάδα (15 υπεροµάδων) 

  αρχιοµάδα (15 δευτεροµάδων) 

1. σύνολο, που προκύπτει από πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας 15 υπεροµάδων σε 
παρακείµενες θέσεις σε µια ζώνη συχνοτήτων προδιαγεγραµµένου εύρους µε 
προφυλακτικές ζώνες µεταξύ παρακείµενων υπεροµάδων  

2. ζώνη συχνοτήτων τυποποιηµένου εύρους, 3716 kHz, σε ένα πολυκαναλικό 
φερεσυχνικό σύστηµα που καταλαµβάνει µία από ένα πλήθος προδιαγεγραµµένων 
θέσεων στο φάσµα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο µόνος όρος που χρησιµοποιείται από τη CCITT «15-supergroup assembly». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ο γαλλικός όρος “hypergroupe” ή ο αγγλικός όρος “hypergroup” χρησιµοποιούνται 
µερικές φορές για σύνολο υπεροµάδων διαφορετικό από εκείνο που έχει τυποποιήσει η CCITT. Ως εκ 
τούτου, ο όρος αυτός θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον αριθµό των υπεροµάδων που 
χρησιµοποιούνται σε κάθε εφαρµογή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Η αρχιοµάδα είναι συνήθως σύνολο 900 καναλιών τηλεφωνίας FDM.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – Σήµατα διαφορετικά από εκείνα που παράγονται από σύνολο υπεροµάδων αλλά 
έχουν προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, µπορούν να καταλαµβάνουν ολόκληρη ή µέρος µιας ζώνης 
συχνοτήτων που εκχωρείται σε αρχιοµάδα. 

04-10-28 βασική αρχιοµάδα (15 υπεροµάδων) 

  βασική αρχιοµάδα (15 δευτεροµάδων) 

αρχιοµάδα η οποία καταλαµβάνει την τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 312-4028 kHz 

04-10-29 εξοπλισµός διαµόρφωσης αρχιοµάδας   

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων  µιας βασικής αρχιοµάδας 
σε προδιαγεγραµµένη ζώνη συχνοτήτων, για παράδειγµα στη ζώνη των 8620-12336 kHz η 
οποία βρίσκεται εντός της βασικής τεταρτοµάδας, και για την επιτέλεση της 
συµπληρωµατικής διεργασίας  

04-10-30 εξοπλισµός µετάθεσης αρχιοµάδων 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη µετάθεση συχνοτήτων ενός προδιαγεγραµµένου 
πλήθους βασικών αρχιοµάδων και τη συγκρότησή τους σε προδιαγεγραµµένη ζώνη 
συχνοτήτων καθώς και για την επιτέλεση της συµπληρωµατικής διεργασίας 

4.11  Αναλογική φερεσυχνική µετάδοση 

04-11-01 κατανεµητής επαναλήπτη υψηλής συχνότητας 

HFRDF 

κατανεµητής σε σταθµό επαναλήπτη για κανάλια και κυκλώµατα που φέρουν βασικές 
οµάδες, βασικές υπεροµάδες, κτλ  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οπου είναι δυνατόν, συνιστάται η χρήση των κατάλληλων ειδικών όρων. 

04-11-02   κατανεµητής οµάδων 

κατανεµητής για κανάλια και κυκλώµατα που φέρουν βασικές οµάδες  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για τον «κατανεµητή υπεροµάδων», 
«κατανεµητή κύριων οµάδων», «κατανεµητή τεταρτοµάδων» και «κατανεµητή αρχιοµάδων». 

04-11-03   σηµείο διαχωρισµού {στη µετάδοση FDM} 

καθορισµένο σηµείο στο άκρο συστήµατος µετάδοσης όπου υπάρχουν καθορισµένες 
τυποποιηµένες συνθήκες τέτοιες ώστε να µπορεί να επιτευχθεί διασύνδεση µε άλλο σύστηµα 
µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα σηµεία διαχωρισµού επιτρέπουν διασύνδεση µε άλλους εξοπλισµούς όπως µε 
φίλτρα άµεσης διασύνδεσης, εξοπλισµό µεταφοράς, κτλ.  

04-11-04   ζεύξη FDM 

βασική οντότητα πολυπλεκτικής µετάδοσης διαίρεσης συχνότητας – για µεταδιδόµενα 
σήµατα πηγής που καταλαµβάνουν προδιαγεγραµµένη ζώνη συχνοτήτων – η οποία 
περιλαµβάνει όλα τα µέσα µετάδοσης, µέσω δεδοµένου µέσου µετάδοσης, µεταξύ δύο 
διαδοχικών σηµείων διαχωρισµού σε αυτήν τη ζώνη συχνοτήτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Μια ζεύξη FDM εξασφαλίζει µετάδοση και στις δύο κατευθύνσεις εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Μια ζεύξη FDM δεν περιλαµβάνει ποτέ φίλτρο άµεσης διασύνδεσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Σε περιπτώσεις όπως η ινοοπτική µετάδοση, η ραδιοαναµετάδοση, κτλ., ο κατάλληλος 
τερµατικός εξοπλισµός περιλαµβάνεται στη ζεύξη FDM. 

04-11-05   τµήµα οµάδας 

το σύνολο των µέσων µετάδοσης, συµπεριλαµβανοµένων µιας ή περισσότερων ζεύξεων 
FDM, για σήµατα που καταλαµβάνουν τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων µιας οµάδας 
µεταξύ δύο διαδοχικών κατανεµητών οµάδων, ή ισοδύναµων σηµείων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ενα τµήµα οµάδας εξασφαλίζει µετάδοση και στις δύο κατευθύνσεις εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για το «τµήµα υπεροµάδας», «τµήµα κύριας 
οµάδας», «τµήµα τεταρτοµάδας» και «τµήµα αρχιοµάδας».  

04-11-06   ζεύξη οµάδας 

τµήµα οµάδας ή πλήθος αλυσωτά συνδεδεµένων τµηµάτων οµάδας µεταξύ δύο 
κατανεµητών οµάδων, ή ισοδύναµων σηµείων, όπου εκκινεί ή τερµατίζει η οµάδα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Μια ζεύξη οµάδας εξασφαλίζει µετάδοση και στις δύο κατευθύνσεις εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για τη «ζεύξη υπεροµάδας», «ζεύξη κύριας 
οµάδας», «ζεύξη τεταρτοµάδας» και «ζεύξη αρχιοµάδας». 

04-11-07 φίλτρο άµεσης διασύνδεσης 

 φίλτρο άµεσης µεταφοράς 

ζωνοπερατό φίλτρο για τη διασύνδεση δύο ζεύξεων FDM οι οποίες εξασφαλίζουν µετάδοση 
για σήµατα που καταλαµβάνουν την ίδια ζώνη συχνοτήτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το φίλτρο άµεσης διασύνδεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διασυνδέσει δύο 
ζεύξεις FDM εντός του ίδιου τµήµατος οµάδας, του ίδιου τµήµατος υπεροµάδας, κτλ. 

04-11-08   σηµείο άµεσης διασύνδεσης 
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σηµείο στο οποίο χρησιµοποιείται φίλτρο άµεσης διασύνδεσης για τη διασύνδεση δύο 
ζεύξεων FDM 

04-11-09   φίλτρο διασύνδεσης οµάδας 

ζωνοπερατό φίλτρο ή ζώνη διέλευσης του οποίου είναι η τυποποιηµένη ζώνη συχνοτήτων 
µιας βασικής οµάδας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Το φίλτρο διασύνδεσης οµάδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διασυνδέσει δύο 
διαδοχικά τµήµατα οµάδας, κατά περίπτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για το «φίλτρο διασύνδεσης υπεροµάδας», 
«φίλτρο διασύνδεσης κύριας οµάδας», «φίλτρο διασύνδεσης τεταρτοµάδας» και «φίλτρο διασύνδεσης 
αρχιοµάδας».  

04-11-10   σηµείο διασύνδεσης οµάδας  

σηµείο σε ζεύξη οµάδας στο οποίο συνδέονται σε σειρά δύο διαδοχικά τµήµατα οµάδας, 
µέσω φίλτρου διασύνδεσης οµάδας, κατά περίπτωση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για το «σηµείο διασύνδεσης υπεροµάδας», 
«σηµείο διασύνδεσης κύριας οµάδας», «σηµείο διασύνδεσης τεταρτοµάδας» και «σηµείο διασύνδεσης 
αρχιοµάδας».  

4.12  Σήµατα πιλότοι 

04-12-01   (σήµα) πιλότος 

σήµα, συνήθως µία µόνο συχνότητα, που µεταδίδεται σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για 
σκοπούς µέτρησης, εποπτείας ή ελέγχου 

04-12-02   πιλότος αναφοράς 

σήµα πιλότος που χρησιµοποιείται για να διευκολύνει τη συντήρηση και τη ρύθµιση ενός 
πολυκαναλικού φερεσυχνικού συστήµατος  

04-12-03   πιλότος αναφοράς οµάδας 

πιλότος  αναφοράς ο οποίος εφαρµόζεται εκεί όπου συγκροτείται µια οµάδα και ο οποίος 
συνοδεύει την οµάδα σε όλο το σύστηµα µέχρι το σηµείο στο οποίο  αναλύεται στα 
συστατικά στοιχεία της 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – ∆ιάφορες συχνότητες έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT για πιλότους αναφοράς 
οµάδας εντός της ζώνης συχνοτήτων µιας βασικής οµάδας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να εφαρµόζονται δύο πιλότοι αναφοράς εκεί όπου 
συγκροτείται µια βασική οµάδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να δοθούν για τον «πιλότο αναφοράς υπεροµάδας», 
«πιλότο αναφοράς κύριας οµάδας», «πιλότο αναφοράς τεταρτοµάδας» και «πιλότο αναφοράς 
αρχιοµάδας»  

04-12-04   πιλότος ρύθµισης 

πιλότος αναφοράς που χρησιµοποιείται για να διατηρεί τη στάθµη του σήµατος γραµµής 
του πολυκαναλικού φερεσυχνικού συστήµατος στην προκαθορισµένη τιµή και να 
εξασφαλίζει ότι η εξασθένηση-εξισορρόπηση είναι συνεχώς ικανοποιητική 

04-12-05   πιλότος σύγκρισης συχνοτήτων 
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πιλότος αναφοράς που χρησιµοποιείται είτε για σύγκριση των συχνοτήτων, και 
ενδεχοµένως των φάσεων, των φερουσών που παράγονται στα τερµατικά λήψης και 
αποστολής ενός πολυκαναλικού φερεσυχνικού συστήµατος είτε για διατήρηση του 
συγχρονισµού των φερουσών αυτών  

04-12-06   πιλότος (ελέγχου) µεταγωγής 

πιλότος αναφοράς που χρησιµοποιείται για να ελέγχει µια συντηρησική λειτουργία 
µεταγωγής σε ένα αποµακρυσµένο σηµείο  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα τέτοιων λειτουργιών µεταγωγής είναι η φραγή των καναλιών ενός 
πολυκαναλικού φερεσυχνικού συστήµατος ή η αντικατάσταση ενός κανονικού επαναλήπτη µε έναν 
εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης. 

04-12-07 ρυθµισµένο τµήµα γραµµής 

διαδοχή από αλυσωτά συνδεδεµένα στοιχειώδη τµήµατα επαναλήπτη µέσω των οποίων 
µεταδίδονται από άκρο σε άκρο το σήµα γραµµής και ένας ή περισσότεροι πιλότοι 
ρύθµισης, ενώ το σήµα αυτό και οι πιλότοι διέρχονται µέσω των ίδιων συσκευών ρύθµισης 
πλάτους σε ενδιάµεσα σηµεία  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στο τέλος ενός ρυθµισµένου τµήµατος γραµµής, τα αρχικά σήµατα πιλότοι αφαιρούνται, 
ή ανασυντίθενται ή αντικαθίστανται από νέα σήµατα πιλότους που στέλνονται σε στάθµη αναφοράς. 

4.13 – 4.15  Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου 

4.13  Χρονισµός 

04-13-01   χρονοκλίµακα 

(02-04-11) 

διαδοχή συναπτών προκαθορισµένων χρονικών διαστηµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα χρονικά διαστήµατα σε µια χρονοκλίµακα δεν χρειάζεται να έχουν όλα την ίδια 
διάρκεια.  

04-13-02   κυκλική χρονοκλίµακα 

(02-04-12)  

χρονοκλίµακα που περιλαµβάνει περιοδική επανάληψη κύκλων, καθένας από τους 
οποίους είναι διαδοχή χρονικών διαστηµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα µεµονωµένα χρονικά διαστήµατα που περιλαµβάνουν ένα µόνο κύκλο δεν χρειάζεται 
να έχουν όλα την ίδια διάρκεια, αλλά σε ιδανικές συνθήκες, όλοι οι κύκλοι είναι πανοµοιότυποι. 

04-13-03   σηµαντική στιγµή {στη µετάδοση} 

στιγµή κατά την οποία αρχίζει ένα χρονικό διάστηµα σε µια χρονοκλίµακα ή αρχίζει ένα 
σηµατοστοιχείο σε ένα διάκριτα χρονισµένο σήµα 

04-13-04   σχέση φάσης {στο χρονισµό} 

διαφορά χρόνου µεταξύ δύο σηµαντικών στιγµών σε µια κυκλική χρονοκλίµακα ή µεταξύ 
αντίστοιχων σηµαντικών στιγµών σε δυο κυκλικές χρονοκλίµακες  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η σχέση φάσης µπορεί να εκφραστεί σε µονάδες χρόνου ή ως κλάσµα ή ποσοστό της 
διάρκειας του κύκλου. 

04-13-05   σήµα χρονισµού 
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(02-04-09) 

σήµα που χρησιµοποιείται για να καθορίσει τις στιγµές εκκίνησης λειτουργιών 

04-13-06   κυκλικό σήµα χρονισµού 

(02-04-10)  

περιοδικό σήµα που χρησιµοποιείται για να καθορίζει τις στιγµές εκκίνησης λειτουργιών 

04-13-07 κυκλικό σήµα  ελέγχου 

περιοδικό σήµα που χρησιµοποιείται για να ελέγχει τη συχνότητα εµφάνισης λειτουργιών 

04-13-08 χρονοθυρίδα 

 TS {συντοµογραφία} 

οποιοδήποτε κυκλικό χρονικό διάστηµα το οποίο µπορεί να αναγνωρίζεται και να 
καθορίζεται µονοσήµαντα 

04-13-09 χρονιστής 

(MOD 02-09-30) ρολόι 

εξοπλισµός που παρέχει κυκλικό σήµα χρονισµού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Όπου χρησιµοποιούνται πολλές πανοµοιότυπες πηγές για λόγους αξιοπιστίας, το 
συναρµολόγηµά τους θεωρείται ότι είναι ένας και µόνο χρονιστής. 

04-13-10 χρονιστής αναφοράς 

  ρολόι αναφοράς 

χρονιστής πολύ µεγάλης σταθερότητας, ορθότητας και αξιοπιστίας ο οποίος 
χρησιµοποιείται ως µοναδικό πρότυπο αναφοράς για τους χρονιστές σε συγχρονισµένο 
δίκτυο 

04-13-11   κύριος χρονιστής 

  κύριο ρολόι 

χρονιστής που χρησιµοποιείται για να ελέγχει τη συχνότητα άλλων χρονιστών 

04-13-12 ισόχρονος 

(02-04-13)  

〈χρονικά µεταβαλλόµενο φαινόµενο, χρονοκλίµακα ή σήµα〉 του οποίου οι διαδοχικές 
σηµαντικές στιγµές διαχωρίζονται µε χρονικά διαστήµατα τα οποία έχουν όλα την ίδια 
διαβαθµισµένη διάρκεια ή έχουν διαβαθµισµένες διάρκειες ίσες µε ακέραια πολλαπλάσια 
µιας µοναδιαίας διάρκειας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στην πράξη, οι παραλλαγές των χρονικών διαστηµάτων περιορίζονται µεταξύ 
προδιαγεγραµµένων ορίων. 

04-13-13 ριπαίως ισόχρονος 

  ισόχρονος κατά ριπές 

〈χρονικά µεταβαλλόµενο φαινόµενο, χρονοκλίµακα ή σήµα〉 που περιορίζεται σε 
επαναλαµβανόµενα χρονικά διαστήµατα ισόχρονης δραστηριότητας 

04-13-14 ανισόχρονος 

(02-04-15) 
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〈χρονικά µεταβαλλόµενο φαινόµενο, χρονοκλίµακα ή σήµα〉 οι διαδοχικές σηµαντικές 
στιγµές του οποίου διαχωρίζονται µε χρονικά διαστήµατα τα οποία δεν περιορίζονται να 
έχουν την ίδια διαβαθµισµένη διάρκεια ή να έχουν διαβαθµισµένες διάρκειες ίσες µε ακέραια 
πολλαπλάσια µιας µοναδιαίας διάρκειας 

04-13-15 σύγχρονος 

(02-04-17) 

〈χρονικά µεταβαλλόµενα φαινόµενα,  χρονοκλίµακες ή σήµατα〉 που χαρακτηρίζονται από 
αντίστοιχες σηµαντικές στιγµές διαχωριζόµενες µε χρονικά διαστήµατα σταθερής 
επιθυµητής διάρκειας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Στην πράξη, τυχόν παραλλαγές των χρονικών διαστηµάτων περιορίζονται µεταξύ 
προδιαγεγραµµένων ορίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – ∆ύο φαινόµενα, χρονοκλίµακες ή σήµατα µπορεί να είναι σύγχρονα χωρίς να είναι 
ισόχρονα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Για περιοδικά φαινόµενα, χρονοκλίµακες ή σήµατα, οι αντίστοιχες σηµαντικές στιγµές 
εµφανίζονται µε τον ίδιο µέσο ρυθµό. 

04-13-16 συγχρονικότητα 

(02-04-18) 

κατάσταση κατά την οποία δύο χρονικώς µεταβαλλόµενα φαινόµενα, χρονοκλίµακες ή 
σήµατα είναι σύγχρονα 

04-13-17 συγχρονισµός 

διεργασία ρύθµισης των συχνοτήτων χρονιστή για να επιτευχθεί συγχρονικότητα δύο 
χρονικά µεταβαλλόµενων φαινοµένων, χρονοκλιµάκων ή σηµάτων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «συγχρονίζω». 

04-13-18 πλησιόχρονος 

〈χρονικά µεταβαλλόµενα φαινόµενα, χρονοκλίµακες ή σήµατα〉 στα οποία οι αντίστοιχες 
σηµαντικές στιγµές εµφανίζονται µε τον ίδιο ρυθµό, ενώ τυχόν παραλλαγές στο ρυθµό 
περιορίζονται εντός προδιαγεγραµµένων ορίων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οι αντίστοιχες σηµαντικές στιγµές διαχωρίζονται µε χρονικά διαστήµατα τα οποία έχουν 
διάρκειες που µπορούν να ποικίλλουν χωρίς όριο. 

04-13-19 ασύγχρονος  

(02-04-19)  

〈χρονικά µεταβαλλόµενα φαινόµενα, χρονοκλίµακες ή σήµατα〉 τα οποία χαρακτηρίζονται 
από αντίστοιχες σηµαντικές στιγµές διαχωριζόµενες µε χρονικά διαστήµατα που δεν έχουν 
σταθερή διάρκεια  

4.14  Πλαίσια και κανάλια 

04-14-01   πλαίσιο {στην TDM} 

επαναλαµβανόµενο σύνολο διαδοχικών χρονοθυρίδων που αποτελεί πλήρη κύκλο ενός 
σήµατος ή άλλης διεργασίας στην οποία µπορεί να αναγνωρίζεται η σχετική θέση καθεµιάς 
χρονοθυρίδας στον κύκλο  

04-14-02   αρχή πλαισίου 
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στιγµή η οποία καταλαµβάνει πάντα την ίδια σχετική θέση σε κάθε πλαίσιο και 
χρησιµοποιείται ως η αφετηρία για το χρονισµό άλλων συµβάντων στο πλαίσιο 

04-14-03   ευθυγράµµιση πλαισίου 

κατάσταση κατά την οποία το πλαίσιο που παράγεται από τον εξοπλισµό λήψης έχει 
επιθυµητή σταθερή σχέση φάσης µε το πλαίσιο του λαµβανόµενου σήµατος, έτσι ώστε να 
µπορούν να αναγνωρίζονται µονοσήµαντα οι µεµονωµένες χρονοθυρίδες σε κάθε πλαίσιο 

04-14-04   σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου  

διακριτικό σήµα που εισάγεται σε κάθε πλαίσιο ή µία φορά ανά ν πλαίσια, καταλαµβάνει 
πάντα την ίδια σχετική θέση εντός του πλαισίου και χρησιµοποιείται για να αποκαθιστά και 
να διατηρεί την ευθυγράµµιση πλαισίου  

04-14-05   σήµα ευθυγράµµισης συγκεντρωµένου πλαισίου 

σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου τα σηµατοστοιχεία του οποίου καταλαµβάνουν διαδοχικές 
χρονοθυρίδες ψηφίου  

04-14-06   σήµα ευθυγράµµισης κατανεµηµένου πλαισίου 

σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου τα σηµατοστοιχεία του οποίου καταλαµβάνουν µη 
διαδοχικές χρονοθυρίδες ψηφίου  

04-14-07  χρονοθυρίδα ευθυγράµµισης πλαισίου 

χρονοθυρίδα που καταλαµβάνει την ίδια σχετική θέση σε κάθε πλαίσιο και χρησιµοποιείται 
για να µεταδίδει το σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η χρονοθυρίδα ευθυγράµµισης πλαισίου µπορεί να χρησιµοποιείται µόνιµα ή 
περιοδικά για να µεταδίδει το σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου. Οταν δεν καταλαµβάνεται από αυτό το 
σήµα, µπορεί να χρησιµοποιείται για τη µετάδοση άλλων πληροφοριών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Στα ψηφιακά συστήµατα TDM, η χρονοθυρίδα ευθυγράµµισης πλαισίου αποτελείται 
από µία ή περισσότερες χρονοθυρίδες ψηφίου. 

04-14-08   χρόνος ανάκτησης ευθυγράµµισης πλαισίου 

χρόνος που διαρρέει ανάµεσα στη στιγµή που γίνεται διαθέσιµο ένα έγκυρο  σήµα 
ευθυγράµµισης πλαισίου στον τερµατικό εξοπλισµό λήψης και στη στιγµή που 
αποκαθίσταται η ευθυγράµµιση πλαισίου  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο χρόνος ανάκτησης ευθυγράµµισης πλαισίου περιλαµβάνει και το χρόνο που απαιτείται 
για επαναλαµβανόµενη επαλήθευση της εγκυρότητας του σήµατος ευθυγράµµισης πλαισίου.  

04-14-09 χρόνος απώλειας ευθυγράµµισης πλαισίου 

χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου χάνεται ουσιαστικά η ευθυγράµµιση πλαισίου  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο χρόνος απώλειας ευθυγράµµισης πλαισίου περιλαµβάνει και το χρόνο που χρειάζεται 
για να ανιχνευτεί η απώλεια ευθυγράµµισης πλαισίου καθώς και το χρόνο ανάκτησης ευθυγράµµισης 
πλαισίου. 

04-14-10 χρονοθυρίδα καναλιού 

χρονοθυρίδα που καταλαµβάνει συγκεκριµένη θέση σε ένα πλαίσιο και είναι µόνιµα 
καταχωρισµένη σε συγκεκριµένο χρονοπαράγωγο κανάλι 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Μια χρονοθυρίδα καναλιού µπορεί να προσδιορίζεται από τη χρήση της, για 
παράδειγµα, χρονοθυρίδα τηλεφωνικού καναλιού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Στα ψηφιακά συστήµατα TDM, µια χρονοθυρίδα καναλιού, πέρα από τις κύριες 
λειτουργίες της, µπορεί να χρησιµοποιείται και για ενδοθυρική σηµατοδοσία ή για µετάδοση άλλων 
πληροφοριών. 

04-14-11   χρονοθυρίδα σηµατοδοσίας 

χρονοθυρίδα που καταλαµβάνει συγκεκριµένη θέση σε ένα πλαίσιο και είναι µόνιµα 
καταχωρισµένη για τη µετάδοση σηµατοδοσίας 

04-14-12 αρτηρία 

κοινή διαδροµή εντός συσκευής ή σταθµού µέσω της οποίας περνούν σήµατα από ένα 
πλήθος καναλιών µε διαχωρισµό που επιτυγχάνεται µε πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου 

04-14-13 πύλη καναλιού 

συσκευή για σύνδεση χρονοπαράγωγου καναλιού µε αρτηρία, ή αρτηρίας µε 
χρονοπαράγωγο κανάλι, σε προδιαγεγραµµένες χρονικές στιγµές  

04-14-14 υποπλαίσιο 

σταθερό πλήθος µη συνεχόµενων χρονοθυρίδων καναλιού εντός πλαισίου οι οποίες από 
κοινού παρέχουν ψηφιακό κανάλι µε προδιαγεγραµµένο δυφιορρυθµό υψηλότερο από 
εκείνον µιας µόνο χρονοθυρίδας καναλιού  

04-14-15 πολυπλαίσιο 

επαναλαµβανόµενο σύνολο διαδοχικών πλαισίων στο οποίο µπορεί να αναγνωρίζεται η 
σχετική θέση καθενός πλαισίου στο σύνολο 

04-14-16 ευθυγράµµιση πλαισίου 

κατάσταση κατά την οποία το πολυπλαίσιο που παράγεται από τον εξοπλισµό λήψης έχει 
επιθυµητά σταθερή σχέση φάσης µε το πολυπλαίσιο του λαµβανόµενου σήµατος, έτσι 
ώστε τα µεµονωµένα πλαίσια σε κάθε πολυπλαίσιο να µπορούν να αναγνωρίζονται 
µονοσήµαντα 

04-14-17 σήµα ευθυγράµµισης πολυπλαισίου 

διακριτικό σήµα που εισάγεται σε κάθε πολυπλαίσιο ή ανά ν πολυπλαίσια, καταλαµβάνει 
πάντα την ίδια σχετική θέση εντός του πολυπλαισίου και χρησιµοποιείται για να αποκαθιστά 
και να διατηρεί την ευθυγράµµιση πλαισίου 

4.15  Συγχρονισµένα δίκτυα 

04-15-01 συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM} 

  σύγχρονο δίκτυο {στην TDM} 

δίκτυο στο οποίο οι χρονιστές που βρίσκονται σε καθορισµένους κόµβους ρυθµίζονται για 
να αποκαθιστούν και να διατηρούν σήµατα σε συγχρονισµό  

04-15-02 µη συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM} 

µη σύγχρονο δίκτυο {στην TDM} 

δίκτυο που δεν είναι συγχρονισµένο δίκτυο 

04-15-03   πλησιόχρονο δίκτυο 
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µη συγχρονισµένο δίκτυο στο οποίο οι χρονιστές είναι σχεδιασµένοι να έχουν υψηλή 
ορθότητα και σταθερότητα, τέτοιες ώστε τα σήµατα να είναι πλησιόχρονα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το δίκτυο ουσιαστικά λειτουργεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ως συγχρονισµένο 
δίκτυο. 

04-15-04 δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού 

 δίκτυο αµοιβαίου συγχρονισµού 

1. 〈στη θεωρία〉 συγχρονισµένο δίκτυο στο οποίο ο κάθε χρονιστής  ασκεί άµεσο έλεγχο 
σε όλους τους άλλους χρονιστές 

2. 〈στην πράξη〉 συγχρονισµένο δίκτυο στο οποίο ο κάθε χρονιστής ασκεί άµεσο έλεγχο 
σε λίγους άλλους χρονιστές, και έµµεσα επηρεάζει τους υπολοίπους  

04-15-05 δηµοκρατικό δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού 

1. 〈στη θεωρία〉 δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού στο οποίο όλοι οι  χρονιστές  έχουν ίσο 
στάτο και ασκούν άµεσα ίσο βαθµό ελέγχου σε όλους τους άλλους χρονιστές 

2. 〈στην πράξη〉 δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού στο οποίο όλοι οι χρονιστές  έχουν ίσο 
στάτο και στο οποίο ο κάθε χρονιστής ασκεί άµεσα ίσο βαθµό ελέγχου σε λίγους 
άλλους χρονιστές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στη θεωρητική περίπτωση, η συχνότητα λειτουργίας δικτύου ή ο ρυθµός ψηφίων είναι η 
µέση τιµή των φυσικών συχνοτήτων όλων των χρονιστών.  

04-15-06   ιεραρχικό συγχρονισµένο δίκτυο 

συγχρονισµένο δίκτυο στο οποίο στον κάθε χρονιστή εκχωρείται ένα στάτο σε µια 
ιεραρχία το οποίο του επιτρέπει να ασκεί άµεσο έλεγχο µόνο σε χρονιστές ίσου ή 
χαµηλότερου στάτου  

04-15-07   ιεραρχικό δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού 

ιεραρχικό συγχρονισµένο δίκτυο στο οποίο µερικές από τις στάθµες στάτου είναι οι αυτές 
καθεαυτές δηµοκρατικά δίκτυα αλληλοσυγχρονισµού 

04-15-08   σήµα συγχρονισµού 

σήµα το οποίο ενδεικνύει τη σχέση φάσης µεταξύ δύο κυκλικών χρονοκλιµάκων ή µια 
σηµαντική µεταβολή της σχέσης αυτής  

04-15-09 πληροφορίες χρονισµού {σε συγχρονισµένο δίκτυο} 

πληροφορίες αναφορικά µε τη σχέση χρονισµού διάφορων σειρών συµβάντων και οι οποίες 
µεταφέρονται και/ή παράγονται από σήµατα συγχρονισµού, σήµατα χρονισµού ή 
χρονοκλίµακες ενσωµατωµένα σε ψηφιακά σήµατα  

04-15-10 κόµβος συγχρονισµού 

σηµείο συγχρονισµένου δικτύου στο οποίο παράγονται, στέλνονται ή λαµβάνονται και 
υφίστανται επεξεργασία πληροφορίες χρονισµού µε σκοπό το συγχρονισµό 

04-15-11   ζεύξη συγχρονισµού 

ζεύξη, µεταξύ δύο κόµβων συγχρονισµού, µέσω της οποίας µεταδίδονται πληροφορίες 
χρονισµού στη µία ή και στις δύο κατευθύνσεις 

04-15-12 δίκτυο συγχρονισµού 
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διευθέτηση κόµβων συγχρονισµού και ζεύξεων συγχρονισµού που προβλέπεται σε 
δίκτυο συγχρονισµού για να συγχρονίζει τους χρονιστές που υπάρχουν ή είναι 
συνδεδεµένοι σε αυτούς τους κόµβους 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το δίκτυο συγχρονισµού είναι συνήθως σηµαντικό συστατικό ενός συγχρονισµένου 
δικτύου. 

04-15-13 τοπικά παραγόµενο σήµα συγχρονισµού 

σήµα συγχρονισµού που παράγεται σε κόµβο συγχρονισµού από τη σχέση φάσης 
µεταξύ της κυκλικής χρονοκλίµακας η οποία δηµουργείται από τον τοπικό χρονιστή και 
της κυκλικής χρονοκλίµακας ενός ψηφιακού σήµατος το οποίο λαµβάνεται µέσω ζεύξης 
συγχρονισµού από συγκεκριµένο αποµακρυσµένο κόµβο συγχρονισµού 

04-15-14 τηλεπαραγόµενο σήµα συγχρονισµού 

σήµα συγχρονισµού που λαµβάνεται σε κόµβο συγχρονισµού µέσω ζεύξης 
συγχρονισµού από συγκεκριµένο αποµακρυσµένο κόµβο συγχρονισµού και είναι σήµα που 
έχει παραχθεί στον αποµακρυσµένο κόµβο, ως τοπικά παραγόµενο σήµα συγχρονισµού, 
από τη σχέση φάσης µεταξύ της κυκλικής χρονοκλίµακας η οποία παράγεται από το δικό 
της χρονιστή και της κυκλικής χρονοκλίµακας ενός ψηφιακού σήµατος το οποίο 
λαµβάνεται από τον κόµβο όπου στέλνεται το σήµα συγχρονισµού 

04-15-15 µονοσηµειακός συγχρονισµός 

µέθοδος συγχρονισµού χρονιστών σε κόµβο συγχρονισµού ως προς αποµακρυσµένο 
κόµβο συγχρονισµού αποκλειστικά µέσω τοπικά παραγόµενων σηµάτων συγχρονισµού 
που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο αποµακρυσµένο κόµβο 

04-15-16 δισηµειακός συγχρονισµός 

µέθοδος συγχρονισµού χρονιστών σε κόµβο συγχρονισµού ως προς αποµακρυσµένο 
κόµβο συγχρονισµού τόσο µέσω τοπικά παραγόµενων σηµάτων συγχρονισµού όσο και 
µέσω τηλεπαραγόµενων σηµάτων συγχρονισµού που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο 
αποµακρυσµένο κόµβο 

04-15-17 µονοπλευρικός έλεγχος 

έλεγχος µεταξύ δύο κόµβων συγχρονισµού τέτοιος ώστε η συχνότητα του χρονιστή ενός 
µόνο από αυτούς τους κόµβους να επηρεάζεται από τις πληροφορίες χρονισµού που 
παράγονται από το χρονιστή του άλλου κόµβου 

04-15-18 διπλευρικός έλεγχος 

έλεγχος µεταξύ δύο κόµβων συγχρονισµού τέτοιος ώστε η συχνότητα του χρονιστή 
καθενός από αυτούς τους κόµβους να επηρεάζεται από τις πληροφορίες χρονισµού που 
παράγονται από το χρονιστή του άλλου κόµβου 

4.16 – 4.21  Ψηφιακή µετάδοση 

4.16  Βασικοί όροι της ψηφιακής µετάδοσης 

04-16-01   σηµατοστοιχείο {στην ψηφιακή µετάδοση} 

µέρος ψηφιακού σήµατος που χαρακτηρίζεται από το διάκριτο χρονισµό του και τη διάκριτη 
τιµή του και χρησιµοποιείται για να παραστήσει ένα ψηφίο 

04-16-02   χρονοθυρίδα ψηφίου 

χρονοθυρίδα που εκχωρείται σε σηµατοστοιχείο *ψηφιακού σήµατος  
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04-16-03   δυαδικό (ψηφιακό) σήµα 

ψηφιακό σήµα στο οποίο το κάθε σηµατοστοιχείο έχει µία από δύο επιτρεπόµενες 
διάκριτες τιµές  

04-16-04   τριαδικό (ψηφιακό) σήµα 

ψηφιακό σήµα στο οποίο το κάθε σηµατοστοιχείο έχει µία από τρεις επιτρεπόµενες 
διάκριτες τιµές  

04-16-05   ν-αδικό (ψηφιακό) σήµα 

ψηφιακό σήµα στο οποίο το κάθε σηµατοστοιχείο έχει µία από ν επιτρεπόµενες διάκριτες 
τιµές  

04-16-06   ψηφιορρυθµός {στην ψηφιακή µετάδοση} 

 ρυθµός ψηφίων  

αριθµός ψηφίων που µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο όρος «ρυθµός ψηφίων» µπορεί να προσδιορίζεται, για παράδειγµα ρυθµός 
τριαδικών ψηφίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ο όρος «ρυθµός ψηφίων» δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να εκφράσει το ρυθµό 
µετάδοσης ενός σήµατος γραµµής για τον οποίο ο κατάλληλος όρος είναι «ρυθµός ψηφίων γραµµής». 

04-16-07 δυφιορρυθµός 

 δυφιακός ρυθµός 

 ρυθµός δυαδικών ψηφίων 

αριθµός δυφίων (δυαδικών ψηφίων) που µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο 

04-16-08   ρυθµός τριαδικών ψηφίων  

αριθµός τριαδικών ψηφίων που µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο 

04-16-09   ρυθµός ν-αδικών ψηφίων  

αριθµός ν-αδικών ψηφίων που µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο 

04-16-10   ενεργός ψηφιορρυθµός {χρονοθυρίδας} 

 ενεργός ρυθµός ψηφίων 

αριθµός ψηφίων ανά δευτερόλεπτο που παρέχονται από µια χρονοθυρίδα ίσος µε το 
γινόµενο του αριθµού χρονοθυρίδων ψηφίου και του αριθµού επαναλήψεων εκείνης της 
χρονοθυρίδας ανά δευτερόλεπτο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο όρος µπορεί να προσδιορίζεται, για παράδειγµα, «ενεργός δυφιορρυθµός». 

04-16-11   στιγµή απόφασης {για ψηφιακό σήµα} 

στιγµή κατά την οποία λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε την πιθανή τιµή του 
σηµατοστοιχείου ενός ληφθέντος ψηφιακού σήµατος 

04-16-12   κύκλωµα απόφασης {για ψηφιακό σήµα} 

κύκλωµα που αποφασίζει την πιθανή τιµή του σηµατοστοιχείου ενός ληφθέντος ψηφιακού 
σήµατος 
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 04-16-13   τρόµος {στην ψηφιακή µετάδοση} 

βραχυχρόνιες µη συσσωρευτικές µεταβολές των σηµαντικών στιγµών ενός ψηφιακού 
σήµατος από τις ιδανικές θέσεις τους στο χρόνο 

04-16-14   αργοδιακύµανση {στην ψηφιακή µετάδοση} 

µακροχρόνιες µη συσσωρευτικές µεταβολές των σηµαντικών στιγµών ενός ψηφιακού 
σήµατος από τις ιδανικές τους θέσεις στο χρόνο 

04-16-15  σφάλµα χρονικού διαστήµατος 

συσσωρευτική ολίσθηση των σηµαντικών στιγµών ενός ψηφιακού σήµατος από τις 
ιδανικές τους θέσεις στο χρόνο, όπως µετρείται για προδιαγεγραµµένη περίοδο  

04-16-16  ανάκτηση χρονισµού 

παραγωγή κυκλικού σήµατος χρονισµού από λαµβανόµενο ψηφιακό σήµα, βασισµένη 
στην περιοδικότητα των χρονοθυρίδων ψηφίου 

04-16-17  επαναχρονισµός 

επαναρρύθµιση των διαστηµάτων µεταξύ των σηµαντικών στιγµών *ψηφιακού σήµατος 
µε αναφορά σε κυκλικό σήµα χρονισµού 

04-16-18  αναγέννηση {ψηφιακού σήµατος} 

διεργασία λήψης ψηφιακού σήµατος και ανακατασκευής του µε µορφή στην οποία ο 
χρονισµός, οι κυµατοµορφές και τα πλάτη των σηµατοστοιχείων περιορίζονται εντός 
προδιαγεγραµµένων ορίων  

04-16-19 αναγεννητής 

διάταξη που επιτελεί αναγέννηση * ψηφιακού σήµατος 

04-16-20 δυφιονιάδα {στην ψηφιακή µετάδοση} 

 ν-δύφια δυφιοσυλλαβή 

προδιαγεγραµµένο πλήθος ν δυαδικών ψηφίων, ή σηµατοστοιχείων που 
αντιπροσωπεύουν δυαδικά ψηφία τα οποία αντιµετωπίζονται ως µία οντότητα 

04-16-21 δυφιοοκτάδα {στην ψηφιακή µετάδοση} 

  δυφιοσυλλαβή 

  οκταδύφια δυφιοσυλλαβή 

οµάδα οκτώ δυαδικών ψηφίων, ή οκτώ σηµατοστοιχείων που αντιπροσωπεύουν δυαδικά 
ψηφία τα οποία αντιµετωπίζονται ως µία οντότητα 

04-16-22 θέση ψηφίου 

θέση στο χρόνο, ή στο χώρο, στην οποία µπορεί να τοποθετηθεί η παράσταση ενός ψηφίου 

04-16-23 ψηφιακή πλήρωση 

προσθήκη σταθερού πλήθους σηµατοστοιχείων ανά τακτά διαστήµατα σε ψηφιακό σήµα 
για να αυξήσει το ρυθµό ψηφίων από την αρχική του τιµή σε προκαθορισµένη υψηλότερη 
τιµή 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Τα προστιθέµενα σηµατοστοιχεία κανονικά δεν χρησιµοποιούνται για να µεταδίδουν 
πληροφορίες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ο λόγος των ρυθµών ψηφίων δεν χρειάζεται να είναι ακέραιος πρέπει, όµως, να είναι 
ρητός αριθµός, π.χ. 64/62. 

04-16-24   επανάδοση 

επανάληψη των σηµατοστοιχείων δεδοµένου  ψηφιακού σήµατος για την αλλαγή του 
ψηφιορρυθµού από την αρχική του τιµή σε τιµή που είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αρχικού 
ψηφιορρυθµού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «επαναλαµβάνω». 

04-16-25 απεπανάδοση 

διεργασία που εφαρµόζεται σε ψηφιακό σήµα που έχει υποστεί επανάδοση για επαναφορά 
του αρχικού σήµατος  

04-16-26  ψηφία υπηρεσίας 

  επικουρικά ψηφία 

βοηθητικά σηµατοστοιχεία, που κανονικά προστίθενται ανά τακτά διαστήµατα σε ένα 
ψηφιακό σήµα στο άκρο αποστολής και αποµακρύνονται στο άκρο λήψης της διαδροµής 
µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τα ψηφία υπηρεσίας χρησιµοποιούνται κυρίως για να εξασφαλίζουν ότι όταν ο 
εξοπλισµός αποστολής διεξάγει µια διεργασία στο ψηφιακό σήµα, ιδιαίτερα µια απεριοδική διεργασία, ο 
εξοπλισµός λήψης διεξάγει την αντίστοιχη συµπληρωµατική διεργασία. 

04-16-27  σειριακή (ψηφιακή) µετάδοση 

διαδοχική µετάδοση *σηµατοστοιχείων µέσω µιας µόνο διαδροµής µεταξύ δύο σηµείων  

04-16-28  παράλληλη (ψηφιακή) µετάδοση 

ταυτόχρονη µετάδοση οµάδας σηµατοστοιχείων µέσω κατάλληλου πλήθους παράλληλων 
διαδροµών µεταξύ δύο σηµείων  

04-16-29  µετατροπέας σειράς-παραλληλίας 

(02-09-46) αποσειριακοποιητής 

διάταξη µετατροπής µιας ακολουθίας διαδοχικών σηµατοστοιχείων σε αντίστοιχη οµάδα 
σηµατοστοιχείων που όλα παρουσιάζονται ταυτόχρονα και παριστάνουν την ίδια 
πληροφορία 

04-16-30  µετατροπέας παραλληλίας-σειράς 

(02-09-47) σειριακοποιητής 

διάταξη µετατροπής µιας οµάδας σηµατοστοιχείων που όλα παρουσιάζονται ταυτόχρονα, 
σε αντίστοιχη ακολουθία διαδοχικών σηµατοστοιχείων που παριστάνουν την ίδια 
πληροφορία 

4.17  Κώδικες γραµµής 

04-17-01 κώδικας γραµµής 

κώδικας που επιλέγεται για να προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά ενός καναλιού 
µετάδοσης και καθορίζει την ισοδυναµία µεταξύ ενός συνόλου ψηφίων µε τα οποία 
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παριστάνονται τα σηµατοστοιχεία του µεταδιδόµενου σήµατος πηγής, και της ακολουθίας 
σηµατοστοιχείων στο αντίστοιχο σήµα γραµµής 

04-17-02 εγκωδίκευση γραµµής 

 κωδικοποίηση γραµµής 

διεργασία εφαρµογής των κανόνων ενός συγκεκριµένου κώδικα γραµµής σε δεδοµένο 
σύνολο ψηφίων για να παραχθεί η ακολουθία σηµατοστοιχείων του σήµατος γραµµής 

04-17-03 ψηφιορρυθµός γραµµής 

 ρυθµός ψηφίων γραµµής 

〈στην ψηφιακή µετάδοση〉 το πλήθος σηµατοστοιχείων του σήµατος γραµµής που 
µεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο, εκφρασµένος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο ψηφιορρυθµός γραµµής εκφράζεται σε µπωντ. 

04-17-04 ισοδύναµο δυαδικό περιεχόµενο 

το ελάχιστο πλήθος δυαδικών ψηφίων που είναι απολύτως απαραίτητο για να µεταφέρει τις 
ίδιες πληροφορίες µε εκείνες ενός καθορισµένου πλήθους διαδοχικών σηµατοστοιχείων σε 
δεδοµένο ψηφιακό σήµα  

04-17-05   ισοδύναµος δυφιορρυθµός 

 ισοδύναµος δυφιακός ρυθµός 

ελάχιστη τιµή του δυφιορρυθµού που είναι απολύτως απαραίτητος για να µεταφέρει τις ίδιες 
πληροφορίες στον ίδιο χρόνο µε εκείνες δεδοµένου ψηφιακού σήµατος σε δεδοµένο 
ψηφιορρυθµό 

04-17-06   οµοιόµορφο πολλαπλότιµο ψηφιακό σήµα 

ψηφιακό σήµα του οποίου οι ονοµαστικές επιτρεπόµενες διάκριτες τιµές σχηµατίζουν 
σύνολο όπου οι παρακείµενες τιµές διαφέρουν κατά το ίδιο σταθερό ποσό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ενα οµοιόµορφο πολλαπλότιµο ψηφιακό σήµα χρησιµοποιείται συνήθως ως σήµα 
γραµµής. 

04-17-07   ανηγµένη τιµή {οµοιόµορφου πολλαπλότιµου ψηφιακού σήµατος}  

η τιµή σηµατοστοιχείου ενός οµοιόµορφου πολλαπλότιµου ψηφιακού σήµατος µε 
µονάδα τιµής τέτοια ώστε οι  παρακείµενες τιµές να διαφέρουν κατά µία µονάδα σύµφωνα µε 
τους ακόλουθους κανόνες: 

α) για όλα τα ανισοστάθµιστα σήµατα, η χαµηλότερη θεωρητική τιµή είναι µηδέν 

β) για ισοσταθµισµένα σήµατα που έχουν άρτιο πλήθος επιτρεπόµενων διάκριτων τιµών, οι 
θεωρητικές τιµές είναι συµµετρικές ως προς το µηδέν, αλλά παραλείπεται το µηδέν  

γ) για ισοσταθµισµένα σήµατα που έχουν περιττό πλήθος επιτρεπόµενων διάκριτων τιµών, 
οι θεωρητικές τιµές είναι συµµετρικές ως προς το µηδέν και το περιλαµβάνουν 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα των θεωρητικών τιµών ψηφιακών οµοιόµορφων πολλαπλοτιµών 
σηµάτων έχουν ως εξής: 

Ανισοστάθµιστα σήµατα 

δυαδικά  0 1 
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τριαδικά 0 1 2 

τετραδικά 0 1 2 3 

πενταδικά 0 1 2 3 4 

Σταθµισµένα σήµατα 

δυαδικά  -1/2 +1/2   

τριαδικά -1 0 +1  

τετραδικά -3/2 -1/2 +1/2 +3/2  

πενταδικά -2 -1 0 +1 +2 

04-17-08   ψηφιακό άθροισµα  

το αλγεβρικό άθροισµα των θεωρητικών τιµών µιας ακολουθίας διαδοχικών 
σηµατοστοιχείων 

04-17-09   ανισοτιµία  

το ψηφιακό άθροισµα ενός ή περισσότερων διαδοχικών σηµατοστοιχείων που 
σχηµατίζουν καθορισµένη οµάδα 

04-17-10   µεταβολή ψηφιακού αθροίσµατος {κώδικα γραµµής} 

η διαφορά µεταξύ του θεωρητικά µέγιστου δυνατού ψηφιακού αθροίσµατος και του 
θεωρητικού ελάχιστου δυνατού ψηφιακού αθροίσµατος διαδοχικών σηµατοστοιχείων ενός 
οµοιόµορφου πολλαπλότιµου ψηφιακού σήµατος που παράγεται µε εγκωδίκευση, 
σύµφωνα µε δεδοµένο κώδικα γραµµής, για όλες τις επιτρεπόµενες ακολουθίες 
σηµατοστοιχείων του αρχικόυ σήµατος 

04-17-11   ισοσταθµισµένος κώδικας 

κώδικας γραµµής που παράγει εγκωδικευµένο σήµα το οποίο έχει πεπερασµένη µεταβολή 
ψηφιακού αθροίσµατος, και το οποίο δεν έχει διάκριτη συνιστώσα µηδενικής συχνότητας 
στο φάσµα ισχύος του 

04-17-12   κώδικας αντισταθµισµένης ανισοτιµίας 

κώδικας γραµµής στον οποίο η ακολουθία ψηφίων στο αρχικό σήµα διαιρείται σε 
διαδοχικές οµάδες ψηφίων, µερικές από τις οποίες, όταν εγκωδικευτούν, µπορεί να 
παριστάνονται µε έναν από δύο συνδυασµούς σηµατοστοιχείων ίσης και αντίθετης 
ανισοτιµίας,  ενώ οι συγκεκριµένοι συνδυασµοί που χρησιµοποιούνται έχουν επιλεχθεί έτσι 
ώστε το ψηφιακό άθροισµα να τείνει στο µηδέν όποτε είναι δυνατόν, και στο οποίο οι άλλες 
οµάδες ψηφίων, αν υπάρχουν, παριστάνονται στο αρχικό σήµα µε συνδυασµούς 
σηµατοστοιχείων µηδενικής ανισοτιµίας 

04-17-13 κώδικας εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου 

  διπολικός κώδικας 

  κώδικας AMI 

κώδικας αντισταθµισµένης ανισοτιµίας που χρησιµοποιεί τριαδικό ψηφιακό σήµα για να 
µεταφέρει δυαδικά ψηφία, στον οποίο οι καταστάσεις δυαδικού 1 παριστάνονται µε 
σηµατοστοιχεία που συνήθως είναι εναλλασσόµενης θετικής και αρνητικής πολικότητας 
αλλά ίσα  σε πλάτος, και στον οποίο οι καταστάσεις δυαδικού 0 παριστάνονται µε 
σηµατοστοιχεία που έχουν µηδενικό πλάτος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στην τηλεγραφία και την επικοινωνία δεδοµένων, η κατάσταση δυαδικού 1 είναι γνωστή 
ως κατάσταση Ζ (ή «σηµείο») και η κατάσταση δυαδικού 0 ως κατάσταση Α (ή «διάστηµα»). 
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04-17-14 σήµα εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου 

  σήµα ΑΜΙ 

  διπολικό σήµα 

το εγκωδικευµένο σήµα που παράγεται από κώδικα εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου 

04-17-15 παραβίαση της εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου 

  παραβίαση ΑΜΙ 

  παραβίαση διπολικότητας 

µη µηδενικό σηµατοστοιχείο, σε σήµα εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, που έχει 
την ίδια πολικότητα µε το προηγούµενο µη µηδενικό σηµατοστοιχείο  

04-17-16 τροποποιηµένος κώδικας εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου 

  τροποποιηµένος κώδικας ΑΜΙ 

 

κώδικας γραµµής, βασισµένος στον κώδικα εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, 
στον οποίο συµβαίνουν παραβιάσεις της εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου 
σύµφωνα µε καθορισµένο σύνολο κανόνων 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα τέτοιων κωδίκων είναι οι HDB3, B6ZS. 

04-17-17 πλεονάζων κώδικας γραµµής 

κώδικας γραµµής που χρησιµοποιεί εγκωδικευµένα σηµατοστοιχεία περισσότερα από τα 
απολύτως απαραίτητα για να παραστήσει οµάδες ψηφίων του αρχικού σήµατος 

04-17-18 πλεονάζον ψηφιακό σήµα 

το εγκωδικευµένο σήµα που παράγεται µε την εγκωδίκευση δεδοµένου αρχικού σήµατος 
σύµφωνα µε δεδοµένο πλεονάζοντα κώδικα γραµµής  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Για ένα πλενάζον ν-αδικό ψηφιακό σήµα, το µέσο δυαδικό ισοδύναµο περιεχόµενο 
ανά εγκωδικευµένο σηµατοστοιχείο, εκφρασµένο σε δυφία, είναι µικρότερο από το δυαδικό λογάριθµο  
lbν. 

04-17-19 ψευδοτριαδικό σήµα 

πλεονάζον τριαδικό ψηφιακό σήµα το οποίο παράγεται από δυαδικό ψηφιακό σήµα 
χωρίς αλλαγή του ρυθµού ψηφίων γραµµής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σήµα εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου αποτελεί παράδειγµα 
ψευδοτριαδικού σήµατος. 

04-17-20 ψευδο ν-αδικό σήµα 

πλεονάζον ν-αδικό ψηφιακό σήµα το οποίο παράγεται από µ-αδικό ψηφιακό σήµα χωρίς 
αλλαγή του ρυθµού ψηφίων γραµµής και για το οποίο το ν είναι µεγαλύτερο από το µ  

04-17-21 ακεραιότητα ακολουθίας ψηφίων 

ιδιότητα ψηφιακού καναλιού µετάδοσης, ψηφιακού κυκλώµατος µετάδοσης ή ψηφιακής 
σύνδεσης µετάδοσης που επιτρέπει σε ένα ψηφιακό σήµα να µεταφέρεται µέσω αυτών 
χωρίς µεταβολή στην ακολουθία των σηµατοστοιχείων 

04-17-22   ακεραιότητα ακολουθίας δυφιοοκτάδων 
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ιδιότητα ψηφιακού καναλιού µετάδοσης, ψηφιακού κυκλώµατος µετάδοσης ή ψηφιακής 
σύνδεσης µετάδοσης που επιτρέπει σε ένα ψηφιακό σήµα να µεταφέρεται µέσω αυτών 
χωρίς µεταβολή στην ακολουθία των δυφιοοκτάδων 

04-17-23   ανεξαρτησία  από την ακολουθία δυφίων 

ιδιότητα δυαδικού καναλιού µετάδοσης, δυαδικού κυκλώµατος µετάδοσης ή δυαδικής 
σύνδεσης µετάδοσης που επιτρέπει σε όλες τις ακολουθίες δυαδικών σηµατοστοιχείων να 
µεταφέρονται µέσω αυτών µε τον προδιαγεγραµµένο τους δυφιακό ρυθµό 

04-17-24   οιονεί ανεξαρτησία  από την ακολουθία δυφίων 

ιδιότητα δυαδικού καναλιού µετάδοσης, δυαδικού κυκλώµατος µετάδοσης ή δυαδικής 
σύνδεσης µετάδοσης που επιτρέπει σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες δυαδικών 
σηµατοστοιχείων να µεταφέρονται µέσω αυτών µε τον προδιαγεγραµµένο δυφιορρυθµό 
τους, ενώ οι εξαιρούµενες ακολουθίες προδιαγράφονται πλήρως µαζί µε τις συνθήκες τους 
απαγόρευσης και παραδοχής 

04-17-25 περιπλέκτης {στην ψηφιακή µετάδοση} 

συσκευή που χρησιµοποιείται για να συνδυάζει ένα ψηφιακό σήµα µε µια  ψευδοτυχαία 
ακολουθία και προορίζεται για να παράγει τυχαιοποιηµένο ψηφιακό σήµα το οποίο 
µεταφέρει τις ίδιες πληροφορίες και διευκολύνει τη µετάδοσή του 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «περιπλέκω».  

04-17-26 αποπεριπλέκτης {στην ψηφιακή µετάδοση} 

συσκευή για επεξεργασία περιπλεγµένου σήµατος προκειµένου να γίνει επαναφορά του 
αρχικού σήµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «αποπεριπλέκω».  

4.18  Ψηφιακά σφάλµατα 

04-18-01 ψηφιακό σφάλµα 

ασυµβατότητα µεταξύ ενός ψηφίου σε εκπεµπόµενο ψηφιακό σήµα και του αντίστοιχου 
ψηφίου στο λαµβανόµενο ψηφιακό σήµα 

04-18-02 δυφιακό σφάλµα 

ασυµβατότητα µεταξύ ενός δυφίου σε εκπεµπόµενο ψηφιακό σήµα και του αντίστοιχου 
δυφίου στο λαµβανόµενο ψηφιακό σήµα 

04-18-03 λόγος σφαλµάτων 

λόγος του αριθµού των ψηφιακών σφαλµάτων που λαµβάνονται σε προδιαγεγραµµένη 
περίοδο προς το συνολικό αριθµό ψηφίων που λαµβάνονται κατά την ίδια περίοδο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οι αριθµητικές τιµές του λόγου αυτού εκφράζονται συνήθως µε τη µορφή: ν.10-p, όπου p 
είναι θετικός ακέραιος. 

04-18-04 λόγος δυφιακών σφαλµάτων 

 BER 

λόγος σφαλµάτων για δυαδικό σήµα 

04-18-05   πλήθυνση σφαλµάτων 
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ιδιότητα συσκευής η οποία όταν υπάρχει ένα µόνο ψηφιακό σφάλµα στο σήµα εισόδου της 
προκαλεί περισσότερα από ένα σφάλµατα στο σήµα εξόδου της  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οι αποκωδικευτές γραµµής και οι αποπεριπλέκτες αποτελούν παραδείγµατα συσκευών 
οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν πλήθυνση σφλµάτων.  

04-18-06  παράγοντας πλήθυνσης σφαλµάτων 

λόγος του αριθµού ψηφιακών σφαλµάτων στο σήµα εξόδου προς τον αριθµό ψηφιακών 
σφαλµάτων στο σήµα εισόδου 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο παράγοντας πλήθυνσης σφαλµάτων µπορεί να εκφράζεται ως µέση τιµή υπό 
καθορισµένες συνθήκες λειτουργίας, ή αλλιώς ως η µέγιστη τιµή που θα µπορούσε να προκύψει από 
ένα µόνο ψηφιακό σφάλµα στο σήµα εισόδου.  

04-18-07  εξάπλωση σφάλµατος 

πλήθος διαδοχικών ψηφίων του σήµατος εξόδου στα οποία κατανέµονται τα ψηφιακά 
σφάλµατα όταν ένα µόνο ψηφιακό σφάλµα στο σήµα εξόδου προκαλεί πλήθυνση 
σφαλµάτων 

04-18-08  εσφαλµένο δευτερόλεπτο 

 ES 

χρονικό διάστηµα ενός δευτερολέπτου κατά το οποίο εµφανίζονται ένα ή περισσότερα 
ψηφιακά σφάλµατα σε δεδοµένο ψηφιακό σήµα 

04-18-09  ασφάλµατο δευτερόλεπτο 

 EFS 

χρονικό διάστηµα ενός δευτερολέπτου κατά το οποίο δεν εµφανίζονται ψηφιακά σφάλµατα 
σε δεδοµένο ψηφιακό σήµα 

04-18-10   ολίσθηση 

µη διορθώσιµη απώλεια ή απολαβή χρονοθυρίδας ψηφίου ή ενός συνόλου διαδοχικών 
χρονοθυρίδων ψηφίου σε ψηφιακό σήµα 

04-18-11   ολίσθηση δυφιοοκτάδας 

µη διορθώσιµη απώλεια ή απολαβή οκτώ διαδοχικών χρονοθυρίδων ψηφίου που 
µεταφέρουν µια δυφιοοκτάδα σε ψηφιακό σήµα 

04-18-12   ολίσθηση πλαισίου 

µη διορθώσιµη απώλεια ή απολαβή ενός πλήρους πλαισίου διαδοχικών χρονοθυρίδων 
ψηφίου σε ψηφιακό σήµα 

04-18-13   ελεγχόµενη ολίσθηση 

µη διορθώσιµη ελεγχόµενη απώλεια ή απολαβή ενός συνόλου διαδοχικών χρονοθυρίδων 
ψηφίου σε ψηφιακό σήµα για να καταστεί ικανό να συµφωνήσει µε ψηφιορρυθµό 
διαφορετικό από τον δικό του 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο όρος µπορεί να προσδιορίζεται, όπως για παράδειγµα: ελεγχόµενη ολίσθηση 
δυφιοοκτάδας, ελεγχόµενη ολίσθηση πλαισίου. 

04-18-14   ανεξέλεγκτη ολίσθηση 
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µη διορθώσιµη ανεξέλεγκτη απώλεια ή απολαβή χρονοθυρίδας ψηφίου ή ενός συνόλου 
διαδοχικών χρονοθυρίδων ψηφίου σε ψηφιακό σήµα, πιθανόν ως αποτέλεσµα κάποιας 
ανωµαλίας των διεργασιών χρονισµού που σχετίζονται µε τη µετάδοση ή τη µεταγωγή του 
σήµατος αυτού 

4.19  ∆ίκτυα ψηφιακής µετάδοσης 

04-19-01 ψηφιακός κατανεµητής 

κατανεµητής για κανάλια και κυκλώµατα που µεταφέρουν ψηφιακά σήµατα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο ψηφιακός κατανεµητής µπορεί να προσδιορίζεται ώστε να ενδεικνύει τον 
ψηφιορρυθµό. 

04-19-02 ψηφιακό τµήµα 

το σύνολο των µέσων µετάδοσης, και στις δύο κατευθύνσεις εκτός εάν προδιαγράφεται 
διαφορετικά, για ψηφιακά σήµατα προδιαγεγραµµένου ψηφιορρυθµού µεταξύ δύο 
διαδοχικών ψηφιακών κατανεµητών ή ισοδύναµων σηµείων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το ψηφιακό τµήµα µπορεί να προσδιορίζεται ώστε να ενδεικνύει το ψηφιορρυθµό του ή 
την τάξη πολυπλέκτη. 

04-19-03 ψηφιακή ζεύξη 

ψηφιακό τµήµα ή πλήγθος αλυσωτά συνδεδεµένων ψηφιακών τµηµάτων που λειτουργούν 
µε τον ίδιο ψηφιορρυθµό µεταξύ δύο ψηφιακών κατανεµητών, ή ισοδύναµων σηµείων, 
στα οποία συνδέονται κέντρα µεταγωγής ή τερµατικοί εξοπλισµοί  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Τερµατικοί εξοπλισµοί είναι οι εξοπλισµοί από τους οποίους εκκινούν ή στους οποίους 
τερµατίζουν σήµατα µε τον προδιαγεγραµµένο ρυθµό ψηφίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η ψηφιακή ζεύξη µπορεί να προσδιορίζεται ώστε να ενδεικνύει το ρυθµό ψηφίων της ή 
την τάξη πολυπλέκτη. 

04-19-04 σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης 

1. οργανωµένο σύνολο αρχών που καθορίζουν συγκεκριµένη µέθοδο ψηφιακής 
µετάδοσης  

2. συγκεκριµένη υλοποίηση ψηφιακού τµήµατος που περιλαµβάνει το µέσο µετάδοσης, 
τους τερµατικούς εξοπλισµούς, τυχόν απαραίτητους ενδιάµεσους εξοπλισµούς και 
οποιουσδήποτε εξοπλισµούς οι οποίοι παρέχονται για βοηθητικούς σκοπούς όπως η 
τροφοδοσία ισχύος, η εποπτεία, οι δοκιµές, κτλ 

04-19-05   ψηφιακό τµήµα γραµµής 

ψηφιακό τµήµα που υλοποιείται σε τεχνητό µέσο µετάδοσης, όπως είναι το συµµετρικό 
ζεύγος, το οµοαξονικό ζεύγος ή η οπτική ίνα 

04-19-06   ψηφιακή ζεύξη γραµµής 

ψηφιακή ζεύξη που περιλαµβάνει ψηφιακό τµήµα γραµµής ή ένα πλήθος από αλυσωτά 
συνδεδεµένα ψηφιακά τµήµατα γραµµής 

04-19-07   σύστηµα ψηφιακής γραµµής 

σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ψηφιακού 
τµήµατος γραµµής  

04-19-08   ψηφιακό ραδιοτµήµα  
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ψηφιακό τµήµα που υλοποιείται µέσω ραδιοκυµάτων 

04-19-09   ψηφιακή ραδιοζεύξη 

ψηφιακή ζεύξη που περιλαµβάνει ψηφιακό ραδιοτµήµα ή ένα πλήθος από αλυσωτά 
συνδεδεµένα ψηφιακά ραδιοτµήµατα 

04-19-10   ψηφιακό ραδιοσύστηµα 

σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ψηφιακού 
ραδιοτµήµατος 

4.20  Ψηφιακή πολυπλεξία 

04-20-01 ψηφιακή πολυπλεξία 

πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου που εφαρµόζεται σε ψηφιακά κανάλια τα οποία 
µεταφέρουν ψηφιακά σήµατα 

04-20-02 ψηφιακός πολυπλέκτης 

εξοπλισµός για συνδυασµό, µε πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου, δύο ή περισσότερων 
εισφερόντων ψηφιακών σηµάτων σε ένα µόνο  σύνθετο ψηφιακό σήµα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  – Ο ψηφιακός πολυπλέκτης µπορεί να προσδιορίζεται απο τον ψηφιορρυθµό ή την τάξη 
πολυπλέκτη του σύνθετου ψηφιακού σήµατος. 

04-20-03 ψηφιακός αποπολυπλέκτης 

εξοπλισµός για διαχωρισµό, µε πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου, σύνθετου ψηφιακού 
σήµατος στα συστατικά του υποτελή ψηφιακά σήµατα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  – Ο ψηφιακός αποπολυπλέκτης µπορεί να προσδιορίζεται απο τον ψηφιορρυθµό ή την 
τάξη πολυπλέκτη του σύνθετου ψηφιακού σήµατος. 

04-20-04 εξοπλισµός ψηφιακής πολυπλεξίας 

συνδυασµός ενός ψηφιακού πολυπλέκτη  και ενός ψηφιακού αποπολυπλέκτη στην ίδια 
θέση οι οποίοι λειτουργούν σε αντίθετες κατευθύνσεις 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο πολυπλέκτης και ο αποπολυπλέκτης µπορούν να συνδυάζονται σε µία και µόνο 
συσκευή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ο εξοπλισµός ψηφιακής πολυπλεξίας µπορεί να προσδιορίζεται απο τον 
ψηφιορρυθµό ή την τάξη πολυπλέκτη του σύνθετου ψηφιακού σήµατος που χειρίζεται. 

04-20-05   ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης 

συνδυασµός ενός ψηφιακού πολυπλέκτη  και ενός ψηφιακού αποπολυπλέκτη στην ίδια 
συσκευή οι οποίοι όµως λειτουργούν σε αντίθετες κατευθύνσεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης µπορεί να προσδιορίζεται απο τον ψηφιορρυθµό ή 
την τάξη πολυπλέκτη του σύνθετου ψηφιακού σήµατος που χειρίζεται. 

04-20-06   ψηφιακή πλοκάδα 

συνδυασµός ψηφιακής ζεύξης και εξοπλισµών ψηφιακής πολυπλεξίας στα άκρα της 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η ψηφιακή πλοκάδα προσδιορίζεται απο τον ψηφιορρυθµό ή την τάξη πολυπλέκτη της 
ψηφιακής ζεύξης. 

04-20-07   ιεραρχία ψηφιακής πολυπλεξίας 
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σειρά από στάθµες ψηφιακής πολυπλεξίας στην οποία η κάθε στάθµη χαρακτηρίζεται από 
καθορισµένο ψηφιορρυθµό και χειρίζεται ένα ψηφιακό σήµα που συντίθεται από σήµατα 
πολυπλεξίας των οποίων ο ψηφιορρυθµός είναι εκείνος της χαµηλότερης στάθµης  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – H CCITT έχει ορίσει τη βάση για µια τυποποιηµένη ιεραρχία ψηφιακής πολυπλεξίας. 

04-20-08  ψηφιακή οµάδα  

συναρµολόγηµα µε ψηφιακή πολυπλεξία, προδιαγεγραµµένου αριθµού ψηφιακών 
σηµάτων που αποτελούν την πρώτη στάθµη µιας ιεραρχίας ψηφιακής πολυπλεξίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οι ψηφιακές οµάδες που έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT λειτουργούν µε 
ψηφιορρυθµό 1544 ή 2048 kbit/s. Περιλαµβάνουν ψηφιακά σήµατα που καταλαµβάνουν 
χρονοθυρίδες καναλιού, καθεµιά από τις οποίες έχει συνήθως 8 χρονοθυρίδες ψηφίου και ενεργό 
δυφιορρυθµό 64 kbit/s. 

04-20-09   ψηφιακή υπεροµάδα 

συναρµολόγηµα µε ψηφιακή πολυπλεξία, προδιαγεγραµµένου αριθµού ψηφιακών 
οµάδων που αποτελούν τη δεύτερη στάθµη µιας ιεραρχίας ψηφιακής πολυπλεξίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οι ψηφιακές υπεροµάδες που έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT λειτουργούν µε 
δυφιορρυθµό 6312 ή 8448 kbit/s.  

04-20-10   ψηφιακή κύρια οµάδα 

συναρµολόγηµα µε ψηφιακή πολυπλεξία, προδιαγεγραµµένου αριθµού ψηφιακών 
υπεροµάδων που αποτελούν την τρίτη στάθµη µιας ιεραρχίας ψηφιακής πολυπλεξίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οι ψηφιακές τριτοµάδες που έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT λειτουργούν µε 
δυφιορρυθµό 32064, 34368 ή 44736 kbit/s.  

04-20-11   ψηφιακή τεταρτοµάδα 

συναρµολόγηµα µε ψηφιακή πολυπλεξία, προδιαγεγραµµένου αριθµού ψηφιακών 
τριτοµάδων που αποτελούν την τέταρτη στάθµη µιας ιεραρχίας ψηφιακής πολυπλεξίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Οι ψηφιακές τεταρτοµάδες που έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT λειτουργούν µε 
δυφιορρυθµό 97728 ή 139264 kbit/s.  

04-20-12   τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 

ψηφιακό σήµα που έχει ψηφιορρυθµό τυποποιηµένο από τη CCITT, κυρίως για χρήση 
στην τυποποιηµένη ιεραρχία ψηφιακής πολυπλεξίας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ενα τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα να είναι ή να µην είναι πολυπλεγµένο 
συναρµολόγηµα τυποποιηµένων ψηφιακών σηµάτων από χαµηλότερη ιεραρχική στάθµη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Παραδείγµατα τέτοιων σηµάτων είναι το «τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 2048 kbit/s» 
και το «τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 44736 kbit/s», τα οποία µπορούν να συντµηθούν σε «ψηφιακό 
σήµα 2048 kbit/s» και «ψηφιακό σήµα 44736 kbit/s» ή, κατά σύµβαση, σε «σήµα 2 Μbit/s» και «σήµα 
45 Μbit/s». 

04-20-13   τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 64kbit/s 

τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα που έχει τυποποιηµένο δυφιορρυθµό 64kbit/s, και που 
αποτελεί τη συνήθη βάση µιας ψηφιακής οµάδας 

4.21  Στοίχιση 

04-21-01 στοίχιση 
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διεργασία αλλαγής του ψηφιορρυθµού * ψηφιακού σήµατος µε ελεγχόµενο τρόπο χωρίς 
απώλεια ή ακρωτηριασµό των πληροφοριών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Η στοίχιση συνήθως χρησιµοποιείται ως παρακόλουθο της ψηφιακής πολυπλεξίας 
για να επιτρέψει την εφαρµογή της πολυπλεξίας σε παρακάναλα που δεν είναι συγχρονισµένα µε τον 
εξοπλισµό πολυπλεξίας. Οπου γίνεται αυτό, το αρχικό σήµα κάθε καναλιού στοιχίζεται ανεξάρτητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Το σχετικό ρήµα είναι «στοιχίζω». 

04-21-02 στιγµή στοίχισης 

στιγµή κατά την οποία κανένα, ένα ή δύο ψηφία του αρχικού ψηφιακού σήµατος 
µεταδίδονται σύµφωνα µε τη σχέση χρονισµού µεταξύ των χρονοθυρίδων του αρχικού 
σήµατος και των χρονοθυρίδων που παρέχονται για τη µεταφορά αυτού του σήµατος 

04-21-03 στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου 

χρονοθυρίδα ψηφίου που παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για στοίχιση 
*ψηφιακού σήµατος  

04-21-04 στοιχιστικό ψηφίο 

αυθαίρετο ψηφίο που παρεµβάλλεται σε στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου όταν η 
επικρατούσα σχέση χρονισµού δεν απαιτεί τη µετάδοση ψηφίου του αρχικού ψηφιακού 
σήµατος εκείνη τη στιγµή  

04-21-05 ψηφίο υπηρεσίας στοίχισης 

ψηφίο που µεταδίδει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την ενέργεια που αναλαµβάνεται σε 
µια  στιγµή στοίχισης 

04-21-06 θετική στοίχιση 

µέθοδος στοίχισης κατά την οποία οι χρονοθυρίδες ψηφίου που χρησιµοποιούνται για να 
µεταφέρουν ένα ψηφιακό σήµα έχουν ψηφιορρυθµό που είναι πάντα υψηλότερος από 
εκείνον του αρχικού σήµατος, και σε καθεµιά στιγµή στοίχισης, ανάλογα µε τις συνθήκες 
που επικρατούν:  

α) είτε δεν µεταδίδεται κανένα ψηφίο του αρχικού σήµατος αλλά, αντίθετα, µεταδίδεται ένα 
στοιχιστικό ψηφίο στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου, 

β) είτε µεταδίδεται ένα ψηφίο του αρχικού σήµατος στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου, 

όπου οι δύο αυτές εναλλακτικές καταστάσεις στοίχισης ενδεικνύονται µε µοναδικά σήµατα 
που σχηµατίζονται από ψηφία υπηρεσίας στοίχισης 

04-21-07 αρνητική στοίχιση 

Μέθοδος στοίχισης κατά την οποία οι χρονοθυρίδες ψηφίου που χρησιµοποιούνται για να 
µεταφέρουν ένα ψηφιακό σήµα έχουν ψηφιορρυθµό που είναι πάντα χαµηλότερος από 
εκείνον του αρχικού σήµατος, και σε καθεµιά στιγµή στοίχισης, ανάλογα µε τις συνθήκες 
που επικρατούν:  

α) είτε µεταδίδεται ένα ψηφίο του αρχικού σήµατος στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου 

β) είτε µεταδίδονται δύο ψηφία του αρχικού σήµατος, το ένα στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα 
ψηφίου ενώ το άλλο αφαιρείται και µετά µεταδίδεται µε άλλο µέσο, 

όπου οι δύο αυτές εναλλακτικές καταστάσεις στοίχισης ενδεικνύονται µε µοναδικά σήµατα 
που σχηµατίζονται από ψηφία υπηρεσίας στοίχισης 

04-21-08 θετική – µηδενική – αρνητική στοίχιση 
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στοίχιση κατά την οποία οι χρονοθυρίδες ψηφίου που χρησιµοποιούνται για να 
µεταφέρουν ένα ψηφιακό σήµα έχουν ψηφιορρυθµό ο οποίος, κάποιες φορές, µπορεί να 
είναι υψηλότερος, ίσος ή χαµηλότερος από εκείνον του αρχικού σήµατος, και σε καθεµιά 
στιγµή στοίχισης, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν:  

α) είτε δεν µεταδίδεται κανένα ψηφίο του αρχικού σήµατος αλλά, αντίθετα, µεταδίδεται ένα 
στοιχιστικό ψηφίο στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου 

β) είτε µεταδίδεται ένα ψηφίο του αρχικού σήµατος στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα ψηφίου 

γ) είτε µεταδίδονται δύο ψηφία του αρχικού σήµατος, ένα στη στοιχίσιµη χρονοθυρίδα 
ψηφίου ενώ το άλλο να αφαιρείται και µετά να µεταδίδεται µε άλλα µέσα, 

όπου οι τρεις αυτές εναλλακτικές καταστάσεις στοίχισης ενδεικνύονται µε µοναδικά σήµατα 
που σχηµατίζονται από ψηφία υπηρεσίας στοίχισης 

04-21-09 ρυθµός στοίχισης 

αριθµός στιγµών ανά δευτερόλεπτο κατά τις οποίες στοιχίζεται ένα ψηφιακό σήµα είτε µε 
παρεµβολή στοιχιστικού ψηφίου είτε µε τη µετάδοση ενός από τα ψηφία αυτού του 
σήµατος µε άλλα µέσα  

04-21-10 ονοµαστικός ρυθµός στοίχισης 

ρυθµός στοίχισης ο οποίος θεωρητικά θα εµφανιζόταν αν το αρχικό ψηφιακό σήµα και το 
κανάλι που παρέχεται για τη µεταφορά του µε στοίχιση επρόκειτο να έχουν και τα δύο τους 
ονοµαστικούς τους ψηφιορρυθµούς  

04-21-11 µέγιστος ρυθµός στοίχισης 

χωρητικότητα στοίχισης 

µέγιστος δυνατός ρυθµός στοίχισης που µπορεί να υπάρξει στη διεργασία στοίχισης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Στην πράξη, τα όρια ανοχής στους ψηφιορρυθµούς του αρχικού ψηφιακού σήµατος 
και του καναλιού που παρέχεται για τη µεταφορά του µε στοίχιση, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο 
ρυθµός στοίχισης να είναι πάντοτε µικρότερος από τη χωρητικότητα στοίχισης. 

04-21-12 λόγος στοίχισης 

λόγος του ρυθµού στοίχισης προς τη χωρητικότητα στοίχισης  

04-21-13 ονοµαστικός λόγος στοίχισης 

λόγος στοίχισης που προκύπτει όταν το αρχικό ψηφιακό σήµα και το κανάλι που 
παρέχεται για τη µεταφορά του µε στοίχιση έχουν και τα δύο τους ονοµαστικούς τους 
ψηφιορρυθµούς  

04-21-14 µέγιστος λόγος στοίχισης 

λόγος στοίχισης που προκύπτει όταν ο ψηφιορρυθµός του αρχικού ψηφιακού σήµατος 
βρίσκεται στο χαµηλότερο όριο ανοχής του και εκείνος του καναλιού που παρέχεται για τη 
µεταφορά του µε στοίχιση βρίσκεται στο υψηλότερο όριο αντοχής του 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο µέγιστος λόγος στοίχισης είναι η οριακή τιµή που µπορεί πραγµατικά να προκύψει 
υπό συνθήκες πρακτικής λειτουργίας.  

04-21-15 ελάχιστος λόγος στοίχισης 

λόγος στοίχισης που προκύπτει όταν ο ψηφιορρυθµός του αρχικού ψηφιακού σήµατος 
βρίσκεται στο υψηλότερο όριο ανοχής του και εκείνος του καναλιού που παρέχεται για τη 
µεταφορά του µε στοίχιση βρίσκεται στο χαµηλότερο όριο αντοχής του 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο ελάχιστος λόγος στοίχισης είναι η οριακή τιµή που µπορεί πραγµατικά να προκύψει 
υπό συνθήκες πρακτικής λειτουργίας.  

4.22 – 4.26  Παλµοκωδική διαµόρφωση 

4.22  Βασικοί όροι της παλµοκωδικής διαµόρφωσης 

04-22-01 αναλογικοψηφιακή µετατροπή 

  µετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό 

διεργασία σχεδιασµένη για µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό σήµα µε τις ίδιες 
ουσιαστικά πληροφορίες 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Υπάρχει πάντοτε κάποια µικρή απώλεια πληροφοριών στην αναλογικοψηφιακή 
µετατροπή. 

04-22-02 ψηφιακοαναλογική µετατροπή 

 µετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό 

διεργασία σχεδιασµένη για µετατροπή ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό σήµα µε τις ίδιες 
ουσιαστικά πληροφορίες 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Κανονικά, δεν συµβαίνει σηµαντική απώλεια πληροφοριών στην ψηφιακοαναλογική 
µετατροπή.  

04-22-03 γένια παλµοκωδική διαµόρφωση 

 γένια PCM 

οποιαδήποτε µορφή αναλογικο-ψηφιακής µετατροπής που διεξάγεται µε δειγµατοληψία, 
κβαντισµό και εγκωδίκευση  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Πολλές φορές χρησιµοποιείται ο όρος «παλµοκωδική διαµόρφωση» και η 
συντοµογραφία του PCM (βλ. επόµενο όρο) για να δηλώσει την έννοια του «γένια παλµοκωδική 
διαµόρφωση» 

04-22-04 παλµοκωδική διαµόρφωση 

PCM 

διεργασία κατά την οποία ένα σήµα δειγµατοληπτείται, το κάθε δείγµα κβαντίζεται 
ανεξάρτητα από τα άλλα δείγµατα, και η προκύπτουσα διαδοχή κβαντισµένων τιµών 
µετατρέπεται µε εγκωδίκευση σε ψηφιακό σήµα  

04-22-05 διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση 

(02-06-60) DPCM 

διεργασία κατά την οποία ένα σήµα δειγµατοληπτείται, η διαφορά µεταξύ κάθε δείγµατος 
και της προλεγόµενης τιµής του που παράγεται από τη διαδοχή προηγούµενων δειγµάτων ή 
κβαντισµένων τιµών, κβαντίζεται, και η προκύπτουσα διαδοχή κβαντισµένων τιµών 
µετατρέπεται µε εγκωδίκευση σε ψηφιακό σήµα  

04-22-06   πρόλεξη {στη διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση} 

διεργασία εκτίµησης της τιµής ενός δείγµατος από τη διαδοχή προηγούµενων δειγµάτων ή 
κβαντισµένων τιµών 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Σχετικοί όροι είναι: «νόµος πρόλεξης», «προλεκτήρας». 

04-22-07 διαµόρφωση δέλτα 
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(02-06-61) ∆M 

διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση κατά την οποία κρατείται µόνο το πρόσηµο της 
διαφοράς µεταξύ κάθε δείγµατος σήµατος και της προλεγόµενης τιµής του και 
εγκωδικεύεται µε ένα µόνο δυαδικό ψηφίο 

04-22-08 προσαρµοστική διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση 

 ADPCM 

διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση στην οποία ο νόµος πρόλεξης και/ή ο νόµος 
κβαντισµού προσαρµόζονται αυτόµατα σύµφωνα µε κάποιο χαρακτηριστικό του υπόψη 
σήµατος ή καναλιού 

04-22-09   προσαρµοστική πρόλεξη {στην ADPCM} 

πρόλεξη της οποίας µία ή περισσότερες παράµετροι προσαρµόζονται αυτόµατα σύµφωνα 
µε κάποιο χαρακτηριστικό του υπόψη σήµατος ή καναλιού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  – Σχετικός όρος είναι «προσαρµοστικός προλεκτήρας». 

4.23  ∆ειγµατοληψία στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-23-01   δείγµα {σήµατος} 

(02-04-06)  

αντιπροσωπευτική σε δεδοµένη στιγµή τιµή σήµατος, που λαµβάνεται από τιµές αυτού του 
σήµατος κοντά σ’ αυτήν τη στιγµή 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Θεωρητικά, η τιµή ενός δείγµατος είναι ίση µε την τιµή του σήµατος σε δεδοµένη στιγµή. 
Στην πράξη, είναι ίση ή ανάλογη µε µια σταθµισµένη µέση τιµή της µεταβαλλόµενης τιµής του σήµατος 
κοντά σε αυτή τη στιγµή. 

04-23-02  δειγµατοληψία {σήµατος} 

διεργασία λήψης δειγµάτων ενός σήµατος, συνήθως σε ίσα χρονικά διαστήµατα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το σχετικό ρήµα είναι «δειγµατοληπτώ» (ένα σήµα).  

04-23-03  συχνότητα δειγµατοληψίας 

 ρυθµός δειγµατοληψίας 

αριθµός δειγµάτων ενός σήµατος που λαµβάνονται ανά µονάδα χρόνου 

04-23-04  οδόντωση (εικόνας) 

 παραµόρφωση αναδίπλωσης (φάσµατος) 

παραµόρφωση που προκαλείται µε τη δειγµατοληψία ενός σήµατος σε ακατάλληλο ρυθµό 
και έχει ως αποτέλεσµα την επικάλυψη των πλευρικών ζωνών γύρω από τους αρµονικούς 
της συχνότητας δειγµατοληψίας στο φάσµα του δειγµατοληπτούµενου σήµατος  

4.24  Κβαντισµός στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-24-01  κβαντισµός 

(02-04-07) 

διεργασία κατά την οποία µια συνεχής περιοχή τιµών τις οποίες µπορεί να δεχθεί ένα 
µέγεθος διαιρείται σε έναν αριθµό προκαθορισµένων παρακείµενων διαστηµάτων και στην 
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οποία οποιαδήποτε τιµή εντός δεδοµένου διαστήµατος παριστάνεται µε µία µόνο 
προκαθορισµένη τιµή εντός του διαστήµατος 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  – Σχετικοί όροι είναι «κβαντίζω» και «κβαντιστής». 

04-24-02  διάστηµα κβαντισµού 

ένα από τα παρακείµενα διαστήµατα που χρησιµοποιούνται στον κβαντισµό 

04-24-03  κβαντισµένη τιµή  

µοναδική διάκριτη τιµή που χρησιµοποιείται για να παραστήσει οποιαδήποτε τιµή σε 
συγκεκριµένο διάστηµα κβαντισµού  

04-24-04  τιµή απόφασης 

τιµή που καθορίζει το σύνορο µεταξύ δύο παρακείµενων διαστηµάτων κβαντισµού 

04-24-05  ιδεατή τιµή απόφασης 

καθεµιά από τις δύο τιµές που λαµβάνονται µε παρεκβολή από τις πραγµατικές τιµές 
απόφασης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Οι τιµές αυτές θεωρείται ότι παριστάνουν υποθετικά εξωτερικά φράγµατα για τα δύο 
ακραία διαστήµατα κβαντισµού του νόµου κβαντισµού. 

04-24-06  νόµος κβαντισµού 

〈στον κβαντισµό〉 νόµος που καθορίζει το πλήθος των διαστηµάτων κβαντισµού, τις 
ιδεατές τιµές απόφασης, τις τιµές απόφασης, τις κβαντισµένες τιµές και, κατά 
περίπτωση, τους κανόνες που διέπουν την προσαρµοστική λειτουργία 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα είναι οι νόµοι κβαντισµού Α και µ που έχουν τυποποιηθεί από τη CCITT 
για φωνοσυχνικά σήµατα. 

04-24-07  οµοιόµορφος κβαντισµός 

κβαντισµός στον οποίο τα διαστήµατα κβαντισµού µεταξύ των δύο ιδεατών τιµών 
απόφασης είναι όλα ίσα 

04-24-08  ανοµοιόµορφος κβαντισµός 

κβαντισµός στον οποίο τα διαστήµατα κβαντισµού µεταξύ των δύο ιδεατών τιµών 
απόφασης δεν είναι όλα ίσα 

04-24-09  προσαρµοστικός κβαντισµός 

κβαντισµός του οποίου µία ή περισσότερες παράµετροι προσαρµόζονται αυτόµατα 
σύµφωνα µε κάποιο χαρακτηριστικό του υπόψη σήµατος ή καναλιού  

04-24-10  περιοχή εργασίας {κβαντιστή} 

περιοχή τιµών εισόδου ενός κβαντιστή οι οποίες βρίσκονται µεταξύ των δύο ιδεατών τιµών 
απόφασης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η παραµόρφωση στον κβαντισµό αποδίδεται συµβατικά σε παραµόρφωση λόγω 
υπερφόρτωσης για τιµές εκτός της περιοχής εργασίας. 

04-24-11  χωρητικότητα φόρτου {κβαντιστή} 

στάθµη ηµιτονοειδούς σήµατος του οποίου οι θετικές και αρνητικές κορυφές συµπίπτουν µε 
τις ιδεατές τιµές απόφασης στη βασική παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-24-12  περιόριση κορυφής {στον κβαντισµό} 

 περιορισµός κορυφής 
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φαινόµενο κατά το οποίο οποιαδήποτε τιµή που προορίζεται για κβαντισµό και βρίσκεται 
εκτός της περιοχής εργασίας αντικαθίσταται από την πλησιέστερη κβαντισµένη τιµή 

04-24-13  παραµόρφωση κβαντισµού 

(02-07-69) θόρυβος κβαντισµού 

παραµόρφωση σήµατος που προκύπτει από τη διεργασία του κβαντισµού ενός αρχικού 
σήµατος όταν οι τιµές που πρόκειται να κβαντιστούν είναι µέσα στα όρια της περιοχής 
εργασίας του κβαντιστή 

04-24-14  παραµόρφωση (λόγω) υπερφόρτωσης {στον κβαντισµό} 

παραµόρφωση ενός σήµατος που προκύπτει από περιόριση κορυφής στον κβαντισµό  

04-24-15  παραµόρφωση κλίσης (λόγω) υπερφόρτωσης {στην DPCM} 

Η παραµόρφωση που οφείλεται σε περιόριση κορυφής σε έναν κβαντιστή DPCM 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η παραµόρφωση κλίσης (λόγω) υπερφόρτωσης προκύπτει από την ανικανότητα του 
κβαντιστή να ανταποκριθεί επαρκώς σε µεγάλες διαφορές µεταξύ διαδοχικών δειγµάτων που 
εφαρµόζονται στην είσοδο του συστήµατος DPCM. 

4.25  Εγκωδίκευση στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-25-01 εγκωδίκευση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

 κωδικοποίηση 

διεργασία αντιπροσώπευσης καθεµιάς κβαντισµένης τιµής από µια διάταξη ψηφίων 
σύµφωνα µε ένα ορισµένο σύνολο κανόνων 

04-25-02 παλµοκώδικας 

σύνολο κανόνων που ορίζουν την ισοδυναµία µεταξύ καθεµιάς κβαντισµένης τιµής και µιας 
συγκεκριµένης διάταξης ψηφίων που χρησιµοποιούνται για να την αντιπροσωπεύσουν 

04-25-03 δυαδικός κώδικας PCM  

παλµοκώδικας στον οποίο οι κβαντισµένες τιµές, από την πιο αρνητική έως την πιο 
θετική, παριστάνονται µε δυαδικούς αριθµούς που λαµβάνονται κατά τη φυσική σειρά  

04-25-04 συµµετρικός δυαδικός κώδικας 

παλµοκώδικας στον οποίο το θετικό ή αρνητικό πρόσηµο µιας κβαντισµένης τιµής 
παριστάνεται µε ένα δυαδικό ψηφίο, και το µέτρο παριστάνεται µε τα υπόλοιπα ψηφία  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Τόσο η διάταξη των ψηφίων όσο και η χρήση των δυαδικών συµβόλων 0 και 1 στις 
διάφορες θέσεις ψηφίων πρέπει να προδιαγράφονται. 

04-25-05 κωδική λέξη {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

 κωδικολέξη 

 λέξη PCM 

σύνολο ψηφίων που παριστάνουν µια κβαντισµένη τιµή στη βασική παλµοκωδική 
διαµόρφωση ή στη διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ενα σύνολο σηµατοστοιχείων που παριστάνουν µια κωδική λέξη ονοµάζεται µερικές 
φορές «σήµα χαρακτήρα» κατ’ αναλογίαν προς την τηλεγραφία και την επικοινωνία δεδοµένων. Η 
χρήση αυτή αποδοκιµάζεται. 

04-25-06 αποκωδίκευση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

 αποκωδικοποίηση 
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Η διεργασία που εφαρµόζεται σε µια διαδοχή κωδικών λέξεων για ανασύσταση του 
αρχικού σήµατος 

04-25-07 εγκωδικευτής PCM 

 κωδικοποιητής PCM 

συσκευή για υλοποίηση της εγκωδίκευσης στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-25-08 αποκωδικευτής PCM 

 αποκωδικοποιητής PCM 

συσκευή για υλοποίηση της αποκωδίκευσης στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-25-09 κωδικοαποκωδικευτής PCM 

 κωδικοαποκωδικοποιητής PCM 

συναρµολόγηµα ενός εγκωδικευτή PCM και ενός αποκωδικευτή PCM που λειτουργούν σε 
αντίθετες κατευθύνσεις σε ενιαία συσκευή 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η σηµασία του όρου συχνά διευρύνεται για να περιλάβει ένα σύνολο συσκευών για 
κβαντισµό ενός δείγµατος σήµατος, για εγκωδίκευση της κβαντισµένης τιµής ως κωδικής λέξης, 
για παραγωγή του απαιτούµενου ψηφιακού σήµατος και για επιτέλεση των συµπληρωµατικών 
διεργασιών στην αντίθετη κατεύθυνση. 

04-25-10 διακωδίκευση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

 διακωδικοποίηση 

µετατροπή µιας διαδοχής κωδικών λέξεων δεδοµένου παλµοκώδικα, σε αντίστοιχη 
διαδοχή κωδικών λέξεων που παριστάνουν την ισοδύναµη διαδοχή κβαντισµένων τιµών σε 
έναν άλλο παλµοκώδικα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Ο όρος µπορεί να προσδιορίζεται για να ενδεικνύει τους δύο συγκεκριµένους 
παλµοκώδικες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η αντίστοιχη συσκευή κατασηµαίνεται ως «διακωδικευτής». 

04-25-11 ψηφιακή ακολουθία δοκιµής 

 DTS 

ορισµένη ακολουθία ψηφίων που χρησιµοποιείται για δοκιµές συστηµάτων ψηφιακής 
µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παράδειγµα ψηφιακής ακολουθίας δοκιµής είναι µια προδιαγεγραµµένη ψευδοτυχαία 
ακολουθία. 

04-25-01 ψηφιακή ακολουθία αναφοράς PCM 

 DRS 

ορισµένη ακολουθία κωδικών λέξεων η οποία όταν εφαρµόζεται σε έναν ιδανικό 
αποκωδικευτή PCM παράγει ηµιτονοειδές σήµα αναφοράς προδιαγεγραµµένης στάθµης 
και συχνότητας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παράδειγµα στάθµης και συχνότητας είναι µηδέν dBm 0 και 1020 Hz. 

4.26  Πολυπλεξία στην παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-26-01 τηλεφωνικό κανάλι PCM 
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κανάλι που έχει τυποποιηµένο ενεργό ψηφιορρυθµό κατάλληλο για τη µετάδοση οµιλίας 
τηλεφωνικής ποιότητας στην πολυκαναλική µετάδοση PCM και καταλαµβάνει µία από ένα 
πλήθος χρονοθυρίδων καναλιού στο πλαίσιο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Στα περισσότερα πολυκαναλικά συστήµατα PCM που χρησιµοποιούν βασική 
παλµοκωδική διαµόρφωση ο τυποποιηµένος ενεργός δυφιορρυθµός είναι 64 kbit/s. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Σήµατα, διαφορετικά από τα σήµατα οµιλίας, που έχουν κατάλληλα προδιαγεγραµµένα 
χαρακτηριστικά µπορεί να καταλαµβάνουν όλο ή µέρος ενός (τηλεφωνικού) καναλιού PCM. 

04-26-02 εξοπλισµός πολυπλεξίας PCM 

εξοπλισµός για παραγωγή ενός ενιαίου ψηφιακού σήµατος σε ορισµένο ψηφιορρυθµό 
από τα σήµατα σε διάφορα φωνοσυχνικά κανάλια µε συνδυασµό παλµοκωδικής 
διαµόρφωσης και πολύπλεξης διαίρεσης χρόνου καθώς επίσης και για επιτέλεση των 
συµπληρωµατικών λειτουργιών στην αντίθετη κατεύθυνση µετάδοσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το ενιαίο ψηφιακό σήµα είναι συνήθως εκείνο µιας ψηφιακής οµάδας.  

04-26-03 οµάδα PCM νόµου Α 

ψηφιακή οµάδα από τηλεφωνικά κανάλια PCM, συνήθως 30, συναρµολογηµένα µε 
εξοπλισµό πολυπλεξίας PCM που χρησιµοποιεί το νόµο κβαντισµού Α της CCITT. Το 
σύνθετο ψηφιακό σήµα έχει πλαίσιο που αποτελείται από 32 χρονοθυρίδες * 
δυφιοοκτάδων και λειτουργεί µε δυφιορρυθµό 2048 kbit/s 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο όρος αυτός θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν όλα τα διαθέσιµα κανάλια 
χρησιµοποιούνται ως κανάλια PCM.  

04-26-04 οµάδα PCM νόµου µ 

ψηφιακή οµάδα από 24 τηλεφωνικά κανάλια PCM συναρµολογηµένα µε εξοπλισµό 
πολυπλεξίας PCM που χρησιµοποιεί το νόµο κβαντισµού µ της CCITT. Το σύνθετο 
ψηφιακό σήµα έχει πλαίσιο που αποτελείται από 24 χρονοθυρίδες * δυφιοοκτάδων και 
µια µεµονωµένη χρονοθυρίδα ψηφίου και λειτουργεί µε δυφιορρυθµό 1544 kbit/s 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο όρος αυτός θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν όλα τα διαθέσιµα κανάλια 
χρησιµοποιούνται ως κανάλια PCM.  

04-26-05 διαπολυπλεξία 

µετατροπή ενός σήµατος πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας, όπως µιας οµάδας ή µιας 
υπεροµάδας, σε αντίστοιχο ψηφιακά πολυπλεγµένο σήµα το οποίο έχει πλαισιοδοµή και 
κανάλια τα ίδια σαν να είχε παραχθεί από εξοπλισµό πολυπλεξίας PCM καθώς και η 
συµπληρωµατική διεργασία στην αντίθετη κατεύθυνση µετάδοσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η σχετική συσκευή είναι γνωστή ως «διαπολυπλέκτης». 
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(Κενή σελίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  
 

Κωδικαριθµικό ευρετήριο των ελληνικών όρων που αντιστοιχούν 
στους ορισµούς του προτύπου 

Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-01-01 πληροφορία 

04-01-02 σήµα 

04-01-03 αναλογικό σήµα 

04-01-04 διάκριτα χρονισµένο σήµα, σήµα διάκριτου χρονισµού 

04-01-05 ψηφιακό σήµα 

04-01-06 µετάδοση 

04-01-07 αναλογική µετάδοση 

04-01-08 ψηφιακή µετάδοση 

04-01-09 µονοκατευθυντικός 

04-01-10 δικατευθυντικός 

04-01-11 µονόδροµος 

04-01-12 αµφίδροµος 

04-01-13 ριπαία µετάδοση 

04-02-01 µέσο µετάδοσης 

04-02-02 γραµµή µετάδοσης 

04-02-03 γεωεπιστροφή, επιστροφή µέσω γης 

04-02-04 συµµετρικό ζεύγος 

04-02-05 οµοαξονικό ζεύγος 

04-02-06 κυµατοδηγός 

04-02-07 οπτική ίνα 

04-02-08 χώρος 

04-03-01 µεταλλικό κύκλωµα 

04-03-02 ισοσταθµισµένο µεταλλικό κύκλωµα, εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

04-03-02 ισοσταθµισµένο µεταλλικό κύκλωµα, εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

04-03-03 ανισοστάθµιστο µεταλλικό κύκλωµα, µη εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

04-03-04 γεωεπιστροφικό κύκλωµα 

04-03-05 υπερτεθειµένο κύκλωµα 

04-03-06 πραγµατικό κύκλωµα, φυσικό κύκλωµα 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-03-07 γεωεπιστροφικό φαντασµικό κύκλωµα 

04-03-08 φαντασµικό κύκλωµα 

04-03-09 διπλό φαντασµικό κύκλωµα 

04-04-01 διαδροµή µετάδοσης 

04-04-02 κανάλι (µετάδοσης) 

04-04-03 (τηλεπικοινωνιακό) κύκλωµα 

04-04-04 κανάλι εκποµπής, κανάλι µετάβασης 

04-04-05 κανάλι λήψης, κανάλι επιστροφής 

04-04-06 κατανεµητής 

04-04-07 ζεύξη µετάδοσης, ζεύξη 

04-04-08 ζεύξη γραµµής 

04-04-09 ραδιοζεύξη 

04-04-10 σύστηµα µετάδοσης 

04-04-11 σήµα εισόδου {συστήµατος µετάδοσης} 

04-04-12 σήµα εξόδου (συστήµατος µετάδοσης) 

04-04-13 σήµα γραµµής 

04-04-14 δισυρµατική µετάδοση 

04-04-15 τετρασυρµατική µετάδοση 

04-04-16 δισύρµατο κύκλωµα, 2-σύρµατο κύκλωµα 

04-04-17 τετρασύρµατο κύκλωµα, 4-σύρµατο κύκλωµα 

04-04-18 τετρασυρµατικός τερµατιστής 

04-05-01 επαναλήπτης 

04-05-02 αναλογικός επαναλήπτης 

04-05-03 αναγεννητικός επαναλήπτης 

04-05-04 δισυρµατικός επαναλήπτης 

04-05-05 τετρασυρµατικός επαναλήπτης 

04-05-06 τερµατισµός τµήµατος 

04-05-07 στοιχειώδες καλωδιακό τµήµα 

04-05-08 στοιχειώδες τµήµα επαναλήπτη 

04-05-09 στοιχειώδες τµήµα αναγεννητή 

04-06-01 σταθµός επαναληπτών 

04-06-02 τοπικά ελεγχόµενος σταθµός επαναληπτών 

04-06-03 ελέγχων σταθµός επαναληπτών 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-06-04 τηλεελεγχόµενος σταθµός επαναληπτών 

04-06-05 τοπικά τροφοδοτούµενος σταθµός επαναληπτών 

04-06-06 ισχυοτροφοδοτικός σταθµός επαναληπτών 

04-06-07 τηλετροφοδοτούµενος σταθµός επαναληπτών 

04-07-01 ηχώ 

04-07-02 έλεγχος ηχώς, έλεγχος ηχούς 

04-07-03 καταστολή ηχώς, καταστολή ηχούς 

04-07-04 καταστολέας ηχώς, καταστολέας ηχούς 

04-07-05 ολοκαταστολέας ηχώς, ολοκαταστολέας ηχούς 

04-07-06 ηµικαταστολέας ηχώς, ηµικαταστολέας ηχούς 

04-07-07 αδρανής κατάσταση {καταστολέα ηχώς}, αδρανής κατάσταση {καταστολέα ηχούς}

04-07-08 αδρανοποιηµένη κατάσταση {καταστολέα ηχώς}, αδρανοποιηµένη κατάσταση 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-09 κατάσταση καταστολής {καταστολέα ηχώς}, κατάσταση καταστολής {καταστολέα 
ηχούς} 

04-07-10 κατάσταση παρέµβασης {καταστολέα ηχώς}, κατάσταση παρέµβασης 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-11 ακύρωση ηχώς, ακύρωση ηχούς 

04-07-12 ακυρωτής ηχώς, ακυρωτής ηχούς 

04-07-13 αδρανοποίηση {σε έλεγχο ηχώς}, αδρανοποίηση {σε έλεγχο ηχούς} 

04-07-14 δραστικοποίηση {σε έλεγχο ηχώς}, δραστικοποίηση {σε έλεγχο ηχούς} 

04-08-01 πολύπλεξη, πολυπλεξία 

04-08-02 σήµα πολυπλεξίας, πολυπλεγµένο σήµα 

04-08-03 αποπολύπλεξη 

04-08-04 παράγωγο κανάλι 

04-08-05 πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας 

04-08-06 πολύπλεξη διαίρεσης µήκους κύµατος, πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος 

04-08-07 πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου 

04-08-08 πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα, πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα 

04-08-09 πολυπλεκτική µετάδοση 

04-08-10 φερεσυχνική µετάδοση 

04-08-11 πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση, πολυκαναλική µετάδοση FDM, αναλογική 
φερεσυχνική µετάδοση 

04-08-12 πολυκαναλική µετάδοση παλµοκωδικής διαµόρφωσης, πολυκαναλική µετάδοση 
PCM 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-08-13 πολυπλέκτης 

04-08-14 αποπολυπλέκτης 

04-08-15 πολυαποπολυπλέκτης 

04-09-01 φάσµα συχνοτήτων 

04-09-02 ζώνη συχνοτήτων 

04-09-03 ζωνικό εύρος συχνοτήτων, εύρος ζώνης συχνοτήτων 

04-09-04 ζώνη βάσης 

04-09-05 φωνόσυχνο κανάλι, κανάλι VF 

04-09-06 κανάλι ραδιοφωνικού προγράµµατος 

04-09-07 κατανεµητής επαναλήπτη 

04-10-01 µετάθεση συχνοτήτων 

04-10-02 φέρουσα (ταλάντωση), φέρον (κύµα) 

04-10-03 φέρουσες συχνότητες {στην πολυκαναλική φερεσυχνική µετάδοση 

04-10-04 φέρουσες συχνότητες καναλιού 

04-10-05 φέρουσες συχνότητες (πρωτ)οµάδας 

04-10-06 προφυλακτική ζώνη 

04-10-07 κανάλι (τηλεφωνίας FDM) 

04-10-08 εξοπλισµός µετάθεσης καναλιών 

04-10-09 οµάδα 

04-10-10 βασική οµάδα 

04-10-11 οµάδα Α, βασική οµάδα Α 

04-10-12 υποοµάδα 

04-10-13 εξοπλισµός διαµόρφωσης οµάδας 

04-10-14 εξοπλισµός µετάθεσης οµάδων 

04-10-15 υπεροµάδα, δευτεροµάδα 

04-10-16 βασική υπεροµάδα, βασική δευτεροµάδα 

04-10-17 εξοπλισµός διαµόρφωσης υπεροµάδας, εξοπλισµός διαµόρφωσης δευτεροµάδας

04-10-18 εξοπλισµός µετάθεσης υπεροµάδων, εξοπλισµός µετάθεσης δευτεροµάδων 

04-10-19 κύρια οµάδα, τριτοµάδα 

04-10-20 βασική κύρια οµάδα, βασική τριτοµάδα 

04-10-21 κύρια οµάδα Β 

04-10-22 εξοπλισµός διαµόρφωσης κύριας οµάδας, εξοπλισµός διαµόρφωσης τριτοµάδας 

04-10-23 εξοπλισµός µετάθεσης κύριων οµάδων, εξοπλισµός µετάθεσης τριτοµάδων 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-10-24 τεταρτοµάδα 

04-10-25 βασική τεταρτοµάδα 

04-10-26 εξοπλισµός µετάθεσης τεταρτοµάδων 

04-10-27 αρχιοµάδα (15 υπεροµάδων), αρχιοµάδα (15 δευτεροµάδων) 

04-10-28 βασική αρχιοµάδα (15 υπεροµάδων), βασική αρχιοµάδα (15 δευτεροµάδων) 

04-10-29 εξοπλισµός διαµόρφωσης αρχιοµάδας (15 δευτεροµάδων), εξοπλισµός 
διαµόρφωσης αρχιοµάδας {15 υπεροµάδων} 

04-10-30 εξοπλισµός µετάθεσης αρχιοµάδων 

04-11-01 κατανεµητής επαναλήπτη υψηλής συχνότητας 

04-11-02 κατανεµητής οµάδων 

04-11-03 σηµείο διαχωρισµού {στη µετάδοση FDM} 

04-11-04 ζεύξη FDM 

04-11-05 τµήµα οµάδας 

04-11-06 ζεύξη οµάδας 

04-11-07 φίλτρο άµεσης διασύνδεσης, φίλτρο άµεσης µεταφοράς 

04-11-08 σηµείο άµεσης διασύνδεσης 

04-11-09 φίλτρο διασύνδεσης οµάδας 

04-12-01 (σήµα) πιλότος 

04-12-02 πιλότος αναφοράς 

04-12-03 πιλότος αναφοράς οµάδας 

04-12-04 πιλότος ρύθµισης 

04-12-05 πιλότος σύγκρισης συχνοτήτων 

04-12-06 πιλότος (ελέγχου) µεταγωγής 

04-12-07 ρυθµισµένο τµήµα γραµµής 

04-13-01 χρονοκλίµακα 

04-13-02 κυκλική χρονοκλίµακα 

04-13-03 σηµαντική στιγµή {στη µετάδοση} 

04-13-04 σχέση φάσης {στο χρονισµό} 

04-13-05 σήµα χρονισµού 

04-13-06 κυκλικό σήµα χρονισµού 

04-13-07 κυκλικό σήµα ελέγχου 

04-13-08 χρονοθυρίδα 

04-13-09 χρονιστής, ρολόι 

04-13-10 χρονιστής αναφοράς, ρολόι αναφοράς 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-13-11 κύριος χρονιστής, κύριο ρολόι 

04-13-12 ισόχρονος 

04-13-13 ριπαίως ισόχρονος, ισόχρονος κατά ριπές 

04-13-14 ανισόχρονος 

04-13-15 σύγχρονος 

04-13-16 συγχρονικότητα 

04-13-17 συγχρονισµός 

04-13-18 πλησιόχρονος 

04-13-19 ασύγχρονος 

04-14-01 πλαίσιο {στην TDM} 

04-14-02 αρχή πλαισίου 

04-14-03 ευθυγράµµιση πλαισίου 

04-14-04 σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου 

04-14-05 σήµα ευθυγράµµισης συγκεντρωµένου πλαισίου 

04-14-06 σήµα ευθυγράµµισης κατανεµηµένου πλαισίου 

04-14-07 χρονοθυρίδα ευθυγράµµισης πλαισίου 

04-14-08 χρόνος ανάκτησης ευθυγράµµισης πλαισίου 

04-14-09 χρόνος απώλειας ευθυγράµµισης πλαισίου 

04-14-10 χρονοθυρίδα καναλιού 

04-14-11 χρονοθυρίδα σηµατοδοσίας 

04-14-12 αρτηρία 

04-14-13 πύλη καναλιού 

04-14-14 υποπλαίσιο 

04-14-15 πολυπλαίσιο 

04-14-16 ευθυγράµµιση πολυπλαισίου 

04-14-17 σήµα ευθυγράµµισης πολυπλαισίου 

04-15-01 συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM}, σύγχρονο δίκτυο {στην TDM} 

04-15-02 µη συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM}, µη σύγχρονο δίκτυο {στην TDM} 

04-15-03 πλησιόχρονο δίκτυο 

04-15-04 δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού, δίκτυο αµοιβαίου συγχρονισµού 

04-15-05 δηµοκρατικό δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού 

04-15-06 ιεραρχικό συγχρονισµένο δίκτυο 

04-15-07 ιεραρχικό δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-15-08 σήµα συγχρονισµού 

04-15-09 πληροφορίες χρονισµού {σε συγχρονισµένο δίκτυο} 

04-15-10 κόµβος συγχρονισµού 

04-15-11 ζεύξη συγχρονισµού 

04-15-12 δίκτυο συγχρονισµού 

04-15-13 τοπικά παραγόµενο σήµα συγχρονισµού 

04-15-14 τηλεπαραγόµενο σήµα συγχρονισµού 

04-15-15 µονοσηµειακός συγχρονισµός 

04-15-16 δισηµειακός συγχρονισµός 

04-15-17 µονοπλευρικός έλεγχος 

04-15-18 διπλευρικός έλεγχος 

04-16-01 σηµατοστοιχείο {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-16-02 χρονοθυρίδα ψηφίου 

04-16-03 δυαδικό (ψηφιακό) σήµα 

04-16-04 τριαδικό (ψηφιακό) σήµα 

04-16-05 ν-αδικό (ψηφιακό) σήµα 

04-16-06 ψηφιορρυθµός, ρυθµός ψηφίων {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-16-07 δυφιορρυθµός, δυφιακός ρυθµός, ρυθµός δυαδικών ψηφίων 

04-16-08 ρυθµός τριαδικών ψηφίων 

04-16-09 ρυθµός ν-αδικών ψηφίων 

04-16-10 ενεργός ψηφιορρυθµός, ενεργός ρυθµός ψηφίων {χρονοθυρίδας} 

04-16-11 στιγµή απόφασης {για ψηφιακό σήµα} 

04-16-12 κύκλωµα απόφασης {για ψηφιακό σήµα} 

04-16-13 τρόµος {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-16-14 αργοδιακύµανση {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-16-15 σφάλµα χρονικού διαστήµατος 

04-16-16 ανάκτηση χρονισµού 

04-16-17 επαναχρονισµός 

04-16-18 αναγέννηση {ψηφιακού σήµατος} 

04-16-19 αναγεννητής 

04-16-20 δυφιονιάδα, ν-δύφια δυφιοσυλλαβή 

04-16-21 δυφιοοκτάδα {στην ψηφιακή µετάδοση}, δυφιοσυλλαβή, οκταδύφια δυφιοσυλλαβή

04-16-22 θέση ψηφίου 
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Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-16-23 ψηφιακή πλήρωση 

04-16-24 επανάδοση 

04-16-25 απεπανάδοση 

04-16-26 ψηφία υπηρεσίας, επικουρικά ψηφία 

04-16-27 σειριακή (ψηφιακή) µετάδοση 

04-16-28 παράλληλη ψηφιακή µετάδοση 

04-16-29 µετατροπέας σειράς-παραλληλίας, αποσειριακοποιητής 

04-16-30 µετατροπέας παραλληλίας-σειράς, σειριακοποιητής 

04-17-01 κώδικας γραµµής 

04-17-02 εγκωδίκευση γραµµής 

04-17-03 ψηφιορρυθµός γραµµής, ρυθµός ψηφίων γραµµής 

04-17-04 ισοδύναµο δυαδικό περιεχόµενο 

04-17-05 ισοδύναµος δυφιορρυθµός, ισοδύναµος δυφιακός ρυθµός 

04-17-06 οµοιόµορφο πολλαπλότιµο ψηφιακό σήµα 

04-17-07 ανηγµένη τιµή {οµοιόµορφου πολλαπλότιµου ψηφιακού σήµατος} 

04-17-08 ψηφιακό άθροισµα 

04-17-09 ανισοτιµία 

04-17-10 µεταβολή ψηφιακού αθροίσµατος 

04-17-11 ισοσταθµισµένος κώδικας 

04-17-12 κώδικας αντισταθµισµένης ισοτιµίας 

04-17-13 κώδικας εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, διπολικός κώδικας, κώδικας ΑΜΙ

04-17-14 σήµα εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, σήµα ΑΜΙ, διπολικό σήµα 

04-17-15 παραβίαση της εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, παραβίαση ΑΜΙ, 
παραβίαση διπολικότητας 

04-17-16 τροποποιηµένος κώδικας εναλλασσόµενης αντιστροφής σηµείου, 
τροποποιηµένος κώδικας ΑΜΙ 

04-17-17 πλεονάζων κώδικας γραµµής 

04-17-18 πλεονάζον ψηφιακό σήµα 

04-17-19 ψευδοτριαδικό σήµα 

04-17-20 ψευδο ν-αδικό σήµα 

04-17-21 δυφιοσυλλαβή, οκταδύφια δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα 

04-17-21 ακεραιότητα ακολουθίας ψηφίων 

04-17-22 ακεραιότητα ακολουθίας δυφιοοκτάδων 

04-17-23 ανεξαρτησία από την ακολουθία δυφίων 
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04-17-24 οιονεί ανεξαρτησία από την ακολουθία δυφίων 

04-17-25 περιπλέκτης {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-17-26 αποπεριπλέκτης {στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-18-01 ψηφιακό σφάλµα 

04-18-02 δυφιακό σφάλµα 

04-18-03 λόγος σφαλµάτων 

04-18-04 λόγος δυφιακών σφαλµάτων 

04-18-05 πλήθυνση σφαλµάτων 

04-18-06 παράγοντας πλήθυνσης σφαλµάτων 

04-18-07 εξάπλωση σφάλµατος 

04-18-08 εσφαλµένο δευτερόλεπτο 

04-18-09 ασφάλµατο δευτερόλεπτο 

04-18-10 ολίσθηση 

04-18-11 ολίσθηση δυφιοοκτάδας 

04-18-12 ολίσθηση πλαισίου 

04-18-13 ελεγχόµενη ολίσθηση 

04-18-14 ανεξέλεγκτη ολίσθηση 

04-19-01 ψηφιακός κατανεµητής 

04-19-02 ψηφιακό τµήµα 

04-19-03 ψηφιακή ζεύξη 

04-19-04 σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης 

04-19-05 ψηφιακό τµήµα γραµµής 

04-19-06 ψηφιακή ζεύξη γραµµής 

04-19-07 σύστηµα ψηφιακής γραµµής 

04-19-08 ψηφιακό ραδιοτµήµα 

04-19-09 ψηφιακή ραδιοζεύξη 

04-19-10 ψηφιακό ραδιοσύστηµα 

04-20-01 ψηφιακή πολυπλεξία 

04-20-02 ψηφιακός πολυπλέκτης 

04-20-03 ψηφιακός αποπολυπλέκτης 

04-20-04 εξοπλισµός ψηφιακής πολυπλεξίας 

04-20-05 ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης 

04-20-05 ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης 
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04-20-06 ψηφιακή πλοκάδα 

04-20-07 ιεραρχία ψηφιακής πολυπλεξίας 

04-20-08 ψηφιακή οµάδα 

04-20-09 ψηφιακή υπεροµάδα, ψηφιακή δευτεροµάδα 

04-20-10 ψηφιακή κύρια οµάδα, ψηφιακή τριτοµάδα 

04-20-11 ψηφιακή τεταρτοµάδα 

04-20-12 τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 

04-20-13 τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 64 kbits/s 

04-21-01 στοίχιση 

04-21-02 στιγµή στοίχισης 

04-21-03 στοιχίσιµη χρονοθυρίδα 

04-21-04 στοιχιστικό ψηφίο 

04-21-05 ψηφίο υπηρεσίας στοίχισης 

04-21-06 θετική στοίχιση 

04-21-07 αρνητική στοίχιση 

04-21-08 θετική-µηδενική-αρνητική στοίχιση 

04-21-09 ρυθµός στοίχισης 

04-21-10 ονοµαστικός ρυθµός στοίχισης 

04-21-11 µέγιστος ρυθµός στοίχισης, χωρητικότητα στοίχισης 

04-21-12 λόγος στοίχισης 

04-21-13 ονοµαστικός λόγος στοίχισης 

04-21-14 µέγιστος λόγος στοίχισης 

04-21-15 ελάχιστος λόγος στοίχισης 

04-22-01 αναλογικοψηφιακή µετατροπή, µετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό, µετατροπή 
A/D 

04-22-02 ψηφιακοαναλογική µετατροπή, µετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό, µετατροπή 
D/A 

04-22-03 γένια παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-04 παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-05 διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-06 πρόλεξη 

04-22-07 διαµόρφωση δέλτα 

04-22-08 προσαρµοστική διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-09 προσαρµοστική πρόλεξη 



 ΕΛΟΤ 1300.04
 

 65

Κωδικός αριθµός Ελληνικός Ορος 

04-23-01 δείγµα {σήµατος} 

04-23-02 δειγµατοληψία {σήµατος} 

04-23-03 συχνότητα δειγµατοληψίας, ρυθµός δειγµατοληψίας 

04-23-04 οδόντωση (εικόνας), παραµόρφωση αναδίπλωσης (φάσµατος) 

04-23-05 ιδεατή τιµή απόφασης 

04-24-01 κβαντισµός 

04-24-02 διάστηµα κβαντισµού 

04-24-03 κβαντισµένη τιµή 

04-24-04 τιµή απόφασης 

04-24-05 ιδεατή τιµή απόφασης 

04-24-06 νόµος κβαντισµού 

04-24-07 οµοιόµορφος κβαντισµός 

04-24-08 ανοµοιόµορφος κβαντισµός 

04-24-09 προσαρµοστικός κβαντισµός 

04-24-10 περιοχή εργασίας {κβαντιστή} 

04-24-11 χωρητικότητα φόρτου {κβαντιστή} 

04-24-12 περιόριση κορυφής, περιορισµός κορυφής {στον κβαντισµό} 

04-24-13 παραµόρφωση κβαντισµού, θόρυβος κβαντισµού 

04-24-14 παραµόρφωση (λόγω) υπερφόρτωσης {στον κβαντισµό} 

04-24-15 παραµόρφωση κλίσης (λόγω) υπερφόρτωσης {στην DPCM} 

04-25-01 εγκωδίκευση, κωδικοποίηση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-02 παλµοκώδικας 

04-25-03 δυαδικός κώδικας PCM 

04-25-04 συµµετρικός δυαδικός κώδικας 

04-25-05 κωδική λέξη, κωδικολέξη {στην παλµοκωδική διαµόρφωση}, λέξη PCM 

04-25-06 αποκωδίκευση, αποκωδικοποίηση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-07 εγκωδικευτής PCM, κωδικευτής PCM, κωδικοποιητής PCM 

04-25-08 αποκωδικοποιητής PCM, αποκωδικευτής PCM 

04-25-08 αποκωδικευτής PCM, αποκωδικοποιητής PCM 

04-25-09 κωδικοαποκωδικευτής PCM 

04-25-10 διακωδίκευση, διακωδικοποίηση {στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-11 ψηφιακή ακολουθία δοκιµής 

04-25-12 ψηφιακή ακολουθία αναφοράς PCM 
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04-26-01 τηλεφωνικό κανάλι PCM 

04-26-02 εξοπλισµός πολυπλεξίας PCM 

04-26-03 οµάδα PCM νόµου Α 

04-26-04 οµάδα PCM νόµου µ 

04-26-05 διαπολυπλεξία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  
 

Τετράγλωσσο λεξιλόγιο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του προτύπου και άλλων όρων που 
χρησιµοποιούνται σ’ αυτό 

Ελληνικός Ορος Κωδικός 
αριθµός 

Αγγλικός Ορος Συντ. Γαλλικός Ορος ΓερµανικόςΟρος 

αδρανής κατάσταση {καταστολέα 
ηχώς}, αδρανής κατάσταση 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-07 unoperated state {of an echo 
suppressor} 

 état de repos {d'un suppresseur 
d'écho} 

Ruhezustand {eines Echounterdrückers} 

αδρανοποιηµένη κατάσταση 
{καταστολέα ηχώς}, 
αδρανοποιηµένη κατάσταση 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-08 disabled state {of an echo 
suppressor} 

 état neutralisé {d'un suppresseur 
d'écho} 

Außerbetriebszustand {eines 
Echounterdrückers} 

αδρανοποίηση {σε έλεγχο ηχώς}, 
αδρανοποίηση {σε έλεγχο ηχούς} 

04-07-13 disabling {in echo control}  neutralisation {en protection contre les 
échos} 

Außerbetriebsetzen {in der 
Echoregulierung} 

αθροιστική ολίσθηση  cumulative drift    

ακεραιότητα ακολουθίας 
δυφιοοκτάδων 

04-17-22 octet sequence integrity  intégrité de la suite des octets Vollständigkeit der Oktettfolge 

ακεραιότητα ακολουθίας ψηφίων 04-17-21 digit sequence integrity  intégrité de la suite des éléments 
numériques 

Vollständigkeit der Digitalfolge 

ακολουθία εξαίρεσης  exceptional sequence    

ακύρωση ηχούς, ακύρωση ηχώς 04-07-11 echo cancellation  compensation d'écho, annulation 
d'écho 

Echokompensation 

ακύρωση ηχώς, ακύρωση ηχούς 04-07-11 echo cancellation  annulation d'écho, compensation 
d'écho 

Echokompensation 

ακυρωτής ηχώς, ακυρωτής ηχούς 04-07-12 echo canceller  annuleur d'écho, compensateur 
d'écho 

Echokompensator 

αλληλοπαρεµβολές  mutual interference    
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αλυσωτά συνδεδεµένα στοιχειώδη 
τµήµατα επαναλήπτη 

 tandem-connected elementary 
repeater sections 

   

αλυσωτά συνδεδεµένα τµήµατα 
οµάδας 

 tandem connected group sections    

αµφίδροµος 04-01-12 two-way, both-way  mixte, à double sens Zweiweg-, Doppelweg- 

αναγέννηση {ψηφιακού σήµατος} 04-16-18 regeneration {of a digital signal}  régénération Regeneration {eines Digitalsignals} 

αναγεννητής 04-16-19 regenerator  régénerateur Regenerator 

αναγεννητικός επαναλήπτης 04-05-03 regenerative repeater  répéteur régénérateur Regenerationsverstärker, regenerierender 
Leitungsverstärker 

ανακατασκευή ψηφιακού σήµατος  reconstructing a digital signal    

ανάκτηση χρονισµού 04-16-16 timing recovery  recupération du rythme Zeitmaßstabrückgewinnung 

αναλογική µετάδοση 04-01-07 analogue transmission  transmission analogique analoge Uebertragung 

αναλογική φερεσυχνική µετάδοση, 
πολυκαναλική φερεσυχνική 
µετάδοση, πολυκαναλική µετάδοση 
FDM 

04-08-11 analogue carrier transmision, 
multichannel carrier transmission, 
multichannel FDM transmission 

 transmission (multiplex) à courants 
porteurs, transmission analogique à 
courants porteurs 

Analogträgeruebertragung, 
Mehrkanalträgerfrequenzuebertragung, 
Mehrkanal-TF-Übertragung 

αναλογικό σήµα 04-01-03 analogue signal  signal analogique analoges Signal 

αναλογικό φερεσυχνικό σύστηµα  analogue carrier system    

αναλογικός επαναλήπτης 04-05-02 analogue repeater  répéteur analogique Analog-Leitungsverstärker 

αναλογικοψηφιακή µετατροπή, 
µετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό, 
µετατροπή A/D 

04-22-01 analogue-to-digital conversion, A/D 
conversion 

 conversion analogique-numérique Analog-Digital-Wandlung 

ανεξαρτησία από την ακολουθία 
δυφίων 

04-17-23 bit sequence independence  indépendance de la suite des bits Bitfolgen-Unabhängigkeit 

ανεξέλεγκτη ολίσθηση 04-18-14 uncontrolled slip  glissement non commandé ungesteuerter Schlupf 

ανηγµένη τιµή {οµοιόµορφου 
πολλαπλότιµου ψηφιακού σήµατος} 

04-17-07 notional value {of a uniform 
multivalue digital signal} 

 valeur réduite {d' un signal numérique 
multivalent uniforme} 

Wert {eines Mehrwertdigitalsignales} 
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ανισοστάθµιστο µεταλλικό κύκλωµα, 
µη εξισορροπηµένο µεταλλικό 
κύκλωµα 

04-03-03 unbalanced metallic circuit  circuit dissymétrique, circuit non 
équilibré 

unabgeglichener metallischer Stromkreis 

ανισοστάθµιστο σήµα  unbalanced signal    

ανισοτιµία 04-17-09 disparity  disparité Ungleichheit 

ανισόχρονος 04-13-14 anisochronous  anisochrone anisochron 

ανοµοιόµορφος κβαντισµός 04-24-08 non-uniform quantizing  quantification non uniforme Nicht-Einheitsquantisierung 

άνω οριακή συχνότητα  upper limiting frequency    

ανωµαλία των διεργασιών 
χρονισµού 

 aberration of the timing processes    

απεπανάδοση 04-16-25 de-iteration  déitération De-Iteration 

απεριοδική διεργασία  aperiodic process    

αποκωδίκευση,  αποκωδικοποίηση 
{στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-06 decoding {in pulse code modulation}  décodage {en modulation par 
impulsions et codage} 

Decodieren {in Pulscodemodulation} 

αποκωδικευτής PCM, 
αποκωδικοποιητής PCM 

04-25-08 PCM decoder  décodeur MIC PCM-Decoder 

αποκωδικευτής γραµµής, 
αποκωδικοποιητής γραµµής 

 line decoder    

αποκωδικοποιητής PCM, 
αποκωδικευτής PCM 

04-25-08 PCM decoder  décodeur MIC PCM-Decoder 

αποµακρυσµένο σηµείο  distant point    

απονέµω χωριστά περιοδικά 
χρονικά διαστήµατα 

 allot separate periodic time intervals    

αποπεριπλέκτης {στην ψηφιακή 
µετάδοση} 

04-17-26 descrambler {in digital transmission}  désembrouilleur Descrambler {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

αποπολυπλέκτης 04-08-14 demultiplexer  démultiplexeur Demultiplexer 
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αποπολύπλεξη 04-08-03 demultiplexing  demultiplexage Demultiplexen 

αποσειριακοποιητής, µετατροπέας 
σειράς-παραλληλίας 

04-16-29 deserializer, serial-to-parallel 
converter 

 convertisseur série-parallèle Entserialisierer, Seriell-Parallel-Konverter 

αργοδιακύµανση {στην ψηφιακή 
µετάδοση} 

04-16-14 wander {in digital transmission}  dérapage {en transmission 
numérique} 

Auswandern, Wandern 

αριθµητική τιµή  numerical value    

αρνητική στοίχιση 04-21-07 negative justification, negative pulse 
stuffing 

 justification négative negative Justierung, negative 
Impulsfüllung 

αρτηρία 04-14-12 bus, highway  jonction multiplex interne, bus Bus 

αρχή πλαισίου 04-14-02 frame start  début de trame Rasterbeginn 

αρχική ακουστική συχνότητα  original audio frequency    

αρχικό σήµα  original signal    

αρχιοµάδα (15 υπεροµάδων), 
αρχιοµάδα (15 δευτεροµάδων) 

04-10-27 (15-supergroup) hypergroup, 15-
supergroup assembly 

 assemblage de 15 groupes 
secondaires, hypergroupe (de 15 
groupes secondaires) 

15-Sekundärgruppen-Anordnung, 
Hypergruppe 

αρχιοµαδική ζεύξη  hypergroup link, 15-supergroup 
assembly link 

   

ασύγχρονος 04-13-19 non-synchronous  non synchrone nichtgleichzeitig, nichtsynchron 

ασφάλµατο δευτερόλεπτο 04-18-09 error-free second EFS seconde sans erreur fehlerfreie Sekunde 

αυθαίρετο ψηφίο  arbitrary digit    

βαθµίδα διαµόρφωσης  modulation stage    

βασική αρχιοµάδα (15 
υπεροµάδων), βασική αρχιοµάδα 
(15 δευτεροµάδων) 

04-10-28 basic (15-supergroup) hypergroup, 
basic 15-supergroup assembly 

 assemblage de base de 15 groupes 
secondaires, hypergroupe de base 
(de 15 groupes secondaires) 

Basis-15-
Sekundärgruppenanordnung,Basishyperg
ruppe 

βασική κύρια οµάδα, βασική 
τριτοµάδα 

04-10-20 basic mastergroup  groupe tertiaire de base Basistertiärgrouppe 
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βασική οµάδα 04-10-10 basic group  groupe primaire de base Basisprimägruppe 

βασική οντότητα  basic entity    

βασική τεταρτοµάδα 04-10-25 basic supermastergroup  groupe quaternaire de base Basisquartärgruppe 

βασική υπεροµάδα, βασική 
δευτεροµάδα 

04-10-16 basic supergroup  groupe secondaire de base Basissekundärgruppe 

βοηθητικός σκοπός  ancillary purpose    

βραχυχρόνια µη αθροιστική 
µεταβολή 

 short-term non-cumulative variation    

γένια παλµοκωδική διαµόρφωση 04-22-03 generic pulse code modulation generic 
PCM 

modulation par impulsions et codage 
(généralisée) 

(allgemeine) Pulscodemodulation 

γεωεπιστροφή, επιστροφή µέσω γης 04-02-03 earth return  retour par la terre Erderückleitung 

γεωεπιστροφικό κύκλωµα 04-03-04 earth-return circuit  circuit à retour par la terre Stromkreis mit der Erde als Rückfuehrung 

γεωεπιστροφικό φαντασµικό 
κύκλωµα 

04-03-07 earth (-return) phantom circuit  circuit approprié, circuit fantôme à 
retour par la terre 

Erd-Phantom-Stromkreis 

γραµµή µετάδοσης 04-02-02 transmission line  ligne de transmission Übertragungsleitung 

δεδοµένο  datum    

δείγµα {σήµατος} 04-23-01 sample {of a signal}  échantillon {d'un signal} Abtastwert {eines Signals} 

δειγµατοληψία {σήµατος} 04-23-02 sampling {of a signal}  échantillonnage {d'un signal} Abtasten {eines Signals}, Sampling 

δηµοκρατικό δίκτυο 
αλληλοσυγχρονισµού 

04-15-05 democratic mutually synchronized 
network 

 réseau (à synchronisation mutuelle) 
démocratique 

demokratisch-wechselweise 

διαδοχικά σηµεία διαχωρισµού  consecutive separation points    

διαδοχικές χρονοθυρίδες ψηφίου  consecutive digit time-slots    

διαδοχικοί τερµατισµοί τµήµατος  consecutive section terminations    

διαδροµή µετάδοσης 04-04-01 transmission path  trajet de transmission Übertragungstrecke 
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διάκριτα χρονισµένο σήµα, σήµα 
διάκριτου χρονισµού 

04-01-04 discretely-timed signal  signal (temporel) discret (zeitlich-) diskontinuierliches Signal 

διάκριτα χρονισµένο σήµα, σήµα 
διάκριτου χρονισµού 

04-01-04 discretely-timed signal  signal (temporel) discret (zeitlich-) diskontinuierliches Signal 

διάκριτος χρονισµός  discrete timing    

διακωδίκευση, διακωδικοποίηση 
{στην παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-10 transcoding {in pulse code 
modulation} 

 transcodage {en modulation par 
impulsions et codage} 

Umcodieren {in Pulscodemodulation} 

διαµόρφωση δέλτα 04-22-07 delta modulation ∆Μ modulation delta Deltamodulation 

διαπολυπλεξία 04-26-05 transmultiplexing  transmultiplexage Transmultiplexen 

διάστηµα κβαντισµού 04-23-02 quantizing interval  intervalle de quantification Quantisierungsintervall 

διαφορική παλµοκωδική 
διαµόρφωση 

04-22-05 differential pulse code modulation DPCM MIC différentiel, modulation par 
impulsions et codage différentiel 

differentielle Pulscodemodulation 

διηλεκτρική ράβδος  dielectric rod    

δικατευθυντικός 04-01-10 bidirectional  dibirectionnel, bilateral bidirektional 

δίκτυο αλληλοσυγχρονισµού, δίκτυο 
αµοιβαίου συγχρονισµού 

04-15-04 mutually synchronized network  réseau à synchronisation mutuelle wechselweise synchronisiertes Netzwerk 

δίκτυο συγχρονισµού 04-15-12 synchronization network  réseau de synchronization Synchronisationsnetzwerk 

δίκτυο ψηφιακής µετάδοσης  digital transmission network    

διπλευρικός έλεγχος 04-15-18 bilateral control  synchronisation bilatérale zweiseitige Steuerung 

διπλό φαντασµικό κύκλωµα 04-03-09 double phantom circuit  circuit super-fantôme, circuit 
superfantôme 

Doppel-Phantom-Stromkreis 

διπολικό σήµα, σήµα 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου, σήµα ΑΜΙ 

04-17-14 bipolar signal, alternate mark 
inversion signal, AMI signal 

 signal bipolaire (alternant), signal 
bipolaire (strict) 

AMI-Signal, Bipolarsignal, alternierendes 
Signal 

διπολικός κώδικας, κώδικας 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου, κώδικας AMI 

04-17-13 bipolar code, alternate mark 
inversion code, AMI code 

 code bipolaire (strict), code bipolaire 
(alternant) 

alternierender Code, Bipolarcode 
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δισηµειακός συγχρονισµός 04-15-16 double-ended synchronization  synchronisation locale et distante Zwei-end-Synchronisation, 
Paarsynchronisation 

δισυρµατική µετάδοση 04-04-14 two-wire transmission, 2-wire 
transmission 

 transmission à deux fils Zweidraht-Übertragung, 2-Draht-
Übertragung 

δισυρµατικός επαναλήπτης 04-05-04 two-wire repeater, 2-wire repeater  répéteur (pour circuit) à deux fils Zweidraht-Leitungsverstärker, 2-Draht-
Leitungsverstärker 

δισύρµατο κύκλωµα, 2-σύρµατο 
κύκλωµα 

04-04-16 two-wire circuit, 2-wire circuit  circuit à deux fils Zweidraht-Stromkreis, 2-Draht-Stromkreis 

δραστικοποίηση {σε έλεγχο ηχώς}, 
δραστικοποίηση {σε έλεγχο ηχούς} 

04-07-14 enabling {in echo control}  déneutralisation Inbetriebsetzen {in der Echoregulierung} 

δυαδικό (ψηφιακό) σήµα 04-16-03 binary (digital) signal  signal (numérique) binaire Binär-(Digital)Signal 

δυαδικός κώδικας PCM 04-25-03 PCM binary code  code binaire MIC PCM-Binärcode 

δυαδικός λογάριθµος  binary logarithm    

δυφιακό σφάλµα 04-18-02 bit error  erreur binaire Bit-Fehler 

δυφιονιάδα, ν-δύφια δυφιοσυλλαβή 04-16-20 n-bit byte {in digital transmission}  multiplet {en transmission numérique}, 
n-uplet 

n-Bit-Rate {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

δυφιοοκτάδα {στην ψηφιακή 
µετάδοση}, δυφιοσυλλαβή, 
οκταδύφια δυφιοσυλλαβή 

04-16-21 octet {in digital transmission}, byte, 
8-bit byte 

 octet {en transmission numérique} Oktett {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

δυφιορρυθµός, δυφιακός ρυθµός, 
ρυθµός δυαδικών ψηφίων 

04-16-07 bit rate, binary digit rate  débit binaire Binär,(Digital)Rate, Bitrate 

δυφιοσυλλαβή, οκταδύφια 
δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα 

04-17-21 byte, 8-bit byte, octet {in digital 
transmission} 

 octet {en transmission numérique} Oktett {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

εγκωδίκευση γραµµής 04-17-02 line encoding  codage en ligne Leitungscodierung 

εγκωδίκευση, κωδικοποίηση {στην 
παλµοκωδική διαµόρφωση} 

04-25-01 encoding {in pulse code modulation}  codage {en modulation par impulsions 
et codage} 

Codieren {bei Pulscodemodulation} 

εγκωδικευτής PCM, κωδικευτής 
PCM, κωδικοποιητής PCM 

04-25-07 PCM encoder  codeur MIC PCM-Codierer 
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εισφέρον ψηφιακό σήµα  tributary digital signal    

ελάχιστος λόγος στοίχισης 04-21-15 minimum justification ratio, minimum 
stuffing ratio 

 taux minimal justification minimales Justierungsverhältnis, 
minimales Füllungsverhältnis 

ελεγχόµενη ολίσθηση 04-18-13 controlled slip  glissement commandé gesteuerter Schlupf 

ελεγχόµενη ολίσθηση πλαισίου  controlled frame slip    

έλεγχος ηχώς, έλεγχος ηχούς 04-07-02 echo control  protection contre les échos, reduction 
d'écho 

Echoregulierung 

ελέγχων σταθµός επαναληπτών 04-06-03 controlling (repeater) station  station (de répéteurs) régulatrice Steuerungs(-Leitungsverstaerker)-Station 

εναλλασσόµενη θετική και αρνητική 
πολικότητα 

 alternate positive and negative 
polarity 

   

ενδιάµεσος εξοπλισµός  intermediate equipment    

ενδιαµέσως διαµορφούµενο σήµα  intermediate modulated signal    

ενδοθυριδική σηµατοδοσία  in-slot signalling    

ενεργός δυφιακός ρυθµός  effective bit rate    

ενεργός ψηφιορρυθµός, ενεργός 
ρυθµός ψηφίων 

 effective digit rate    

ενεργός ψηφιορρυθµός, ενεργός 
ρυθµός ψηφίων {χρονοθυρίδας} 

04-16-10 effective digit rate {of a time-slot}  débit numérique {d'un créneau 
temporel} 

effektive Digitalrate {eines Zeitschlitzes} 

εξάπλωση σφάλµατος 04-18-07 error spread  étalement d'erreurs, répartition des 
erreurs 

Fehlerausbreitung 

εξοπλισµός διαµόρφωσης 
αρχιοµάδας 

04-10-29 hypergroup modulating equipment, 
15-supergroup assembly modulating 
equipment 

 équipement spécial de transposition 
d'hypergroupes (de 15 groupes 
secondaires) 

15-
Sekundärgruppenmodulationseinrichtung, 
Hypergruppenmodulationseinrichtung 

εξοπλισµός διαµόρφωσης 
αρχιοµάδας (15 δευτεροµάδων), 
εξοπλισµός διαµόρφωσης 
αρχιοµάδας {15 υπεροµάδων} 

04-10-29 15-supergroup assembly modulating 
equipment, hypergroup modulating 
equipment 

 équipement spécial de transposition 
d'hypergroupes (de 15 groupes 
secondaires) 

Hypergruppenmodulationseinrichtung, 15-
Sekundärgruppenmodulationseinrichtung 
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εξοπλισµός διαµόρφωσης κύριας 
οµάδας, εξοπλισµός διαµόρφωσης 
τριτοµάδας 

04-10-22 mastergroup modulating equipment  équipement spécial de transposition 
de groupe tertiaire 

Tertiärgruppenmodulationseinrichtungen 

εξοπλισµός διαµόρφωσης οµάδας 04-10-13 group modulating equipment  équipement spécial de transposition 
de groupe primaire 

Gruppenmodulationseinrichtung 

εξοπλισµός διαµόρφωσης 
υπεροµάδας, εξοπλισµός 
διαµόρφωσης δευτεροµάδας 

04-10-17 supergroup modulating equipment  équipement spécial de transposition 
de groupe secondaire 

Sekundärgruppenmodulationseinrichtung 

εξοπλισµός µετάθεσης  translating equipment    

εξοπλισµός µετάθεσης αρχιοµάδων 04-10-30 15-supergroup assembly translating 
equipment,hypergroup trnslating 
equipment 

 multiplexeur d'hypergroupes, 
équipement de transposition 
d'hypergroupes 

Hypergruppenumsetzeinrichtung, 15-
Sekundärgruppenumsetzereinrichtung 

εξοπλισµός µετάθεσης καναλιών 04-10-08 channel translating equipment, 
channel bank {USA} 

 multiplexeur de voies, équipement de 
transposition de voies 

Kanalumsetzereinrichtungen 

εξοπλισµός µετάθεσης κύριων 
οµάδων, εξοπλισµός µετάθεσης 
τριτοµάδων 

04-10-23 mastergroup translating equipment  équipement de transposition de 
groupes tertiaires, multiplexeur de 
groupes tertiaires 

Tertiärgruppenumsetzeinrichtungen 

εξοπλισµός µετάθεσης οµάδων 04-10-14 group translating equipment, group 
bank {USA} 

 multiplexeur de groupes primaires, 
équipement de transposition de 
groupes primaires 

Gruppenumsetzereinrichtungen 

εξοπλισµός µετάθεσης συχνοτήτων  frequency translating equipment    

εξοπλισµός µετάθεσης 
τεταρτοµάδων 

04-10-26 supermastergroup translating 
equipment 

 équipement de transposition de 
groupes quaternaires, multiplexeur de 
groupes quaternaires 

Quartärgruppenumsetzereinrichtungen 

εξοπλισµός µετάθεσης υπεροµάδων, 
εξοπλισµός µετάθεσης 
δευτεροµάδων 

04-10-18 supergroup bank {USA}, supergroup 
translating equipment 

 équipement de transposition de 
groupes secondaires, multiplexeur de 
groupes secondaires 

Sekundärgruppenumsetzeinrichtung 

εξοπλισµός πολυπλεξίας PCM 04-26-02 PCM multiplex equipment  équipement de multiplexage MIC PCM-Multiplex-Einrichtung 

εξοπλισµός ψηφιακής πολυπλεξίας 04-20-04 digital multiplex equipment  équipement de multiplexage 
numérique 

digitale Multiplexeinrichtung 
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εξωζωνική σηµατοδοσία  outband signalling    

επανάδοση 04-16-24 reiteration  réitération Re-Iteration 

επαναλαµβανόµενο σύνολο 
διαδοχικών χρονοθυρίδων 

 repetitive set of consecutive time-
slots 

   

επαναλήπτης 04-05-01 repeater  répéteur Leitungsversverstärker 

επαναχρονισµός 04-16-17 retiming  réajustement du rythme Zeitmaßstabwiederherstellung 

επιθυµητή σταθερή σχέση φάσης  desired constant phase relationship    

επικαλύπτοµαι  overlap    

επικουρικά ψηφία, ψηφία υπηρεσίας 04-16-26 housekeeping digits, overhead digits 
{USA}, service digits 

 éléments numériques de service Service-Symbole, Betriebsziffer, Service-
Bits 

επιστροφή µέσω γης, γεωεπιστροφή 04-02-03 earth return  retour par la terre Erderückleitung 

εσφαλµένο δευτερόλεπτο 04-18-08 errored second ES seconde avec erreurs, seconde 
erronée 

Fehlersekunde 

ευθυγράµµιση πλαισίου 04-14-03 frame alignment  verrouillage de trame Rastergleichlauf 

ευθυγράµµιση πολυπλαισίου 04-14-16 multiframe alignment  verrouillage de multitrame Mehrfachrastergleichlauf 

εύκαµπτο καλώδιο σύνδεσης  flexible connecting cable    

εφεδρικός επαναλήπτης  standby repeater    

ζεύξη FDM 04-11-04 FDM link  liaison en ligne FM-Verbindung 

ζεύξη αρχιοµάδας  15-supergroup assembly link, 
hypergroup link 

   

ζεύξη γραµµής 04-04-08 line link  liaison par ligne Leitungsverbindung 

ζεύξη γραµµής κυµατοδηγού  waveguide line link    

ζεύξη γραµµής συµµετρικού ζεύγους  symmetric pair line link    

ζεύξη κύριας οµάδας, ζεύξη 
τριτοµάδας 

 mastergroup link    
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ζεύξη µετάδοσης, ζεύξη 04-04-07 (transmission) link  liaison (Nachrichtenübertragungs-) Verbindung 

ζεύξη οµάδας 04-11-06 group link  liaison en groupe primaire Primärgruppen-Verbindung 

ζεύξη οµοαξονικής γραµµής  coaxial line link    

ζεύξη συγχρονισµού 04-15-11 synchronization link  liaison de synchronisation Synchronisationsverbindung 

ζεύξη τεταρτοµάδας  supermastergroup link    

ζεύξη υπεροµοµάδας, ζεύξη 
δευτεροµάδας 

 supergroup link    

ζώνη βάσης 04-09-04 baseband  bande de base Basisband 

ζώνη συχνοτήτων 04-09-02 frequency band  bande de fréquences Frequenzband 

ζωνικό εύρος ζώνης βάσης  baseband bandwidth    

ζωνικό εύρος συχνοτήτων, εύρος 
ζώνης συχνοτήτων 

04-09-03 (frequency) bandwidth  largeur de bande (de fréquences) (Frequenz-)Bandbreite 

ηλεκτραγωγική διαδροµή  electrically conducting path    

ηλεκτροµαγνητική ταλάντωση  electromagnetic oscillation    

ηµικαταστολέας ηχώς, 
ηµικαταστολέας ηχούς 

04-07-06 half echo suppressor, split echo 
suppressor {USA} 

 demi-suppresseur d'écho Halbechounterdrücker, 
Splitechounterdrücker 

ηµιτονοειδές σήµα αναφοράς  sinusoidal reference signal    

ηχητικό σήµα υψηλής ποιότητας  high quality sound signal    

ηχώ 04-07-01 echo  écho Echo 

θέση ψηφίου 04-16-22 digit position  position d'un élément numérique, 
position d'un élément de signal 

Digitalposition 

θετική στοίχιση 04-21-06 positive justification, positive pulse 
stufing 

 justification positive positive Justierung, positive Impulsfüllung 

θετική-µηδενική-αρνητική στοίχιση 04-21-08 positive/zero/negative justification, 
positive/zero/negarive pulse stuffing

 justification positive/nulle/négative Positiv-Null-Negativ-Justierung, Positiv-
Null-Negativ-Impulsfüllung 
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θόρυβος κβαντισµού, 
παραµόρφωση κβαντισµού 

04-24-13 quantizing noise, quantizing 
distortion 

 bruit de quantification, distorsion de 
quantification 

Quantisierungsgeräusch, 
Quantisierungsverzerrung 

ιδεατή τιµή απόφασης 04-23-05 virtual decision value  valeur virtuelle de décision virtueller Entscheidungswert 

ιεραρχία ψηφιακής πολυπλεξίας 04-20-07 digital multiplex hierarchy  hiérarchie de multiplexage numérique digitale Multiplexhierarchie 

ιεραρχικό δίκτυο 
αλληλοσυγχρονισµού 

04-15-07 hierarchic mutually synchronized 
network 

 réseau hierarchisé à synchronisation 
mutuelle 

hierarchisch-wechselweise 
synchronisiertes Netzwerk 

ιεραρχικό συγχρονισµένο δίκτυο 04-15-06 hierarchic synchronized network  réseau hierarchisé, réseau a 
synchronisation hierarchisée 

hierarchisch synchronisiertes Netzwerk 

ινοοπτική ζεύξη γραµµής  optical fibre line link    

ινοοπτική µετάδοση  optical fibre transmission    

ισοδύναµο δυαδικό περιεχόµενο 04-17-04 equivalent binary content  contenu binaire équivalent gleichwertiger Binärinhalt 

ισοδύναµος δυφιορρυθµός, 
ισοδύναµος δυφιακός ρυθµός 

04-17-05 equivalent bit rate  débit binaire équivalent gleichwertige Bitrate 

ισοσταθµισµένο µεταλλικό κύκλωµα, 
εξισορροπηµένο µεταλλικό κύκλωµα 

04-03-02 balanced metallic circuit  circuit équilibré, circuit symétrique abgeglichener metallischer Stromkreis 

ισοσταθµισµένο σήµα  balanced signal    

ισοσταθµισµένος κώδικας 04-17-11 balanced code  code à somme bornée symmetrischer Code 

ισόχρονη δραστηριότητα  isochronous activity    

ισόχρονος 04-13-12 isochronous  isochrone gleichlang, isochron 

ισχυοτροφοδοτικός σταθµός 
επαναληπτών 

04-06-06 power-feeding (repeater) station  station d'alimentation (de répéteurs) Leistungsversorgungs 
(Leistungsverstärker) station 

κανάλι (µετάδοσης) 04-04-02 (transmission) channel  voie (de transmission) (Übertragungs-) Kanal 

κανάλι (τηλεφωνίας FDM) 04-10-07 (FDM telephone) channel  voie (téléphonique) (à courant 
porteur) 

(FM-Telefon-) Kanal 

κανάλι VF, φωνόσυχνο κανάλι 04-09-05 VF channel, voice-frequency 
channel 

 voie téléphonique AF, voie 
téléphonique (audiofréquence) 

SF-Kanal, Sprachfrequenzkanal 
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κανάλι εκποµπής, κανάλι µετάβασης 04-04-04 transmit channel, go channel  voie d'émission Vorwärtskanal 

κανάλι λήψης, κανάλι επιστροφής 04-04-05 receive channel, return channel  voie de réception Rückwärtskanal 

κανάλι ραδιοφωνικού προγράµµατος 04-09-06 sound programme channel  voie radiophonique Rundfunkkanal 

κατανεµητής 04-04-06 distribution frame  répartiteur Verteiler 

κατανεµητής αρχιοµάδων  hypergroup distribution frame, 15-
supergroup assembly distribution 
frame 

   

κατανεµητής επαναλήπτη 04-09-07 repeater distribution frame RDF répartiteur de voies Verstärkerverteiler VVT 

κατανεµητής επαναλήπτη υψηλής 
συχνότητας 

04-11-01 high-frequency repeater distribution 
frame 

HFRDF répartiteur de groupes (à courants 
porteurs) 

Hochfrequenzverstärkerverteiler 

κατανεµητής κύριων οµάδων, 
κατανεµητής τριτοµάδων 

 mastergroup distribution frame    

κατανεµητής οµάδων 04-11-02 group distribution frame  répartiteur de groupes primaires Primärgruppen-Verteiler 

κατανεµητής τεταρτοµάδων  supermastergroup distribution frame    

κατανεµητής υπεροµάδων, 
κατανεµητής δευτεροµάδων 

 supergroup distribution frame    

κατάσταση Α  A state, "space"    

κατάσταση δυαδικού 0  binary 0 state    

κατάσταση δυαδικού 1  binary 1 state    

κατάσταση Ζ  Z state, "mark"    

κατάσταση καταστολής {καταστολέα 
ηχώς}, κατάσταση καταστολής 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-09 suppression state {of an echo 
suppressor} 

 mode de suppression, état de 
blocage, état de suppression 

Unterdrückungszustand {eines 
Echounterdrückers} 

κατάσταση καταστολής {καταστολέα 
ηχώς}, κατάσταση καταστολής 
{καταστολέα ηχούς} 

04-07-09 suppression state {of an echo 
suppressor} 

 état de suppression, mode de 
suppression, état de blocage 

Unterdrückungszustand {eines 
Echounterdrückers} 
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κατάσταση παρέµβασης 
{καταστολέα ηχώς}, κατάσταση 
παρέµβασης {καταστολέα ηχούς} 

04-07-10 break-in state {of an echo 
suppressor} 

 état d'intervention, mode 
d'intervention 

Einbruchszustand {eines 
Echounterdrückers} 

καταστολέας ηχώς, καταστολέας 
ηχούς 

04-07-04 echo suppressor  suppresseur d'écho Echounterdrücker 

καταστολή ηχώς, καταστολή ηχούς 04-07-03 echo suppression  suppression d'écho Echosperre 

κάτω οριακή συχνότητα  lower limiting frequency    

κβαντισµένη τιµή 04-24-03 quantized value  valeur quantifiée quantisierter Wert 

κβαντισµός 04-23-01 quantizing  quantification Quantisierung 

κόµβος συγχρονισµού 04-15-10 synchronization node  noeud de synchronisation Synchronisationsknoten 

κυκλική χρονοκλίµακα 04-13-02 cyclic time-scale  trame temporelle périodique, trame 
temporelle cyclique 

zyklischer Zeitmaßstab 

κυκλικό σήµα ελέγχου 04-13-07 cyclic control signal  signal de commande de fréquence zyklisches Steuersignal 

κυκλικό σήµα χρονισµού 04-13-06 cyclic timing signal  signal de rythme zyklisches Auslösesignal 

κύκλωµα απόφασης {για ψηφιακό 
σήµα} 

04-16-12 decision circuit {for a digital signal}  circuit de décision {en transmission 
numérique} 

Entscheidungsschaltung {für ein 
Digitalsignal} 

κυµατοδηγός 04-02-06 waveguide  guide d'ondes Wellenleiter 

κύρια οµάδα, τριτοµάδα 04-10-19 mastergroup  groupe tertiaire Tertiärgruppe 

κύριος χρονιστής, κύριο ρολόι 04-13-11 master clock  horloge mère, horloge maîtresse, 
horloge principale 

Haupttakt 

κώδικας αντισταθµισµένης ισοτιµίας 04-17-12 paired-disparity code  code à disparité compensée Paar-Ungleichheitscode 

κώδικας γραµµής 04-17-01 line code  code en ligne Leitungscode 

κώδικας εναλλασσόµενης 
αντιστροφής σηµείου, διπολικός 
κώδικας, κώδικας AMI 

04-17-13 alternate mark inversion code, 
bipolar code, AMI code 

 code bipolaire (alternant), code 
bipolaire (strict) 

Bipolarcode, alternierender Code 



ΕΛΟΤ 1300.04 

 

81 
 

 

Ελληνικός Ορος Κωδικός 
αριθµός 

Αγγλικός Ορος Συντ. Γαλλικός Ορος ΓερµανικόςΟρος 

κωδική λέξη, κωδικολέξη {στην 
παλµοκωδική διαµόρφωση}, λέξη 
PCM 

04-25-05 code word {in pulse code 
modulation}, PCM word 

 mot de code {en modulation par 
impulsions et codage}, mot MIC 

Codewort {in Pulscodemodulation}, PCM-
Wort 

κωδικοαποκωδικευτής PCM 04-25-09 PCM codec, PCM encoder-decoder  codec MIC, codeur-décodeur MIC PCM-Coder-Decoder, PCM Codec 

κωδικοπαράγωγο κανάλι  code-derived channel    

λέξη PCM, κωδική λέξη, κωδικολέξη 04-25-05 PCM word, code word {in pulse code 
modulation} 

 mot MIC, mot de code {en modulation 
par impulsions et codage} 

PCM-Wort, Codewort {in 
Pulscodemodulation} 

λόγοι αξιοπιστίας  reliability reasons    

λόγος δυφιακών σφαλµάτων 04-18-04 bit error ratio BER taux d'erreur binaire, taux d'erreur sur 
les bits 

Bitfehlerverhältnis 

λόγος στοίχισης 04-21-12 justification ratio, stuffing ratio  taux de justification Justierungsverhältnis, Füllungsverhältnis 

λόγος σφαλµάτων 04-18-03 error ratio  taux d'erreur Fehlerverhältnis 

µακροχρόνια µη αθροιστική 
µεταβολή 

 long-term non-cumulative variation    

µέγιστος λόγος στοίχισης 04-21-14 maximum justification ratio, 
maximum stuffing ratio 

 taux maximal de justification maximales Justierungsverhältnis, 
maximales Füllungsverhältnis 

µέγιστος ρυθµός στοίχισης, 
χωρητικότητα στοίχισης 

04-21-11 maximum justification rate, 
maximum stuffing rate, justification 
capacity, stuffing capacity 

 débit maximal de justification, 
capacité de justification 

maximale Justierungskapazität, maximale 
Füllungskapazität, Justierungskapazität, 
Füllungskapazität 

µεικτή κατασκευή  mixed structure    

µέσο µετάδοσης 04-02-01 transmission medium  milieu de transmission, support de 
transmission 

Übertragungsmittel 

µεταβολή ψηφιακού αθροίσµατος 04-17-10 digital sum variation {of a line code}  variation de la somme numérique Digitalsummenvariation {eines 
Leitungscodes} 

µεταδιδόµενο σήµα πηγής  transmitted source signal    

µετάδοση 04-01-06 transmission  transmission (Nachrichten-) Übertragung 

µετάδοση διπλής πλευρικής ζώνης  double sideband transmission    
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µετάθεση συχνοτήτων 04-10-01 frequency translation  transposition en fréquence Frequenzversatz, Frequenzumsetzung 

µετάθεση συχνοτήτων καναλιών  frequency translation of channels    

µεταλλικό κύκλωµα 04-03-01 metallic circuit  circuit métallique metallischer Stromkreis 

µεταλλικός σωλήνας  metallic tube    

µετατροπέας παραλληλίας-σειράς, 
σειριακοποιητής 

04-16-30 parallel-to-serial converter, serializer  convertisseur parallèle-série, 
sérialiseur 

Parallel-Seriell-Konverter, Serialisierer 

µετατροπέας σειράς-παραλληλίας, 
αποσειριακοποιητής 

04-16-29 serial-to-parallel converter, 
deserializer 

 convertisseur série-parallèle Seriell-Parallel-Konverter, Entserialisierer 

µετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό, 
αναλογικοψηφιακή µετατροπή, 
µετατροπή A/D 

04-22-01 analogue-to-digital conversion, A/D 
conversion 

 conversion analogique-numérique Analog-Digital-Wandlung 

µετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό, 
ψηφιακοαναλογική µετατροπή, 
µετατροπή D/A 

04-22-02 digital-to-analogue conversion, D/A 
conversion 

 conversion numérique-analogique Digital-Analog-Wandlung 

µη διαδοχικές χρονοθυρίδες ψηφίου  non-consecutive digit time-slots    

µη συγχρονισµένο δίκτυο {στην 
TDM}, µη σύγχρονο δίκτυο {στην 
TDM} 

04-15-02 non-synchronized network {in TDM}, 
non-synchronous network {in TDM} 

 réseau non synchronisé {en 
transmission numérique} 

nichtsyncrhnonisiertes Netzwerk {in 
TDM}, Nicht-Synchronnetzwerk 

µη σύγχρονο δίκτυο {στην TDM}, µη 
συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM} 

04-15-02 non-synchronous network {in TDM}, 
non-synchronized network {in TDM} 

 réseau non synchronisé {en 
transmission numérique} 

Nicht-Synchronnetzwerk, 
nichtsynchronisiertes Netzwerk {in TDM} 

µη συνεχόµενες χρονοθυρίδες 
καναλιού 

 non-contiguous channel time-slots    

µηκοκυµατοπαράγωγο κανάλι  wavelength-derived channel    

µονάδα τιµής  unit of value    

µοναδικό πρότυπο αναφοράς  single reference standard    

µονόδροµος 04-01-11 one-way  à sens unique Einweg- 

µονοκατευθυντικός 04-01-09 unidirectional  unidirectionnel, unilatéral unidirektional 
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µονοπλευρικός έλεγχος 04-15-17 unilateral control  synchronisation unilatérale einseitige Steuerung 

µονοσηµειακός συγχρονισµός 04-15-15 single-ended synchronization  sychronisation locale Ortssynchronisation, 
Einendsynchronisation 

ν-αδικό (ψηφιακό) σήµα 04-16-05 n-ary (digital) signal  signal (numérique) n-aire n-när-(Digital)Signal 

ν-δύφια δυφιοσυλλαβή, δυφιονιάδα 04-16-20 n-bit byte {in digital transmission}  n-uplet, multiplet {en transmission 
numérique} 

n-Bit-Rate {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

νόµος κβαντισµού 04-24-06 quantizing law  loi de quantification Quantisierungsgesetz 

οδήγηση ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων 

 guiding electromagnetic waves    

οδόντωση (εικόνας), παραµόρφωση 
αναδίπλωσης (φάσµατος) 

04-23-04 aliasing, foldover distortion  distorsion de repliement Überlappungsverzerrung 

οιονεί ανεξαρτησία από την 
ακολουθία δυφίων 

04-17-24 quasi bit sequence independence  quasi-indépendance de la suite des 
bits 

Bitfolgen-Quasi-Unabhängigkeit 

οκταδύφια δυφιοσυλλαβή, 
δυφιοοκτάδα {στην ψηφιακή 
µετάδοση} 

04-16-21 8-bit byte, octet {in digital 
transmission}, byte 

 octet {en transmission numérique} Oktett {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

ολίσθηση 04-18-10 slip  glissement Schlupf 

ολίσθηση δυφιοοκτάδας 04-18-11 octet slip  glissement d'octet Oktettschlupf 

ολίσθηση πλαισίου 04-18-12 frame slip  glissement de trame Rasterschlupf 

ολοκαταστολέας ηχώς, 
ολοκαταστολέας ηχούς 

04-07-05 full echo suppressor  suppresseur d'écho complet Vollechounterdrücker 

οµάδα 04-10-09 group  groupe primaire Primärgruppe 

οµάδα PCM νόµου Α 04-26-03 primary PCM group A  groupe numérique primaire A primäre PCM-Gruppe A 

οµάδα PCM νόµου µ 04-26-04 primary PCM group µ  groupe numérique primaire µ primäre PCM-Gruppe µ 

οµιλία τηλεφωνικής ποιότητας  telephone quality speech    

οµοαξονικό ζεύγος 04-02-05 coaxial pair  paire coaxiale koaxiales Paar 
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οµοιόµορφη γραµµή µετάδοσης  uniform transmission line    

οµοιόµορφο πολλαπλότιµο ψηφιακό 
σήµα 

04-17-06 (uniform) multivalue digital signal  signal numérique multivalent uniforme Mehrwertdigitalsignale 

οµοιόµορφος κβαντισµός 04-24-07 uniform quantizing  quantification uniforme Einheitsquantisierung 

ονοµαστική επιτρεπόµενη διάκριτη 
τιµή 

 nominal permitted discrete value    

ονοµαστικός λόγος στοίχισης 04-21-13 nominal justification ratio, nominal 
stuffing ratio 

 taux nominal de justification nominelles Justierungsverhältnis, 
nominelles Füllungsverhältnis 

ονοµαστικός ρυθµός στοίχισης 04-21-10 nominal justification rate, nominal 
stuffing rate 

 débit nominal de justification nominelle Justierugsrate, nominelle 
Füllungsrate 

ονοµαστικός ρυθµός στοίχισης 04-21-10 nominal stuffing rate, nominal 
justification rate 

 débit nominal de justification nominelle Füllungsrate, nominelle 
Justierungsrate 

οπτική ζεύξη  optical link    

οπτική ίνα 04-02-07 optical fibre  fibre optique optische Faser 

οπτικό µέσο µετάδοσης  optical transmission medium    

όρια ανοχής  tolerance limits    

παλµοκώδικας 04-25-02 pulse code  code d'impulsions Pulscode 

παλµοκωδική διαµόρφωση 04-22-04 pulse code modulation PCM modulation par impulsions et codage 
(MIC) 

Pulscodemodulation 

παραβίαση ΑΜΙ, παραβίαση 
διπολικότητας, παραβίαση της 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου 

04-17-15 AMI violation, bipolar violation, 
alternate mark inversion violation 

 viol de bipolarité, violation de 
bipolarité 

AMI-Verletzung, bipolare Verletzung, 
Bipolaritätsverletzung 

παραβίαση διπολικότητας, 
παραβίαση της εναλλασσόµενης 
αντιστροφής σηµείου 

04-17-15 bipolar violation, AMI violation, 
alternate mark inversion violation 

 violation de bipolarité, viol de 
bipolarité 

bipolare Verletzung, 
Bipolaritätsverletzung, AMI-Verletzung 
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παραβίαση της εναλλασσόµενης 
αντιστροφής σηµείου, παραβίαση 
ΑΜΙ, παραβίαση διπολικότητας 

04-17-15 alternate mark inversion violation, 
AMI violation, bipolar violation 

 violation de bipolarité, viol de 
bipolarité 

Bipolaritätsverletzung, AMI-Verletzung, 
bipolare Verletzung 

παράγοντας πλήθυνσης σφαλµάτων 04-18-06 error multiplication factor  facteur de multiplication d'erreurs Fehlermultiplikationsfaktor 

παράγωγο κανάλι 04-08-04 derived channel  voie dérivée rückgewonnener Kanal 

παρακείµενες θέσεις  adjacent positions    

παράλληλη ψηφιακή µετάδοση 04-16-28 parallel (digital) transmission  transmission (numérique) (en) 
parallèle 

parallele (digitale) 
Nachrichtenübertragung 

παραµόρφωση (λόγω) 
υπερφόρτωσης {στον κβαντισµό} 

04-24-14 overload distortion {in quantizing}  distorsion de surcharge, distorsion 
d'écrétage {en quantification} 

Übersteuerungsverzerrung 

παραµόρφωση αναδίπλωσης 
(φάσµατος), οδόντωση (εικόνας) 

04-23-04 foldover distortion, aliasing  distorsion de repliement Überlappungsverzerrung 

παραµόρφωση κβαντισµού, 
θόρυβος κβαντισµού 

04-24-13 quantizing distortion, quantizing 
noise 

 distorsion de quantification, bruit de 
quantification 

Quantisierungsverzerrung, 
Quantisierungsgeräusch 

παραµόρφωση κλίσης (λόγω) 
υπερφόρτωσης {στην DPCM} 

04-24-15 slope overload distortion {in DPCM}  distorsion de dépassement de pente Flankenübersteuerungsverzerrung bei 
DPCM} 

περιοδική επανάληψη  periodic repetition    

περιοδικό φαινόµενο  periodic phenomenon    

περιοδικότητα  periodicity    

περιόριση κορυφής, περιορισµός 
κορυφής {στον κβαντισµό} 

04-24-12 peak limiting {in quantizing}  écrétage {en quantification} Spitzenwertbegrenzung {beim 
Quantisieren} 

περιοχή εργασίας {κβαντιστή} 04-24-10 working range {of a quantizer}  plage de fonctionnement {d'un 
quantificateur}, dynamique {d'un 
quantificateur} 

Arbeitsbereich {eines Quantisierers} 

περιοχή συχνοτήτων  range of frequencies    

περιπλέκτης {στην ψηφιακή 
µετάδοση} 

04-17-25 scrambler {in digital transmission}  embrouilleur Verwürfler, Scrambler {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 
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πιλότος (ελέγχου) µεταγωγής 04-12-06 switching control pilot, switching pilot 
{USA} 

 onde pilote de commutation, {signal} 
pilote de commutation 

Schaltpilot 

πιλότος αναφοράς 04-12-02 reference pilot  onde pilote de référence, (signal) 
pilote de référence 

Bezugspilot 

πιλότος αναφοράς αρχιοµάδας  hypergroup reference pilot, 15-
supergroup assembly reference pilot

   

πιλότος αναφοράς κύριας οµάδας, 
πιλότος αναφοράς τριτοµάδας 

 mastergroup reference pilot    

πιλότος αναφοράς οµάδας 04-12-03 group reference pilot  (onde) pilote de groupe primaire Primärbezugspilot 

πιλότος αναφοράς τεταρτοµάδας  supermastergroup reference pilot    

πιλότος αναφοράς υπεροµάδας, 
πιλότος αναφοράς δευτεροµάδας 

 supergroup reference pilot    

πιλότος ρύθµισης 04-12-04 regulating pilot  (signal) pilote de régulation (de ligne), 
onde pilote de régulation (de ligne) 

Steuerpilot 

πιλότος σύγκρισης συχνοτήτων 04-12-05 frequency comparison pilot  onde pilote de comparaison des 
fréquences, (signal) pilote de 
synchronization 

Frequenz(vergleichs)pilot, 
Synchronisierpilot 

πλαίσιο {στην TDM} 04-14-01 frame {in TDM}  trame {en transmission numérique} (Zeit-)Raster {in TDM} 

πλεονάζον ψηφιακό σήµα 04-17-18 redundant digital signal  signal numérique redondant redundantes Digitalsignal 

πλεονάζων κώδικας γραµµής 04-17-17 redundant line code  code en ligne redondant redundanter Leitungscode 

πλήθυνση σφαλµάτων 04-18-05 error extension, error multiplication  multiplication d'erreurs Fehlerausweitung, Fehlermultiplikation 

πλήρης κύκλος  complete cycle    

πληροφορία 04-01-01 information  information Information 

πληροφορίες χρονισµού {σε 
συγχρονισµένο δίκτυο} 

04-15-09 timing information {in a synchronized 
network} 

 information temporelle {dans un 
réseau synchronisé} 

Synchronisations-Information {in einem 
synchronisierten Netzwerk} 

πλησιόχρονο δίκτυο 04-15-03 plesiochronous network  réseau plésiochrone plesiochrones Netzwerk 
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πλησιόχρονος 04-13-18 plesiochronous  plesiochrone plesiochron 

πολλαπλή διαµόρφωση  multiple modulation    

πολυαποπολυπλέκτης 04-08-15 muldem, muldex  muldem, multiplexeur-demultiplexeur, 
muldex 

Muldem, Muldex 

πολυαποπολυπλέκτης PCM  PCM muldex    

πολυαποπολυπλέκτης δεδοµένων  data muldex    

πολυκαναλική µετάδοση FDM, 
αναλογική φερεσυχνική µετάδοση, 
πολυκαναλική φερεσυχνική 
µετάδοση 

04-08-11 multichannel FDM transmission, 
analogue carrier transmission, 
multichannel carrier transmission 

 transmission analogique à courants 
porteurs, transmission (multiplex) à 
courants porteurs 

Mehrkanal-TF-Übertragung, 
Analogträgerübertragung, 
Mehrkanalträgerfrequenzübertragung 

πολυκαναλική µετάδοση PCM, 
πολυκαναλική µετάδοση 
παλµοκωδικής διαµόρφωσης 

04-08-12 multichannel PCM transmission  transmission multiplex MIC, 
transmission multiplex par impulsions 
et codage 

Mehrkanal-PCM-Übertragung 

πολυκαναλική µετάδοση 
παλµοκωδικής διαµόρφωσης, 
πολυκαναλική µετάδοση PCM 

04-08-12 multichannel PCM transmission  transmission multiplex par impulsions 
et codage, transmission multiplex MIC

Mehrkanal-PCM-Übertragung 

πολυκαναλική φερεσυχνική 
µετάδοση, πολυκαναλική µετάδοση 
FDM, αναλογική φερεσυχνική 
µετάδοση 

04-08-11 multichannel carrier transmission, 
multichannel FDM transmission, 
analogue carrier transmission 

 transmission (multiplex) à courants 
porteurs, transmission analogique à 
courants porteurs 

Mehrkanalträgerfrequenzübertragung, 
Mehrkanal-TF-Übertragung, 
Analogträgerübertragung 

πολυκαναλικό σύστηµα FDM  multichannel FDM system    

πολυκαναλικό σύστηµα PCM  multichannel PCM system    

πολυκαναλικό φερεσυχνικό σύστηµα  multichannel carrier system    

πολυπλαίσιο 04-14-15 multiframe  multitrame Mehrfachraster 

πολυπλεγµένο σήµα, σήµα 
πολυπλεξίας 

04-08-02 multiplexed signal, multiplex signal  signal multiplexé, signal multiplex gemultiplextes Signal, Multiplexsignal 

πολυπλεγµένο συναρµολόγηµα  multiplexed assembly    

πολυπλέκτης 04-08-13 multiplexer  multiplexeur Multiplexer 
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πολυπλεκτική µετάδοση 04-08-09 multiplex transmission, multiplexed 
transmission 

 transmission multiplex, (transmission 
par) multiplexage 

Multiplexübertragung 

πολυπλεκτική µετάδοση διαίρεσης 
συχνότητας 

 frequency division multiplex 
transmission 

   

πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα, 
πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα 

04-08-08 code division multiplexing CDM multiplexage en code, multiplexage 
par répartition en code, MRC 

Codemultiplex, CDM 

πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα, 
πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα 

04-08-08 code division multiplexing CDM multiplexage par répartition en code, 
multiplexage en code MRC 

Codemultiplex CDM 

πολύπλεξη διαίρεσης µήκους 
κύµατος, πολυπλεξία διαίρεσης 
µήκους κύµατος 

04-08-06 wavelength division multiplexing WDM multiplexage en longueur d'onde, 
multiplexage par répartition en 
longueur d'onde, MRL 

Wellenlängenmultiplex, optischer 
Frequenzmultiplex 

πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας, 
πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας 

04-08-05 frequency division multiplexing FDM multiplexage en fréquence, 
multiplexage par répartition en 
fréquence, MRF 

Frequenzmultiplex, FDM 

πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου, 
πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου 

04-08-07 time division multiplexing TDM multiplexage temporel, multiplexage 
(par répartition) dans le temps, MRT 

Zeitmultiplex, TDM 

πολύπλεξη, πολυπλεξία 04-08-01 multiplexing  multiplexage Multiplexen 

πολυπλεξία διαίρεσης µήκους 
κύµατος 

04-08-06 wavelength division multiplexing WDM multiplexage par répartition en 
longueur d'onde, multiplexage en 
longueur d'onde, MRL 

optischer Frequenzmultiplex, 
Wellenlängenmultiplex 

πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, 
πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας 

04-08-05 frequency division multiplexing FDM multiplexage par répartition en 
fréquence, multiplexage en fréquence, 
MRF 

Frequenzmultiplex, FDM 

πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου, 
πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου 

04-08-07 time division multiplexing TDM multiplexage (par répartition) dans le 
temps, multiplexage temporel, MRT 

Zeitmultiplex, TDM 

πολυπλεξία, πολύπλεξη 04-08-01 multiplexing  multiplexage Multiplexen 

ποσοτική διαφορά  quantitative difference    

πραγµατικό κύκλωµα, φυσικό 
κύκλωµα 

04-03-06 side circuit  circuit combinant, circuit réel Flanken-Stromkreis 
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πρακτικές συνθήκες λειτουργίας  practical operating conditions    

προδιαγεγραµµένες οριακές 
συχνότητες 

 specified limiting frequencies    

προδιαγεγραµµένο σηµείο εισόδου  specified input point    

προδιαγεγραµµένο σηµείο εξόδου  specified output point    

προκαθορισµένη τιµή  prescribed value    

πρόλεξη 04-22-06 prediction {in differential pulse code 
modulation} 

 prédiction {en MICD} Prädiktion {in der differentiellen 
Pulscodemodulation}, Vorhersage 

"προσαρµοσµένα" κανάλια 
ραδιοφωνικού προγράµµατος 

 "matched" sound programme 
channels 

   

προσαρµοστική διαφορική 
παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-08 adaptive differential pulse code 
modulation 

ADPCM MIC différentiel adaptatif, modulation 
par impulsions et codage différentiel 
adaptatif 

adaptive differentielle 
Pulscodemodulation 

προσαρµοστική διαφορική 
παλµοκωδική διαµόρφωση 

04-22-08 adaptive differential pulse code 
modulation 

ADPCM modulation par impulsions et codage 
différentiel adaptatif, MIC différentiel 
adaptatif 

adaptive differentielle 
Pulscodemodulation 

προσαρµοστική λειτουργία  adaptive working    

προσαρµοστική πρόλεξη 04-22-09 adaptive prediction {in ADPCM}  prédiction adaptive {en MICDA} adaptive Vorhersage {in ADPCM} 

προσαρµοστικός κβαντισµός 04-24-09 adaptive quantizing  quantification adaptative adaptive Quantisierung 

προτυποταγείς καθορισµένες 
συνθήκες 

 standard defined conditions    

προφυλακτική ζώνη 04-10-06 guard band  bande de garde Schutzband 

πύλη καναλιού 04-14-13 channel gate  porte de voie Kanaltor 

ραδιοζεύξη 04-04-09 radio link  liaison radioélectrique Funkverbindung 

ραδιοµετάδοση  radio-relay transmission    

ριπαία µετάδοση 04-01-13 burst transmission  transmission par rafales Burstübertragung 
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ριπαίως ισόχρονος, ισόχρονος κατά 
ριπές 

04-13-13 burst isochronous  isochrone par rafales, isochrone 
intermittent 

burstisochron 

ρολόι αναφοράς, χρονιστής 
αναφοράς 

04-13-10 reference clock  horloge de référence Bezugstakt 

ρολόι, χρονιστής 04-3-09 clock  générateur de rythme, horloge Takt 

ρυθµισµένο τµήµα γραµµής 04-12-07 regulated line section  section de régulation de ligne geregelter Leitungsabschnitt 

ρυθµός δυαδικών ψηφίων, 
δυφιορρυθµός, δυφιακός ρυθµός 

04-16-07 binary digit rate, bit rate  débit binaire Bitrate, Binär, (Digital)Rate 

ρυθµός ν-αδικών ψηφίων 04-16-09 n-ary digit rate  débit n-aire (n-när)-(Digital)Rate 

ρυθµός στοίχισης 04-21-09 justification rate, stuffing rate  débit de justification Justierungsrate, Füllungsrate 

ρυθµός τριαδικών ψηφίων 04-16-08 ternary digit rate  débit ternaire Ternär-(Digital)Rate 

σειριακή (ψηφιακή) µετάδοση 04-16-27 serial (digital) transmission  transmission (numérique) (en) serie serielle (digitale) Nachrichtenübertragung 

σειριακοποιητής, µετατροπέας 
παραλληλίας-σειράς 

04-16-30 serializer, parallel-to-serial converter  sérialiseur, convertisseur parallèle-
série 

Serialisierer, Parallel-Seriell-Konverter 

σήµα 04-01-02 signal  signal Signal 

σήµα ΑΜΙ, διπολικό σήµα, σήµα 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου 

04-17-14 AMI signal, bipolar signal, alternate 
mark inversion signal 

 signal bipolaire (strict), signal bipolaire 
(alternant) 

alternierendes Signal, AMI-Signal, 
Bipolarsignal 

σήµα γραµµής 04-04-13 line signal  signal en ligne Leitungssignal 

σήµα εισόδου {συστήµατος 
µετάδοσης} 

04-04-11 input signal (of a transmission 
system), transmitted source signal 

 signal à transmettre, signal d'entrée 
(d'un système de transmission) 

Eingangssignal, zu übertragendes Signal 
(eines Übertragungssystems) 

σήµα εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου, σήµα ΑΜΙ, διπολικό σήµα 

04-17-14 alternate mark inversion signal, AMI 
signal, bipolar signal 

 signal bipolaire (alternant), signal 
bipolaire (strict) 

Bipolarsignal, alternierendes Signal, AMI-
Signal 

σήµα εξόδου (συστήµατος 
µετάδοσης) 

04-04-12 output signal (of a transmission 
system), received source signal 

 signal restitué, signal de sortie (d'un 
système de transmission) 

Ausgangssignal, empfangenes Signal 
(eines Übertragungssystems) 

σήµα εξόδου {συστήµατος 
µετάδοσης} 

04-04-12 received source signal, output signal 
(of a transmission system) 

 signal de sortie (d'un système de 
transmission), signal restitué 

Ausgangssignal, empfangenes Signal 
(eines Übertragungssystems) 
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σήµα ευθυγράµµισης 
κατανεµηµένου πλαισίου 

04-14-06 distributed frame alignment signal  signal de verrouillage de trame 
répartie 

aufgeteiltes Rastergleichlaufsignal 

σήµα ευθυγράµµισης πλαισίου 04-14-04 frame alignment signal  signal de verrouillage de trame Rastergleichlaufsignal 

σήµα ευθυγράµµισης πολυπλαισίου 04-14-17 multiframe alignment signal  signal de verrouillage de multitrame Mehrfachrastergleichlaufsignal 

σήµα ευθυγράµµισης 
συγκεντρωµένου πλαισίου 

04-14-05 bunched frame alignment signal  signal de verrouillage de trame 
concentrée 

gebündeltes Rastergleichlaufsignal 

(σήµα) πιλότος 04-12-01 pilot (signal)  (signal) pilote, onde pilote Pilot(signal) 

σήµα πολυπλεξίας, πολυπλεγµένο 
σήµα 

04-08-02 multiplex signal, multiplexed signal  signal multiplex, signal multiplexé Multiplexsignal, gemultiplextes Signal 

σήµα συγχρονισµού 04-15-08 synchronization signal  signal de synchronisation Synchronisationssignal, 
Synchronisierungssignal 

σήµα χρονισµού 04-13-05 timing signal  signal de commande temporelle Auslösesignal 

σηµαντική στιγµή {στη µετάδοση} 04-13-03 significant instant {in transmission}  instant significatif {en transmission} wichtiger Zeitpunkt 

σηµατοστοιχείο {στην ψηφιακή 
µετάδοση} 

04-16-01 signal element {in digital 
transmission} 

 élément de signal {en transmission 
numérique} 

Signalelement {in der digitalen 
Nachrichtenübertragung} 

σηµείο άµεσης διασύνδεσης 04-11-08 direct through-connection point  point de transfert direct Durchgangspunkt, 
Direktdurchverbindungspunkt 

σηµείο διασύνδεσης αρχιοµάδας  through-hypergroup connection 
point, through-15-supergroup 
assembly connection point 

   

σηµείο διασύνδεσης κύριας οµάδας, 
σηµείο διασύνδεσης τριτοµάδας 

 through-mastergroup connection 
point 

   

σηµείο διασύνδεσης τεταρτοµάδας  through-supermastergroup 
connection point 

   

σηµείο διασύνδεσης υπεροµάδας, 
σηµείο διασύνδεσης δευτεροµάδας 

 through-supergroup connection point    

σηµείο διαχωρισµού {στη µετάδοση 
FDM} 

04-11-03 separation point {in FDM 
transmission} 

 point de séparation {en transmission a 
courants porteurs} 

Trennungspunkt {in FM 
Nachrichtenuebertragung} 
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σταθµισµένη µέση τιµή της 
µεταβαλλόµενης τιµής 

 weighted average of the varying 
value 

   

σταθµός επαναληπτών 04-06-01 repeater station  station de répéteurs (Leitungs-) Verstärkerstation 

στερεοφωνική λειτουργία  stereo working    

στιγµή απόφασης {για ψηφιακό 
σήµα} 

04-16-11 decision instant {for a digital signal}  instant de décision {en transmission 
numérique} 

Entscheidungszeitpunkt {für ein 
Digitalsignal} 

στιγµή στοίχισης 04-21-02 justification instant, stuffing instant  instant justifiable, instant de 
justification 

Justierungszeitpunkt, Füllungszeitpunkt 

στοιχειώδες καλωδιακό τµήµα 04-05-07 elementary cable section  section élémentaire de câble Grundkabelabschnitt 

στοιχειώδες τµήµα αναγεννητή 04-05-09 elementary regenerated section, 
elementary regenerator section 

 section élémentaire régénérée regenerierter Grundabschnitt, Grung-
Regeneratorabschnitt 

στοίχιση 04-21-01 justification, pulse stuffing  justification Justierung, Impuls-Füllung 

στοιχίσιµη χρονοθυρίδα 04-21-03 justifiable digit time-slot, stuffable 
digit time-slot 

 créneau temporel (élémentaire) 
justifiable 

digitaler Justierungszeitschlitz, füllbarer 
digitaler Zeitschlitz 

στοιχιστικό ψηφίο 04-21-04 justifying digit, stuffing digit  élément (numérique) de justification Justierungsziffer, Füllziffer 

συγρονισµένο δίκτυο {στην TDM}, 
σύγρονο δίκτυο {στην TDM} 

04-15-01 synchronized network {in TDM}, 
synchronous network {in TDM} 

 réseau synchronisé {en transmission 
numérique} 

synchronisiertes Netzwerk {in TDM}, 
Synchronnetzwerk 

συγχρονικότητα 04-13-16 synchronism  synchronisme Synchronismus 

συγχρονισµένο δίκτυο {στην TDM}, 
σύγχρονο δίκτυο {στην TDM} 

04-15-01 synchronous network {in TDM}, 
synchronized network {in TDM} 

 réseau synchronisé {en transmission 
numérique} 

Synchronnetzwerk, synchronisiertes 
Netzwerk {in TDM} 

συγχρονισµός 04-13-17 synchronization  synchronisation Synchronisation 

σύγχρονος 04-13-15 synchronous  synchrone synchron 

συµµετρικό ζεύγος 04-02-04 symmetric pair  paire symétrique symmetrisches Paar 

συµµετρικός δυαδικός κώδικας 04-25-04 symmetrical binary code  code binaire symétrique symmetrischer Binärcode 

συµµετρικός ως προς το µηδέν  symmetrical about zero    

συµπληρωµατική αποπολύπλεξη  complementary demultiplexing    
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συµπληρωµατική διεργασία  complementary process    

συµφωνώ µε  accord with    

συναπτά προκαθορισµένα χρονικά 
διαστήµατα 

 contiguous predetermined time 
intervals 

   

συνεχές σύνολο συχνοτήτων  continuous set of frequencies    

σύνθετο ψηφιακό σήµα  composite digital signal    

συνθήκη απαγόρευσης  prohibition condition    

συνθήκη λειτουργίας  operating condition    

συνθήκη παραδοχής  allowance condition    

συντηρησική λειτουργία µεταγωγής  maintenance switching function    

συσκευή ρύθµισης πλάτους  amplitude regulating device    

συστατικό στοιχείο  constituent element    

σύστηµα µετάδοσης 04-04-10 transmission system  système de transmission Übertragungssystem 

σύστηµα ψηφιακής γραµµής 04-19-07 digital line system  système de ligne numérique digitales Leitungssystem 

σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης 04-19-04 digital transmission system  système de transmission numérique digitales Nachrichtenübertragungssystem 

συχνοπαράγωγο κανάλι  frequency-derived channel    

συχνότητα δειγµατοληψίας, ρυθµός 
δειγµατοληψίας 

04-23-03 sampling frequency, sampling rate  fréquence d'échantillonnage Abtastfrequenz, Abtastrate 

σφάλµα χρονικού διαστήµατος 04-16-15 time interval error  dérivé temporelle Zeitintervallfehler 

σχέση φάσης {στο χρονισµό} 04-13-04 phase relationship {in timing}  relation de phase Phasenbeziehung bei der 
Synchronisation 

σχετική φάση  relative phase    

σχετικό πλάτος  relative amplitude    

τερµατικό αποστολής  sending terminal    
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τερµατικό λήψης  receiving terminal    

τερµατισµός τµήµατος 04-05-06 section termination  extrémité de section Abschnittsabschluß 

τεταρτοµάδα 04-10-24 supermastergroup  groupe quaternaire Quartärgruppe 

τετρασυρµατική µετάδοση 04-04-15 four-wire transmission, 4-wire 
transmission 

 transmission à quatre fils Vierdraht-Übertragung, 4-Draht-
Übertragung 

τετρασυρµατικός επαναλήπτης 04-05-05 four-wire repeater, 4-wire repeater  répéteur (pour circuit) à quatre fils Vierdraht-Leitungsverstärker, 4-Draht-
Leitungsverstärker 

τετρασυρµατικός τερµατιστής 04-04-18 (four-wire) terminating set, 4-wire 
terminating set, 4W/2W terminating 
set 

 termineur (à quatre fils), termineur 
deux fils/quatre fils 

(Vierdraht-) Abschluszgerät, 4-Draht-
Abschlußgerät, 4D/2D Abschlußgerät 

τετρασυρµατικός τερµατιστής 04-04-18 4W/2W terminating set, (four-wire) 
terminating set, 4-wire terminating 
set 

 termineur (à quatre fils), termineur 
deux fils/quatre fils 

4D/2D Abschlußgerät, (Vierdraht-) 
Abschlußgerät, 4-Draht-Abschlußgerät 

τετρασύρµατο κύκλωµα, 4-σύρµατο 
κύκλωµα 

04-04-17 four-wire circuit, 4-wire circuit  circuit à quatre fils Vierdraht-Stromkreis, 4-Draht-Stromkreis 

τηλεελεγχόµενος σταθµός 
επαναληπτών 

04-06-04 remotely-controlled (repeater) 
station 

 station (de répéteurs) téléregulée ferngesteuerte (Leitungsverstärker-
)Station 

τηλεπαραγόµενο σήµα 
συγχρονισµού 

04-15-14 remotely-derived synchronization 
signal 

 signal de synchronisation formé à 
distance 

fernabgeleitetes Synchronisationssignal 

(τηλεπικοινωνιακό) κύκλωµα 04-04-03 (telecommunication) circuit  circuit (de télécommunication) (Telekommunikations-) Stromkreis 

τηλετροφοδοτούµενος σταθµός 
επαναληπτών 

04-06-07 dependent (repeater) station  station (de répéteurs) téléalimentée adhängige (Leitungsverstärker-)Station 

τηλεφωνικό κανάλι PCM 04-26-01 PCM telephone channel  voie téléphonique MIC (PCM-) (Telefon-)Kanal 

τιµή απόφασης 04-24-04 decision value  valeur de décision Entscheidungswert 

τιµή εισόδου  input value    

τµήµα αρχιοµάδας  hypergroup section, 15-supergroup 
assembly section 
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τµήµα κύριας οµάδας, τµήµα 
τριτοµάδας 

 mastergroup section    

τµήµα οµάδας 04-11-05 group section  section de groupe primaire Primärgruppen-Abschnitt 

τµήµα τεταρτοµάδας  supermastergroup section    

τµήµα υπεροµάδας, τµήµα 
δευτεροµάδας 

 supergroup section    

τοπικά ελεγχόµενος σταθµός 
επαναληπτών 

04-06-02 locally-controlled (repeater) station  station (de répéteurs) régulée 
localement 

örtlich gesteuerte (Leitungsverstaerker-) 
Station 

τοπικά παραγόµενο σήµα  locally derived signal    

τοπικά παραγόµενο σήµα 
συγχρονισµού 

04-15-13 locally-derived synchronization 
signal 

 signal de synchronisation local örtlich abgleitetes Synchronisationssignal 

τοπικά τροφοδοτούµενος σταθµός 
επαναληπτών 

04-06-05 directly-powered (repeater) station  station (de répéteurs) à alimentation 
indépendante, station (de répéteurs) 
autoalimentée 

direktversorgte (Leitungsverstärker-
)Station 

τριαδικό (ψηφιακό) σήµα 04-16-04 ternary (digital) signal  signal (numérique) ternaire Ternär-(Digital)Signal 

τρόµος {στην ψηφιακή µετάδοση} 04-16-13 jitter {in digital transmission}  gigue {en transmission numérique} Jitter {in digitaler 
Nachrichtenübertragung} 

τροποποιηµένος κώδικας ΑΜΙ, 
τροποποιηµένος κώδικας 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου 

04-17-16 modified AMI, modified alternate 
mark inversion code 

 code AMI modifié, code bipolaire 
modifié 

modifizierter AMI-Code, modifizierter 
Bipolarcode 

τροποποιηµένος κώδικας 
εναλλασσόµενης αντιστροφής 
σηµείου, τροποποιηµένος κώδικας 
ΑΜΙ 

04-17-16 modified alternate mark inversion 
code, modified AMI 

 code bipolaire modifié, code AMI 
modifié 

modifizierter Bipolarcode, modifizierter 
AMI-Code 

τυποποιηµένη ιεραρχία πολύπλεξης 
διαίρεσης συχνότητας 

 standardized frequency division 
multiplex hierarchy 

   

τυποποιηµένη ιεραρχία ψηφιακής 
πολυπλεξίας 

 standardized digital multiplex 
hierarchy 
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τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 04-20-12 standardized digital signal  signal numérique normalisé standardisiertes Digitalsignal 

τυποποιηµένο ψηφιακό σήµα 64 
kbits/s 

04-20-13 standardized 64 kbit/s digital signal 64 kbit/s 
signal 

signal (numérique normalise) à 64 
kbit/s 

standardisiertes 64-kbits/s-Digitalsignal 

τυχαιοποιηµένο ψηφιακό σήµα  randomized digital signal    

υλικά όρια  material boundaries    

υλικές κατασκευές  material structures    

υπεροµάδα, δευτεροµάδα 04-10-15 supergroup  groupe secondaire Sekundärgruppe 

υπερτεθειµένο κύκλωµα 04-03-05 superposed circuit  circuit superposé aufgesetzter Stromkreis 

υποβρύχιο καλώδιο  submarine cable    

υποοµάδα 04-10-12 sub-group  sous-groupe Untergruppe 

υποπλαίσιο 04-14-14 sub-frame  secteur de trame, sous-trame Unterraster, Teilraster 

φαντασµικό κύκλωµα 04-03-08 phantom circuit  circuit combiné, circuit fantôme Phantom-Stromkreis 

φάσµα συχνοτήτων 04-09-01 frequency spectrum  spectre des fréquences Frequenzspektrum 

φερεσυχνική µετάδοση 04-08-10 carrier transmission  transmission par courant porteur Traegerfrequenzuebertragung 

(φερεσυχνική) µετάδοση µονής 
πλευρικής ζώνης 

 single sideband (carrier) 
transmission 

   

φέρουσα (ταλάντωση), φέρον (κύµα) 04-10-02 carrier  porteuse Traeger 

φέρουσες συχνότητες (πρωτ)οµάδας 04-10-05 group carrier frequencies  fréquences porteuses de groupe 
primaire 

Primärgruppentraegerfrequenzen 

φέρουσες συχνότητες {στην 
πολυκαναλική φερεσυχνική 
µετάδοση 

04-10-03 carrier frequencies {in multichannel 
carrier transmission} 

 fréquences porteuses {en 
transmission à courants porteurs} 

Traegerfrequenzen {in 
Mehrkanaltraegerfrequenzuebertragung} 

φέρουσες συχνότητες καναλιού 04-10-04 channel carrier frequencies  fréquences porteuses de voie Kanal-Trägerfrequenzen 

φίλτρο άµεσης διασύνδεσης, φίλτρο 
άµεσης µεταφοράς 

04-11-07 direct through-connection filter, 
direct line filter, direct transfer filter 

 filtre de transfert direct Direktdurchgangsfilter, 
Direktverbindungsfilter, 
Direktübertragungsfilter 
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φίλτρο διασύνδεσης αρχιοµάδας  through-hypergroup filter, through-
15-supergroup assembly filter 

   

φίλτρο διασύνδεσης κύριας οµάδας, 
φίλτρο διασύνδεσης τριτοµάδας 

 through-mastergroup filter    

φίλτρο διασύνδεσης οµάδας 04-11-09 through-group filter  filtre de transfert de groupe primaire Primärgruppendurchgangsfilter 

φίλτρο διασύνδεσης τεταρτοµάδας  through-supermastergroup filter    

φίλτρο διασύνδεσης υπεροµάδας, 
φίλτρο διασύνδεσης δευτεροµάδας 

 through-supergroup filter    

φυσική σειρά  natural order    

φυσικό κύκλωµα µετάδοσης  physical transmission circuit    

φωνόσυχνο κανάλι, κανάλι VF 04-09-05 voice-frequency channel, VF 
channel 

 voie téléphonique (audiofréquence), 
voie téléphonique AF 

Sprachfrequenzkanal, SF-Kanal 

χρονιστής αναφοράς, ρολόι 
αναφοράς 

04-13-10 reference clock  horloge de référence Bezugstakt 

χρονιστής, ρολόι 04-13-09 clock  horloge, générateur de rythme Takt 

χρονοθυρίδα 04-13-08 time-slot TS créneau temporel, intervalle de temps Zeitschlitz 

χρονοθυρίδα ευθυγράµµισης 
πλαισίου 

04-14-07 frame alignment time-slot  créneau temporel de verrouillage de 
trame 

Rastergleichlaufzeitschlitz 

χρονοθυρίδα καναλιού 04-14-10 channel time-slot  créneau temporel de voie Kanalzeitschlitz 

χρονοθυρίδα σηµατοδοσίας 04-14-11 signalling time-slot  créneau temporel de signalisation Signalzeitschlitz 

χρονοθυρίδα τηλεφωνικού καναλιού  telephone channel time-slot    

χρονοθυρίδα ψηφίου 04-16-02 digit time-slot  intervalle de temps élémentaire, 
créneau temporel élémentaire 

digitaler Zeitschlitz 

χρονοκλίµακα 04-13-01 time-scale  trame temporelle Zeitmaßstab 

χρονοπαράγωγο  time-derived channel    
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χρόνος ανάκτησης ευθυγράµµισης 
πλαισίου 

04-14-08 frame alignment recovery time  temps de reprise du verrouillage de 
trame 

Rastergleichlaufswiedergewinnungszeit 

χρόνος απώλειας ευθυγράµµισης 
πλαισίου 

04-14-09 out-of-frame-alignment time  durée de perte du verrouillage de 
trame 

Rastergleichlauf-Auszeit 

χωρητικότητα στοίχισης, µέγιστος 
ρυθµός στοίχισης 

04-21-11 justification capacity, stuffing 
capacity, maximum justification rate, 
maximum stuffing rate 

 débit maximal de justification, 
capacité de justification 

Justierungskapazität, Füllungskapazität, 
maximale Justierungskapazität, maximale 
Füllungskapazität 

χωρητικότητα φόρτου {κβαντιστή} 04-24-11 load capacity {of a quantizer}  capacité de charge {en modulation 
par impulsions et codage} 

Ladekapazität {eines Quantisierers} 

χώρος 04-02-08 space  espace (en transmission) Raum 

ψευδο ν-αδικό σήµα 04-17-20 pseudo n-ary signal  signal preudo-n-aire Pseudo-n-när-Signal 

ψευδοτριαδικό σήµα 04-17-19 pseudo-ternary signal  signal pseudo-ternaire Pseudo-Ternär-Signal 

ψευδοτυχαία ακολουθία  pseudo random sequence    

ψηφία υπηρεσίας, επικουρικά ψηφία 04-16-26 overhead digits {USA}, service 
digits, housekeeping digits 

 éléments numériques de service Betriebsziffer, Service-Bits, Service-
Symbole 

ψηφία υπηρεσίας, επικουρικά ψηφία 04-16-26 service digits, housekeeping digits, 
overhead digits {USA} 

 éléments numériques de service Service-Bits, Service-Symbole, 
Betriebsziffer 

ψηφιακά πολυπλεγµένο σήµα  digital multiplexed signal    

ψηφιακή ακολουθία αναφοράς PCM 04-25-12 PCM digital reference sequence DRS suite numérique MIC de référence PCM-Digitalreferenzsequenz 

ψηφιακή ακολουθία δοκιµής 04-25-11 digital test sequence DTS suite numérique d'essai digitale Testsequenz 

ψηφιακή ζεύξη 04-19-03 digital link  liaison numérique Digitalverbindung, Digitalweg 

ψηφιακή ζεύξη 04-19-03 digital link  liaison numérique Digitalweg, Digitalverbindung 

ψηφιακή ζεύξη γραµµής 04-19-06 digital line link  liaison de ligne numérique digitale Leitungsverbindung 

ψηφιακή κύρια οµάδα, ψηφιακή 
τριτοµάδα 

04-20-10 tertiary digital group  groupe numérique tertiaire tertiäre Digitalgruppe 

ψηφιακή µετάδοση 04-01-08 digital transmission  transmission numérique digitale Übertragung 
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ψηφιακή οµάδα 04-20-08 primary digital group, digroup {USA}  groupe numérique primaire primäre Digitalgruppe 

ψηφιακή πλήρωση 04-16-23 digital filling  remplissage (numérique) Stopfen 

ψηφιακή πλοκάδα 04-20-06 digital block  bloc numérique Digitalblock 

ψηφιακή πολυπλεξία 04-20-01 digital multiplexing  multiplexage numérique digitales Multiplexen 

ψηφιακή ραδιοζεύξη 04-19-09 digital radio link  liaison radioélectrique numérique digitale Funkverbindung 

ψηφιακή τεταρτοµάδα 04-20-11 quaternary digital group  groupe numérique quaternaire quartaere Digitalgruppe 

ψηφιακή υπεροµάδα, ψηφιακή 
δευτεροµάδα 

04-20-09 secondary digital group  groupe numérique secondaire sekundäre Digitalgruppe 

ψηφιακό άθροισµα 04-17-08 digital sum  somme numérique Digitalsumme 

ψηφιακό ραδιοσύστηµα 04-19-10 digital radio system  système radioélectrique numérique digitales Funksystem 

ψηφιακό ραδιοτµήµα 04-19-08 digital radio section  section radioélectrique digitaler Funkabschnitt 

ψηφιακό σήµα 04-01-05 digital signal  signal numérique digitales Signal 

ψηφιακό σύστηµα TDM  digital TDM system    

ψηφιακό σφάλµα 04-18-01 digital error  erreur (numérique) Digital-Fehler 

ψηφιακό τµήµα 04-19-02 digital section  section numérique Digitalabschnitt 

ψηφιακό τµήµα γραµµής 04-19-05 digital line section  section de ligne numérique digitaler Leitungsabschnitt 

ψηφιακοαναλογική µετατροπή, 
µετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό, 
µετατροπή D/A 

04-22-02 digital-to-analogue conversion, D/A 
conversion 

 conversion numérique-analogique Digital-Analog-Wandlung 

ψηφιακός αποπολυπλέκτης 04-20-03 digital demultiplexer  démultiplexeur numérique Digitaldemultiplexer 

ψηφιακός κατανεµητής 04-19-01 digital distribution frame  répartiteur numérique digitales Verteilerraster 

ψηφιακός πολυαποπολυπλέκτης 04-20-05 digital muldex  multiplexeur-demultiplexeur 
numérique, muldex numérique, 
muldem numérique 

Digitalmuldex 

ψηφιακός πολυπλέκτης 04-20-02 digital multiplexer  multiplexeur numérique Digitalmultiplexer 
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ψηφίο υπηρεσίας στοίχισης 04-21-05 justification service digit, stuffing 
service digit 

 élément (numérique) de service de 
justification 

Justierungsbetriebsziffer, Füllungs-
Betriebziffer 

ψηφιορρυθµός γραµµής, ρυθµός 
ψηφίων γραµµής 

04-17-03 line digit rate  rapidité de modulation, débit en ligne Leitungsdigitalrate, 
Schrittgeschwindigkeit, Modulationsrate 

ψηφιορρυθµός, ρυθµός ψηφίων 
{στην ψηφιακή µετάδοση} 

04-16-06 digit rate {in digital transmission}  débit numérique {en transmission 
numérique} 

(digitale) Übertragungsgeschwindigkeit, 
Digitalrate 

 

 

 


