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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#3 Γιατί δεν πρέπει να γίνονται συνδέσεις µε καλάϊ στις επαφές καλωδίων που συνδέουν την βάση µιας 
   κεραιοκατασκευής µε τους σωλήνες γείωσης;
1. Το καλάϊ παρουσιάζει πολύ µεγάλη αντίσταση.
2. Η συγκόλληση θα έχει µικρή αγωγιµότητα.
3. Το καλάϊ έχει πολύ µεγάλη διηλεκτρική σταθερά για να παρέχει αντικεραυνική προστασία.
4. Η συγκόλληση µπορεί να καταστραφεί λόγω της υπερθέρµανσης από πτώση κεραυνού.

= 4
#4 Εφόσον κατά τη διαµόρφωση µεταβάλλεται το εύρος ή η συχνότητα του φέροντος κύµατος, έχουµε διαµορφώσεις FSK;
1. Σωστό.
2. Λάθος.
3. Σωστό. Μεταβάλλεται επίσης και το πλάτος.
4. Ναι αλλά θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει και ο κατάλληλος διαµορφωτής.

= 2
#6 Η ένταση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που δηµιουργεί µία κεραία είναι αντίστροφα ανάλογη µε:
1. Την συχνότητα εκποµπής.
2. Την απόσταση από την κεραία στο τετράγωνο.
3. Την υγρασία του εδάφους.
4. Τίποτε από αυτά.

= 2
#7 Η πυκνότητα ισχύος του πεδίου σε µία κεραία είναι ανάλογη µε:
1. Την απόσταση από την κεραία.
2. Τις απώλειες της γραµµής µεταφοράς.
3. Το ύψος της κεραίας.
4. Την ισχύ εξόδου του ποµπού.

= 4
#9 Λόγω της βηµατικής τάσης, που δηµιουργείται από την πρόσπτωση ενός κεραυνού στο έδαφος, κίνδυνος τραυµατισµού
   του προσωπικού υπάρχει µέχρι:
1. 200 µ απόσταση από το σηµείο της πρόσπτωσης του κεραυνού.
2. 150 µ απόσταση από το σηµείο της πρόσπτωσης του κεραυνού.
3. 100 µ απόσταση από το σηµείο της πρόσπτωσης του κεραυνού.
4. 50 µ απόσταση από το σηµείο της πρόσπτωσης του κεραυνού. = 4
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#11 Με τον όρο SAR εννοούµε:
1. Το ρυθµό µε τον οποίο η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια απορροφάται από µια µάζα ιστού.
2. Τη πυκνότητα του ρεύµατος.
3. Την ένταση του Ηλεκτρικού πεδίου.
4. Την ενεργό ακτινοβολούµενη ισχύ.

= 1
#13 Μέχρι που εκτείνονται τα τοπογραφικά όρια ευθύνης του ραδιοερασιτέχνη για προστασία του κοινού;
1. Μέχρι εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του κοινού.
2. Μέχρι τα όρια της ιδιοκτησίας / ιδιόχρησης του.
3. Μέχρι 10m από την κεραία.
4. Μέχρι το επόµενο κτίριο.

= 1
#15 Ποια από τις ακόλουθες παραµέτρους δεν είναι χρήσιµη κατά την εκτίµηση εάν ένα σήµα RF υπερβαίνει το µέγιστο
    επιτρεπόµενο όριο έκθεσης;
1. Ο παράγοντας δράσης (duty cycle) του σήµατος.
2. Η χρονική διάρκεια της εκποµπής.
3. Η πυκνότητα ισχύος του σήµατος.
4. Η συχνότητα του σήµατος.

= 2
#17 Ποια είναι η διαφορά της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από τα ραδιενεργά υλικά σε σχέση µε την ακτινοβολία 
    µιας κεραίας;
1. Καµία διαφορά.
2. Μόνο η ακτινοβολία που προέρχεται από ραδιενεργά υλικά µπορεί να προκαλέσει βλάβες στον άνθρωπο.
3. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δεν έχει αρκετή ενέργεια ώστε να διασπάσει άτοµα και οργανικά µόρια.
4. Η ακτινοβολία µιας κεραίας µπορεί να καταστρέψει µη εµφανισµένο φωτογραφικό φιλµ ενώ η ακτινοβολία ραδιενεργών
   υλικών δεν το επηρεάζει.

= 2
#18 Ποια είναι η µέγιστη τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος που µπορεί να δεχτεί µε ασφάλεια το ανθρώπινο σώµα;
1. 5µΑ
2. 50µΑ
3. 500mA
4. 5A

= 2
#19 Ποια είναι τα όρια της έντασης ηλεκτρικού πεδίου για την προστασία του κοινού από ραδιοεκποµπές στους 145Mhz;
1. 87V/m
2. 28A/m
3. 28V/m
4. 2W/m2

= 3
#20 Ποια είναι τα όρια της πυκνότητας ισχύος για προστασία του κοινού από ραδιοεκποµπές στους 28MHz;
1. 87 A/m
2. 2 W/m2
3. 2 V/m
4. 87 W/m2

= 2



#21 Ποια ένταση ρεύµατος που διαπερνά το ανθρώπινο σώµα είναι πιο επικίνδυνη;
1. 1mA
2. 10mΑ στους 7 ΜΗΖ
3. 30mA στους 432 MHz
4. 100mA συνεχές ρεύµα

= 4
#22 Ποια µέτρα λαµβάνει ο ραδιοερασιτέχνης όταν κτισθεί ένα νέο κτίριο κοντά σε µία κεραία του µε µεγάλο κέρδος (gain);
1. Συνεχίζει να εκπέµπει όπως πριν.
2. ∆εν εκπέµπει καθόλου.
3. Εκπέµπει µε µειωµένη ισχύ προς την κατεύθυνση του κτιρίου.
4. Αξιολογεί εκ νέου το ραδιοσταθµό του µε τα νέα δεδοµένα του κτιρίου.

= 4
#25 Ποιες παράµετροι του ραδιοσταθµού επηρεάζουν ισχυρά την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κοντά σε µία κεραία;
1. Η ισχύς εξόδου.
2. Το ύψος της κεραίας.
3. Και τα δύο παραπάνω.
4. Η υγρασία του εδάφους.

= 1
#26 Ποιο / ποια σύρµα/σύρµατα σε ένα τρίκλωνο καλώδιο που τροφοδοτεί µια συσκευή υπό τάση 220V πρέπει να συνδεθούν
    σε ασφάλειες ή διακόπτες;
1. Αυτό που αντιστοιχεί στην φάση.
2. Αυτό που αντιστοιχεί στον ουδέτερο αγωγό.
3. Αυτό που αντιστοιχεί στην γείωση.
4. Όλα.

= 1
#29 Πότε µπορεί να δηµιουργηθούν στατικά φορτία στις γραµµές µεταφοράς;
1. Όταν έχει ηλιοφάνεια και υγρασία.
2. Όταν έχει καταιγίδα.
3. Όταν αστράφτει µακριά.
4. Όταν ακούγονται QRN στο δέκτη.

= 2
#30 Πού υπάρχουν επικίνδυνες υψηλές τάσεις;
1. Σε ποµπούς µε ηµιαγωγούς.
2. Σε δέκτες.
3. Σε ενισχυτές ραδιοσυχνότητας µε λυχνίες.
4. Σε ενισχυτές ραδιοσυχνότητας µε ηµιαγωγούς.

= 3

#31 Τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα της αντικεραυνικής προστασίας προκειµένου να µη διαβρωθούν 
    σύντοµα και υπάρξει πρόβληµα στην εγκατάσταση, θα πρέπει:
1. να έχουν µεγάλη διαφορά ηλεκτρολυτικής τάσεως.
2. να έχουν µικρή διαφορά ηλεκτρολυτικής τάσεως.
3. να είναι πλαστικά.
4. τίποτε από τα παραπάνω.

= 2



#32 Τα όρια προστασίας του κοινού που ισχύουν στην Ελλάδα τι σχέση έχουν µε την οδηγία L199/1999 του Ευρ.Συµβουλίου;
1. Είναι τα ίδια.
2. Είναι µικρότερα κατά 20%.
3. Είναι µεγαλύτερα κατά 20%.
4. ∆εν σχετίζονται.

= 2
#33 Τα όρια προστασίας του χειριστή ποια σχέση έχουν µε τα όρια προστασίας για το κοινό;
1. Είναι τα ίδια.
2. Είναι µικρότερα.
3. Είναι µεγαλύτερα.
4. ∆εν σχετίζονται.

= 3
#34 Τι από τα ακόλουθα είναι κίνδυνος από την χρήση καλάϊ που περιέχει µόλυβδο-τσίγκο;
1. Ο µόλυβδος µπορεί να µολύνει φαγητά, εάν δεν πλύνουµε καλά τα χέρια µας µετά την επαφή.
2. Υψηλές τάσεις µπορεί να προκαλέσουν απότοµη καταστροφή της συγκόλλησης.
3. Ο τσίγκος µπορεί να σκουριάσει σε υγρή ατµόσφαιρα.
4. Η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια µπορεί να προκαλέσει εξαέρωση του µολύβδου.

= 1
#36 Τι από τα ακόλουθα έχει την πιο άµεση επίδραση στο µέγιστο επιτρεπόµενο όριο έκθεσης;
1. Η ηλικία του ατόµου που εκτίθεται στην ακτινοβολία.
2. Το επίπεδο ισχύος και η συχνότητα.
3. Το περιβάλλον του ποµπού.
4. Το είδος της γραµµής µεταφοράς που χρησιµοποιείται.

= 2
#37 Τι είδους αποτελέσµατα έχει η έκθεση του χειριστή σε ραδιοεκποµπές;
1. Θερµικά.
2. Μη θερµικά.
3. Και τα δύο.
4. Τίποτε από αυτά.

= 1
#38 Τι είναι η ζώνη µακρινού πεδίου µιας κεραίας;
1. Η περιοχή της ιονόσφαιρας στην οποία δεν διαθλάται η ακτινοβολούµενη ενέργεια.
2. Η περιοχή που ξεκινάει σε πάνω από 10 µέτρα από την κεραία.
3. Η περιοχή όπου τα ακτινοβολούµενα πεδία δεν εµποδίζονται από αντικείµενα που προκαλούν ανακλάσεις.
4. Η περιοχή όπου το σχήµα του διαγράµµατος ακτινοβολίας δεν επηρεάζεται από την απόσταση.

= 4
#39 Τι επίδραση έχει ο παράγοντας δράσης (duty cycle) ενός ποµπού στην έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία;
1. Μικρότερος παράγοντας δράσης επιτρέπει µεγαλύτερα επίπεδα βραχυπρόθεσµης έκθεσης.
2. Μεγαλύτερος παράγοντας δράσης επιτρέπει µεγαλύτερα επίπεδα βραχυπρόθεσµης έκθεσης.
3. Οι ποµποί χαµηλού παράγοντα δράσης εξαιρούνται από τα όρια έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
4. Μόνο οι ποµποί µε παράγοντα δράσης 100% πρέπει να ελέγχονται ως προς τα όρια έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.

= 1



#41 Τι πρέπει να γίνει εάν είναι πιθανόν ένα γειτονικό κτήριο να εκτίθεται σε ακτινοβολία µεγαλύτερη από τα όρια
    έκθεσης από τον κεντρικό λοβό της κατευθυντικής σας κεραίας;
1. Να γίνει αλλαγή της πόλωσης από οριζόντια σε κατακόρυφη.
2. Να γίνει αλλαγή της πόλωσης από οριζόντια σε κυκλική.
3. Να χρησιµοποιηθεί κεραία µε µεγαλύτερο λόγο έµπροσθεν-όπισθεν.
4. Να ληφθούν µέτρα ώστε η κεραία να µην στραφεί προς το γειτονικό κτήριο.

= 4
#43 O φωρατής περιβάλλουσας χρησιµοποιείται
1. Σε δέκτη ΑΜ.
2. Σε δέκτη FM.
3. Σε κάθε δέκτη.
4. ∆ε χρησιµοποιείται σε δέκτες.

= 1
#44 Για ποιο λόγο υπάρχει το κύκλωµα αυτόµατου έλεγχου κέρδους (AGC) στον δέκτη;
1. Για να διατηρείται µια σταθερή στάθµη του ακουστικού σήµατος.
2. Για να διατηρείται σταθερή η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή.
3. Για να διατηρείται σταθερό το πλάτος της παραγόµενης συχνότητας από τον τοπικό ταλαντωτή.
4. Για να διατηρείται σταθερή η ενδιάµεση συχνότητα.

= 1
#45 Ένα κύκλωµα AFC χρησιµοποιείται για τη διόρθωση:
1. Της ακουστικής παραµόρφωσης.
2. Των ισχυρών σηµάτων εισόδου.
3. Της αστάθειας του ενισχυτή IF.
4. Της ολίσθησης συχνότητας του τοπικού ταλαντωτή.

= 4
#46 Ένα κύκλωµα φίµωσης:
1. Χρησιµοποιεί κυκλώµατα AGC για να καταπιέσει ισχυρά σήµατα εισόδου.
2. Απορρίπτει σήµατα παρεµβολών γειτονικής ζώνης.
3. ∆ιατηρεί τον ακουστικό ενισχυτή εκτός λειτουργίας µέχρι να εµφανιστεί RF σήµα στην είσοδο.
4. Μεταφέρει σήµατα παρεµβολών από τη ζώνη ακουστικών συχνοτήτων σε ραδιοσυχνότητες.

= 3
#48 Ένας BFO (Beat Frequency Oscillator) χρησιµοποιείται για την αποδιαµόρφωση σηµάτων
1. ΑΜ.
2. FM.
3. SSB ή CW.
4. QPSK.

= 3
#49 Ένας LNA έχει:
1. Υψηλή απολαβή στις χαµηλές συχνότητες.
2. Χαµηλή απολαβή στις υψηλές συχνότητες.
3. Χαµηλή εικόνα θορύβου.
4. Χαµηλό σηµείο συµπίεσης 1dB.

= 3



#50 Ένας υπερετερόδυνος δέκτης:
1. Χρησιµοποιεί απ'ευθείας µετατροπή του RF σήµατος στη βασική ζώνη.
2. Χρησιµοποιεί µια βαθµίδα ενδιάµεσων συχνοτήτων (IF).
3. Χρησιµοποιεί πολλούς ενισχυτές τάξης C.
4. Έχει την ικανότητα απόρριψης παρεµβολών.

= 2
#51 Η βηµατική µεταβολή συχνότητας εξόδου ενός συνθέτη συχνοτήτων προσδιορίζεται από:
1. Το λόγο διαίρεσης συχνότητας.
2. Την είσοδο αναφοράς στον ανιχνευτή φάσης.
3. Τη συχνότητα εξόδου.
4. Τον παράγοντα πολλαπλασιασµού συχνότητας.

= 2
#52 Η ευαισθησία ενός δέκτη είναι:
1. Η ελάχιστη τιµή του σήµατος εισόδου στο δέκτη ώστε να ανακτηθεί το σήµα πληροφορίας.
2. Η ελάχιστη ισχύς σήµατος παρεµβολής που µπορεί να εµποδίσει τη λειτουργία του δέκτη.
3. Η µέγιστη µηχανική αντοχή ενός δέκτη.
4. Η µέγιστη τάση εισόδου που µπορεί να δεχθεί ένας δέκτης χωρίς να καταστραφεί.

= 1
#53 Η ποιότητα του σήµατος στην έξοδο ενός δέκτη χαρακτηρίζεται:
1. Από το σηµατοθορυβικό λόγο.
2. Από την τάση του σήµατος.
3. Από την ισχύ του σήµατος.
4. Από την ισχύ του θορύβου.

= 1
#54 Η συνολική εικόνα θορύβου ενός δέκτη καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό:
1. Από το κέρδος του LNA.
2. Από το κέρδος του τελικού ενισχυτή.
3. Από το σηµείο συµπίεσης 1dB του τελικού ενισχυτή.
4. Από τη συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή.

= 1
#55 Μια αλυσίδα δέκτη χρησιµοποιεί LNA µε κέρδος 200, ενώ οι συνολικές απώλειες καλωδίων και συνδετήρων είναι 6dB. 
    Το συνολικό κέρδος είναι:
1. 194
2. 194dΒ
3. 100
4. 50

= 4
#56 Μια απλή διάταξη δέκτη ΑΜ µπορεί να υλοποιηθεί:
1. Με ένα κύκλωµα αντιστάσεων.
2. Με ένα κύκλωµα RC.
3. Με µια διάταξη ανορθωτή.
4. Με ένα κύκλωµα διαιρέτη τάσης.

= 3



#57 Ο λευκός θόρυβος:
1. Μπορεί να αποκοπεί µε ζωνοπερατά φίλτρα.
2. Έχει σταθερή πυκνότητα ισχύος σε όλο το φάσµα των συχνοτήτων.
3. Έχει διακριτό φάσµα συχνοτήτων.
4. ∆ηµιουργείται µόνο από τα φίλτρα.

= 2
#58 Ο περισσότερος εσωτερικός θόρυβος ενός δέκτη προέρχεται από:
1. Το θόρυβο βολής.
2. Το θόρυβο χρόνου-διέλευσης.
3. Τη θερµική διαταραχή.
4. Το επιδερµικό φαινόµενο.

= 3
#59 Οι παρασιτικές εκποµπές στο εσωτερικό ενός δέκτη δηµιουργούνται κυρίως:
1. Από τα φίλτρα εισόδου.
2. Από την κεραία λήψης.
3. Από τους πυκνωτές.
4. Από τους τοπικούς ταλαντωτές.

= 4
#60 Ποια από τις συχνότητες που δηµιουργούνται στον µίκτη ενός ετερόδυνου δέκτη επιλέγουµε ως ενδιάµεση συχνότητα;
1. Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή - φέρουσα συχνότητα (Fτ - Fc).
2. Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή + φέρουσα συχνότητα (Fτ + Fc).
3. Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή (Fτ).
4. Φέρουσα συχνότητα (Fc).

= 1
#61 Ποια διαδικασία στην επεξεργασία του διαµορφωµένου σήµατος χαρακτηρίζει ένα υπερετερόδυνο δέκτη;
1. Η µεγάλη ενίσχυση της υψηλής συχνότητας (RF).
2. Η αποδιαµόρφωση της υψηλής συχνότητας (RF).
3. Η µετατροπή της υψηλής συχνότητας (RF) σε ενδιάµεση συχνότητα (IF).
4. Ο περιορισµός του πλάτους της υψηλής συχνότητας (RF).

= 3
#62 Ποια µορφή αναλογικής διαµόρφωσης είναι περισσότερο ανθεκτική στο λευκό θόρυβο;
1. Η AM-DSB.
2. Η FM.
3. Η AM-SSB.
4. Το ίδιο.

= 2
#63 Ποιος ο ρόλος της βαθµίδας του περιοριστή στον δέκτη;
1. Περιορίζει το πλάτος του διαµορφωµένου Α.Μ. σήµατος για να µην έχουµε παραµόρφωση.
2. Κάνει αποκοπή των µεταβολών του πλάτους της ενδιάµεσης συχνότητας του διαµορφωµένου FM σήµατος από µια 
   καθορισµένη στάθµη και πάνω και έτσι γίνεται καταστολή των θορύβων.
3. Περιορίζει το εύρος συχνοτήτων του διαµορφωµένου FM σήµατος.
4. Περιορίζει τις συχνότητες που δηµιουργούνται στον µίκτη.

= 2



#64 Πως ονοµάζεται η βαθµίδα του δέκτη από την οποία προκύπτει η ενδιάµεση συχνότητα (IF);
1. Τοπικός ταλαντωτής.
2. Ενισχυτής ενδιάµεσης συχνότητας (IF).
3. Μίκτης.
4. Ενισχυτής υψηλής συχνότητας (RF).

= 3
#65 Πώς ονοµάζεται η ικανότητα του δέκτη να αποδίδει στην έξοδο του τη µορφή του διαµορφωµένου σήµατος χωρίς παραµορφώσεις;
1. Ποιότητα δέκτη.
2. Ευαισθησία.
3. Πιστότητα.
4. Επιλεκτικότητα.

= 3
#68 Πώς ονοµάζεται, σ' ένα δέκτη FM, το κύκλωµα το οποίο αποκόπτει την ακουστική έξοδο όταν ο δέκτης δεν λαµβάνει
    σήµα ή το σήµα είναι µικρότερο από µια καθορισµένη στάθµη;
1. Περιοριστής.
2. Φίµωσης (squelch).
3. Αυτόµατου έλεγχου κέρδους (AGC).
4. Αυτόµατου έλεγχου συχνότητας (AFC).

= 2
#69 Σε µια διάταξη δέκτη AM, η συχνότητα που παράγει ο τοπικός ταλαντωτής είναι:
1. Ίση µε τη φέρουσα συχνότητα (RF+IF) του λαµβανόµενου ΑΜ σήµατος.
2. Είναι ίση µε κάποια ακουστική συχνότητα.
3. Είναι διπλάσια της φέρουσας συχνότητας του λαµβανόµενου ΑΜ σήµατος.
4. Είναι υποδιπλάσια της φέρουσας συχνότητας του λαµβανόµενου ΑΜ σήµατος.

= 1
#70 Σε ποια βαθµίδα του δέκτη γίνεται ο µετασχηµατισµός του διαµορφωµένου σήµατος σε φάσµα ακουστικών συχνοτήτων;
1. Στον τοπικό ταλαντωτή.
2. Στον περιοριστή.
3. Στον ενισχυτή ενδιάµεσης συχνότητας.
4. Στον φωρατή για την Α.Μ. διαµόρφωση και στον διευκρινιστή για την FM διαµόρφωση.

= 4
#71 Σε ποιες βαθµίδες του δέκτη επιδρά το κύκλωµα αυτόµατου έλεγχου κέρδους (AGC);
1. Στον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (AF).
2. Στους ενισχυτές υψηλής συχνότητας (RF) και ενδιάµεσης συχνότητας (IF).
3. Στον τοπικό ταλαντωτή.
4. Στον αποδιαµορφωτή.

= 2
#73 Το σήµα πληροφορίας σε ένα λαµβανόµενο διαµορφωµένο FM σήµα απεικονίζεται:
1. Στην περιβάλλουσα του σήµατος.
2. Στους µηδενισµούς της περιβάλλουσας του σήµατος.
3. Στη φάση του σήµατος.
4. Στην πόλωση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.

= 2



#74 Το σήµα πληροφορίας σε ένα λαµβανόµενο διαµορφωµένο ΑM σήµα, απεικονίζεται:
1. Στην περιβάλλουσα του σήµατος.
2. Στους µηδενισµούς της περιβάλλουσας του σήµατος.
3. Στη φάση του σήµατος.
4. Στην πόλωση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.

= 1
#77 Αν γίνει µία ηλιακή έκλαµψη (flare), πόσο γρήγορα περιµένουµε τα αποτελέσµατά της να επηρεάσουν 
    τη διάδοση των ραδιοκυµάτων;
1. Σε 1 λεπτό.
2. Σε 10 ως 30 λεπτά.
3. Σε 1 εβδοµάδα.
4. Ποτέ.

= 2
#78 Αν η διάδοση στα 10µ είναι τώρα καλή για αρκετές µέρες, πότε θα περιµέναµε ξανά τέτοια διάδοση;
1. Σε 7 µέρες.
2. Σε 14 µέρες.
3. Σε 90 µέρες.
4. Σε 28 µέρες.

= 4
#79 Αν η κρίσιµη συχνότητα του στρώµατος F2 είναι foF2=5Mhz, τότε η µέγιστη συχνότητα διάδοσης MUF µπορεί να είναι;
1. 2 MHz
2. 18 MHz
3. 5 MHz
4. 50 MHz

= 2
#80 Αν η µέγιστη συχνότητα διάδοσης (MUF) είναι 15 MHz ποια µπάντα συχνοτήτων πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για 
    επιτυχή επικοινωνία;
1. Τα 15µ
2. Τα 20µ
3. Τα 80µ
4. Τα 40µ

= 2
#82 Η διάδοση µε παγίδευση των κυµάτων στην ατµόσφαιρα ποιες κυρίως συχνότητες επηρεάζει;
1. Τις HF.
2. Τις MF.
3. Μόνο τις µικροκυµατικές.
4. Από VHF και υψηλότερα.

= 4
#85 Η µέγιστη συχνότητα διάδοσης (MUF) είναι η συχνότητα που τα ραδιοκύµατα:
1. ∆ιαδίδονται µόνο πάνω από αυτήν.
2. ∆εν διαδίδονται καθόλου.
3. ∆ιαδίδονται µόνο σε αυτήν.
4. ∆ιαδίδονται µόνο κάτω από αυτήν.

= 4



#86 Κατά την πρόσκρουση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος σε µια τέλεια µεταλλική επιφάνεια συµβαίνει:
1. Ανάκλαση.
2. Περίθλαση.
3. ∆ιάθλαση.
4. Τίποτα από τα παραπάνω.

= 1
#87 Κατά τον σχεδιασµό επαφών Γης-Σελήνης-Γης (EME), ποιες συνθήκες εξασφαλίζουν τις µικρότερες απώλειες διάδοσης;
1. Όταν η Σελήνη είναι στο περίγειο.
2. Όταν η Σελήνη είναι πλήρης.
3. Όταν η Σελήνη είναι στο απόγειο.
4. Όταν η µέγιστη συχνότητα διάδοσης (MUF) είναι >30MHz.

= 1
#89 Με ποιο τρόπο εκτιµάται ότι η MUF είναι αρκετά υψηλή ώστε να υπάρχει διάδοση στους 28 MHz προς την Ασία;
1. Ακούµε για σήµατα ραδιοφωνικών σταθµών στη ζώνη των 39µ.
2. Ακούµε για ραδιοφάρους στα 10µ.
3. Ακούµε την πρόγνωση του καιρού για το Τόκιο.
4. Ακούµε για σήµατα ραδιοφωνικών σταθµών στους 10MΗz.

= 2
#90 Ποια γωνία αναχώρησης του σήµατος (take off angle) είναι κατάλληλη για επικοινωνίες HF µεγάλων αποστάσεων;
1. 1-3 µοίρες.
2. 60 µοίρες.
3. 45 µοίρες.
4. 20-30 µοίρες.

= 1
#91 Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ηµέρας για διισηµερινή διάδοση (Transequatorial Propagation- TEP) ;
1. Πρωί.
2. Μεσηµέρι.
3. Απόγευµα.
4. Αργά το βράδυ.

= 3
#92 Ποια είναι η µέγιστη απόσταση που καλύπτεται συνήθως µε µία αναπήδηση από το ιονοσφαιρικό στρώµα Es;
1. 1000Km
2. 4000Km
3. 500Km
4. 2000Km

= 4
#93 Ποια είναι η µέγιστη απόσταση που καλύπτεται συνήθως µε µία αναπήδηση από το ιονοσφαιρικό στρώµα F2;
1. 4000Km
2. 1000Km
3. 10000Km
4. 2000Km

= 1



#94 Ποια είναι κατά προσέγγιση η µέγιστη απόσταση κατά µήκος της επιφάνειας της Γης που µπορούν να απέχουν 
    δύο σταθµοί που επικοινωνούν µε ανάκλαση στην Σελήνη;
1. 800Κm εάν η Σελήνη είναι στο περίγειο.
2. 3200Κm εάν η Σελήνη είναι στο απόγειο.
3. 8000Κm εάν η Σελήνη είναι στο περίγειο.
4. 19000Κm εάν και οι δύο έχουν οπτική επαφή µε την Σελήνη.

= 4
#95 Ποια είναι περίπου η µέγιστη απόσταση ραδιοεπικοινωνίας µε διισηµερινή διάδοση;
1. 8000Κm
2. 5000Km
3. 4000Km
4. 2000Km

= 1
#96 Ποια ευεργετική επίδραση στην ραδιοδιάδοση µπορεί να έχουν οι περίοδοι υψηλής γεωµαγνητικής δραστηριότητας;
1. Το σέλας (aurora) µπορεί να ανακλάσει τα κύµατα VHF.
2. Μεγαλύτερη ισχύς για τα σήµατα HF που διέρχονται από πολικές περιοχές.
3. Καλύτερη διάδοση σηµάτων HF σε µεγάλες αποστάσεις.
4. Εµποδίζεται η διάδοση µέσω πολλαπλών διαδροµών.

= 1
#97 Ποια ζώνη συχνοτήτων είναι η καταλληλότερη για επικοινωνία µέσω ιονισµένων σωµατιδίων µετεωριτών 
    (Meteor burst communications);
1. 1,8 - 1,9 MHz
2. 10 - 14 MHz
3. 28 - 148 MHz
4. 220 - 450 MHz

= 3
#98 Ποια µέθοδος εκποµπής είναι κατάλληλη για σελαϊκή διάδοση;
1. CW
2. SSB
3. FM
4. RTTY

= 1
#99 Ποια χρονική ακολουθία εκποµπής - λήψης χρησιµοποιείται συνήθως κατά την προσπάθεια επαφής 
    µέσω Γης-Σελήνης-Γης (EME) στα 144MHz;
1. Ένας σταθµός εκπέµπει για 2 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 2 λεπτά.
2. Ένας σταθµός εκπέµπει για 1 λεπτό και στην συνέχεια λαµβάνει για 1 λεπτό.
3. Ένας σταθµός εκπέµπει για 2,5 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 2,5 λεπτά.
4. Ένας σταθµός εκπέµπει για 5 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 5 λεπτά.

= 1
#100 Ποια χρονική ακολουθία εκποµπής - λήψης χρησιµοποιείται συνήθως κατά την προσπάθεια επαφής 
     µέσω Γης-Σελήνης-Γης (EME) στα 432MHz;
1. Ένας σταθµός εκπέµπει για 2 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 2 λεπτά.
2. Ένας σταθµός εκπέµπει για 1 λεπτό και στην συνέχεια λαµβάνει για 1 λεπτό.
3. Ένας σταθµός εκπέµπει για 2,5 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 2,5 λεπτά.
4. Ένας σταθµός εκπέµπει για 5 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 5 λεπτά.

= 3



#101 Ποια χρονική ακολουθία εκποµπής - λήψης χρησιµοποιείται συνήθως κατά την προσπάθεια επαφής 
     µέσω ιονισµένων σωµατιδίων µετεωριτών στα 144MHz;
1. Ένας σταθµός εκπέµπει για 2 λεπτά και στην συνέχεια λαµβάνει για 2 λεπτά.
2. Ένας σταθµός εκπέµπει για 1 λεπτό και στην συνέχεια λαµβάνει για 1 λεπτό.
3. Ένας σταθµός εκπέµπει για 15 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια λαµβάνει για 15 δευτερόλεπτα.
4. Ένας σταθµός εκπέµπει για 30 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια λαµβάνει για 30 δευτερόλεπτα.

= 3
#102 Ποιες συχνότητες είναι οι βέλτιστες για ραδιοεπικοινωνίες µε σκέδαση σε µετεωρίτες (MS);
1. 1.8-1.9 MHz
2. 10-14 MHz
3. 50-145 MHz
4. 430-440 MHz

= 3
#105 Ποιο φαινόµενο είναι υπεύθυνο για τη διάδοση σηµάτων VHF σε αποστάσεις πέρα των 500Km;
1. Η απορρόφηση του ιονοσφαιρικού στρώµατος D.
2. Η τροποσφαιρική παγίδευση των κυµάτων (ducting).
3. Η ανάκλαση στη σελήνη.
4. Η παλίρροια.

= 2
#106 Ποιοι τύποι εκποµπής επηρεάζονται περισσότερο από τις επιλεκτικές διαλείψεις;
1. Το CW και το SSB.
2. Το FM και ΑΜ.
3. Το SSB και το SSTV.
4. Το CW και το AM.

= 2
#107 Ποιος είναι ο λόγος της σελαϊκής δραστηριότητας;
1. Ανακλάσεις στον ηλιακό άνεµο.
2. Το µαγνητικό πεδίο της Γης.
3. Η εκποµπή φορτισµένων σωµατιδίων από τον Ήλιο.
4. Βροχή κοµητών.

= 3
#108 Ποιος τρόπος διάδοσης κυρίως υποστηρίζει τις ραδιοεπικοινωνίες µε τεχνητούς δορυφόρους;
1. Η ιονοσφαιρική.
2. Η τροποσφαιρική.
3. Η διάδοση οπτικής επαφής.
4. Η διισηµερινή.

= 3
#110 Ποιος τύπος διάδοσης πιθανόν να συµβαίνει όταν για να επικοινωνήσουν δύο σταθµοί πρέπει η κεραία 
     του ενός σταθµού να είναι περίπου 180 µοίρες εκτός της κατεύθυνσης της κεραίας του άλλου σταθµού;
1. ∆ιάδοση στρώµατος E σποραδικού (Εs).
2. ∆ιισηµερινή διάδοση (ΤΕΡ).
3. ∆ιάδοση κατά µήκος του µεγαλύτερου σε µήκος µέγιστου κύκλου της γης (long path-LP).
4. ∆ιάδοση βόρειου σέλας (Aurora).

= 3



#111 Ποιος τύπος διάδοσης συµβαίνει όταν τα ραδιοκύµατα ταξιδεύουν κατά µήκος του διαχωριστικού µεταξύ φωτός και σκότους;
1. ∆ιισηµερινή διάδοση.
2. Σποραδική -Ε.
3. Γης-Σελήνης-Γης (EME).
4. Gray-line.

= 4
#112 Ποιος τύπος της ηλιακής ακτινοβολίας είναι κυρίως υπεύθυνος για τη δηµιουργία ιονισµού στην εξωτερική ατµόσφαιρα;
1. Η θερµική.
2. Η µικροκυµατική.
3. Η σωµατιδιακή.
4. Η υπεριώδης.

= 4
#113 Πόσο µακρύτερα από το γεωµετρικό ορίζοντα διαδίδονται περίπου τα σήµατα VHF/UHF (ραδιορίζοντας);
1. ∆ύο φορές.
2. Τέσσερις φορές.
3. 50 %.
4. 15 %.

= 4
#114 Πότε είναι ισχυρότερη η διάδοση gray-line;
1. Κατά την διάρκεια ανατολής και δύσης του ηλίου.
2. Όταν ο ήλιος είναι ακριβώς πάνω από την θέση του σταθµού εκποµπής.
3. Όταν ο ήλιος είναι πάνω από το µέσο της διαδροµής µεταξύ ποµπού και δέκτη.
4. Όταν ο ήλιος είναι ακριβώς πάνω από την θέση του σταθµού λήψης.

= 1
#115 Πότε συµβαίνει συνήθως διάδοση µέσω σποραδικού στρώµατος Ε (Es);
1. Το χειµώνα.
2. Την άνοιξη.
3. Το καλοκαίρι.
4. Όλες τις εποχές.

= 3
#116 Πότε συµβαίνει συνήθως διισηµερινή διάδοση (transequatorial propagation-TEP);
1. Τα χρόνια κοντά στο ηλιακό ελάχιστο.
2. Τα χρόνια κοντά στο ηλιακό µέγιστο.
3. Όταν συµβαίνει έκλειψη ηλίου.
4. Όταν συµβαίνει έκλειψη σελήνης.

= 2
#117 Πως µεταδίδεται η µορσική τηλεγραφία (morse telegraphy);
1. Με RTTY (radio teletype).
2. Με AMTOR (amateur teleprinting over radio).
3. Με FSTV (fast scan television).
4. Με ραδιοκύµατα CW (continuous wave telegraphy).

= 4



#118 Σε ποια περιοχή συχνοτήτων πρέπει να συντονιστείτε για να βρείτε σταθµούς Γης-Σελήνης-Γης (EME) στην µπάντα των 2 m;
1. 144,000 - 144,001 MHz
2. 144,000 - 144,100 MHz
3. 144,100 - 144,300 MHz
4. 145,000 - 145,100 MHz

= 2
#119 Σε ποια περιοχή συχνοτήτων πρέπει να συντονιστείτε για να βρείτε σταθµούς Γης-Σελήνης-Γης (EME) στην µπάντα των 70 cm;
1. 430,000 - 430,150 MHz
2. 430,100 - 431,100 MHz
3. 431,100 - 431,200 MHz
4. 432,000 - 432,100 MHz

= 4
#120 Σε Ποίο στρώµα της ιονόσφαιρας κυρίως δηµιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια όταν ένας 
     µετεωρίτης καίγεται στη γήινη ατµόσφαιρα;
1. F2
2. F1
3. E
4. D

= 3
#121 Σε συνθήκες διάδοσης ελευθέρου χώρου, ο διπλασιασµός της απόστασης από τον ποµπό εξασθενεί την ισχύ 
     του λαµβανόµενου σήµατος κατά:
1. 3 dB
2. 6 dB
3. 9 dB
4. 10 dB

= 2
#122 Σε τι οφείλεται η διάδοση gray-line;
1. Ο ήλιος υπερθερµαίνει την ιονόσφαιρα προκαλώντας διάθλαση των κυµάτων.
2. Κατά το λυκόφως, η ηλιακή απορρόφηση µειώνεται, ενώ ο ατµοσφαιρικός ιονισµός δεν µειώνεται αρκετά 
   για να µειωθεί η µέγιστη συχνότητα διάδοσης.
3. Κατά το σκότος, η ηλιακή απορρόφηση µειώνεται, ενώ ο ιονισµός της ατµόσφαιρας παραµένει σταθερός.
4. Το απόγευµα ο ήλιος θερµαίνει την ιονόσφαιρα αυξάνοντας την διάθλαση των κυµάτων καθώς και την 
   µέγιστη συχνότητα διάδοσης.

= 2
#123 Στη διάρκεια του µέγιστου της ηλιακής δραστηριότητας ποιά είναι η επίδραση στις ραδιοεπικοινωνίες;
1. Τα σήµατα στις συχνότητες HF γίνονται αδύνατα και παραµορφωµένα.
2. Οι συχνότητες πάνω από 300 MHz µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µεγάλες αποστάσεις.
3. Μειώνεται η εξασθένηση των σηµάτων από µεγάλες αποστάσεις σε συχνότητες 20-50 MHz.
4. Τα σήµατα σε συχνότητες UHF εξασθενούν.

= 3
#124 Τι από τα ακόλουθα µπορεί να προκαλέσει µια ηχώ στο λαµβανόµενο σήµα ενός αποµακρυσµένου σταθµού;
1. Υψηλή απορρόφηση στο στρώµα D.
2. Ιονισµένα σωµατίδια µετεωριτών.
3. Η συχνότητα εκποµπής είναι µεγαλύτερη από την µέγιστη συχνότητα διάδοσης.
4. Λήψη σήµατος σε περισσότερες από µία διαδροµές.

= 4



#125 Τι δηµιουργεί την ιονόσφαιρα;
1. Οι θερµοκρασιακές µεταβολές της εξώσφαιρας.
2. Η ηλιακή ακτινοβολία.
3. Οι καταιγίδες στην τροπόσφαιρα.
4. Η απελευθέρωση αέριων χηµικών ενώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

= 2
#126 Τι δηµιουργεί τις επιλεκτικές διαλείψεις;
1. Η διαφορά της ώρας ανάµεσα στους σταθµούς.
2. Οι µικρές κινήσεις της κατευθυνόµενης κεραίας.
3. Οι µεταβολές του ύψους της ιονόσφαιρας.
4. Οι διαφορές της φάσης του σήµατος ανάµεσα στις διάφορες συνιστώσες που λαµβάνονται την ίδια στιγµή από το δέκτη.

= 4
#127 Τι είναι η διισηµερινή διάδοση (Transequatorial Propagation- TEP);
1. Η διάδοση µεταξύ των πόλων της γης.
2. Η διάδοση µεταξύ σηµείων που περίπου ισαπέχουν από το µαγνητικό ισηµερινό.
3. Η διάδοση µεταξύ σηµείων µε το ίδιο γεωγραφικό πλάτος.
4. Η διάδοση µεταξύ σηµείων µε το ίδιο γεωγραφικό µήκος.

= 2
#129 Τι επίδραση έχει στην ραδιοδιάδοση ο αυξηµένος αριθµός ηλιακών κηλίδων;
1. Τα ραδιοσήµατα HF γίνονται αδύναµα και παραµορφώνονται.
2. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν συχνότητες πάνω από τα 300 MHz για επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων.
3. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µεγάλων αποστάσεων στο άνω µέρος των HF και το κάτω µέρος των VHF.
4. ∆υσχεραίνονται οι επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων στο άνω µέρος των HF και το κάτω µέρος των VHF.

= 3
#130 Τι επίδραση έχουν οι απότοµες ιονοσφαιρικές διαταραχές στην ιονοσφαιρική διάδοση κυµάτων HF 
     κατά την διάρκεια της ηµέρας;
1. Παρεµποδίζουν περισσότερο τα µονοπάτια διάδοσης που βρίσκονται σε µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.
2. Παρεµποδίζουν περισσότερο τα σήµατα χαµηλότερων συχνοτήτων σε σχέση µε αυτά υψηλότερων συχνοτήτων.
3. Παρεµποδίζουν περισσότερο τις δορυφορικές απ' ότι τις επίγειες ζεύξεις.
4. Καµία επίδραση.

= 2
#131 Τι µπορεί να κάνει ένας σταθµός ώστε να συνεχίσει τις επικοινωνίες κατά την διάρκεια απότοµων 
     ιονοσφαιρικών διαταραχών;
1. Να δοκιµάσει υψηλότερη συχνότητα.
2. Να δοκιµάσει χαµηλότερη συχνότητα.
3. Να δοκιµάσει διαφορετική πόλωση.
4. Τίποτα.

= 1
#132 Τι συχνότητες χρησιµοποιούνται στις επικοινωνίες µέσω σελήνης (ΕΜΕ);
1. Στα βραχέα κύµατα (HF).
2. Μόνο στα µικροκύµατα.
3. Κάτω από 50 MHz.
4. Πάνω από 50 MHz.

= 4



#133 Τι τύπος δέκτη είναι επιθυµητός για επικοινωνία Γης-Σελήνης-Γης (EME);
1. Εξοπλισµός µε πολύ µεγάλο εύρος ζώνης.
2. Εξοπλισµός µε πολύ µικρή δυναµική περιοχή.
3. Εξοπλισµός µε πολύ µικρό κέρδος.
4. Εξοπλισµός πολύ χαµηλού θορύβου.

= 4
#134 Τι χρονικό διάστηµα απαιτείται για να επηρεάσει η αυξηµένη υπεριώδης ακτινοβολία και ακτινοβολία Χ, 
     λόγω ηλιακών καταιγίδων, την ραδιοδιάδοση στην Γη;
1. 28 ηµέρες.
2. Τρεις µήνες
3. Περίπου 8 λεπτά.
4. 20 µε 40 ώρες αφότου η ακτινοβολία φτάσει στην Γη.

= 3
#135 Τι χρονικό διάστηµα απαιτείται ώστε τα φορτισµένα σωµατίδια από τις κορωνιαίες εξαγωγές µάζας 
     (Coronal Mass Ejections) να επηρεάσουν την ραδιοδιάδοση στην Γη;
1. 28 ηµέρες.
2. 14 ηµέρες.
3. Η επίδραση είναι ακαριαία.
4. 20 µε 40 ώρες.

= 4
#137 Αν ελέγχουµε ένα τρανζίστορ µε ωµόµετρο και το + αυτού συνδέεται στη βάση του και το - στον εκποµπό 
     ή το συλλέκτη του, αν το ωµόµετρο δείχνει µικρή αντίσταση τότε πρόκειται για τρανζίστορ:
1. PNP
2. NPN
3. Βραχυκυκλωµένο
4. Κατεστραµµένο

= 2
#140 Ανώµαλη επιφάνεια µετά τη κόλληση σηµαίνει:
1. Ότι η κόλληση είναι "θερµή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" µεγάλος.
2. Ότι η κόλληση είναι "ψυχρή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" µεγάλος.
3. Ότι χρειάζεται επιπλέον κόλληση.
4. Ότι η κόλληση είναι "θερµή" και ο κίνδυνος "επιπλοκών" µικρός.

= 2

#141 Από την ενισχυτική διάταξη του σχήµατος προκύπτει ότι η συνολική απολαβή Α σε db είναι:
1. Α=A1+A2+A3
2. Α=U1+U2
3. Α=A1●A2●A3
4. Κανένα από τα παραπάνω.

= 1



#142 Από τι αποτελείται ένα πηνίο;
1. Από ένα πυρήνα µαλακού σιδήρου συνδεδεµένο εν σειρά µε 2 διόδους Ζένερ.
2. Από µια αντίσταση συνδεδεµένη παράλληλα µε ένα πυκνωτή.
3. Από ένα µαγνήτη συνδεδεµένο µε ένα συντονισµένο κύκλωµα.
4. Από µερικές σπείρες σύρµατος. Αυτό το σύρµα µπορεί να είναι περιελιγµένο σ’ ένα πυρήνα (ή όχι).

= 4
#143 Αύξηση της ισχύος του ποµπού κατά 3 db αντιστοιχεί σε:
1. ∆ιπλασιασµό της ισχύος.
2. Υποδιπλασιασµό της ισχύος.
3. Τριπλασιασµό της ισχύος.
4. Κανένα από τα παραπάνω.

= 1
#144 Βαριόµετρα είναι τα συστήµατα που αποτελούνται από:
1. ∆ύο αυτεπαγωγές σε σειρά που µεταξύ τους υπάρχει µία µεταβλητή αµοιβαία επαγωγή.
2. Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που µεταξύ τους υπάρχει µία µεταβλητή αµοιβαία επαγωγή.
3. Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που µεταξύ τους υπάρχουν δύο µεταβλητές αµοιβαίες επαγωγές.
4. Τρεις αυτεπαγωγές σε σειρά που µεταξύ τους υπάρχουν τρεις µεταβλητές αµοιβαίες επαγωγές.

= 1
#145 Βασικό µειονέκτηµα ενός αυτοµετασχηµατιστή είναι:
1. Η µεγάλη χρησιµοποιούµενη µάζα σιδηροµαγνητικού υλικού.
2. Η σχετικά µικρή χρησιµοποιούµενη µάζα σιδηροµαγνητικού υλικού.
3. Η µεγάλη χρήση χαλκού.
4. Η εµφάνιση της φάσης του δικτύου στο δευτερεύον.

= 4
#146 Γενικά οι κεραµικοί πυκνωτές χρησιµοποιούνται:
1. Σε κυκλώµατα µεσαίων συχνοτήτων.
2. Σε κυκλώµατα υψηλών συχνοτήτων.
3. Σε κυκλώµατα χαµηλών συχνοτήτων. 4.

= 2

#148 Για τον πίνακα του σχήµατος ισχύει:
1. Υ=Β
2. Υ=Α
3. Υ=Ā
4. Κανένα από τα παραπάνω.

= 3



#147 Για ένα βαθυπερατό φίλτρο, το εύρος ζώνης 3dB σε σχέση µε το εύρος ζώνης 10dB είναι
1. Μικρότερο.
2. Μεγαλύτερο.
3. Ίσο.
4. Εξαρτάται από τη συχνότητα αποκοπής.

= 1

#150 Για τον πίνακα του σχήµατος ισχύει:
1. Υ= Α●Β
2. Υ=Ā+Β
3. Υ= Α+Β
4. Κανένα από τα παρακάτω.

= 3
#152 Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 1 ΚΩ σε θερµοκρασία 25 βαθµών Κελσίου. Εάν η αντίσταση έχει θερµοκρασιακό 
     συντελεστή k= +0,1% ανά βαθµό Κελσίου στους 50 βαθµούς Κελσίου η αντίσταση θα είναι:
1. 1250 Ω
2. 1050 Ω
3. 1100 Ω
4. 1025 Ω

= 4
#153 Ένας αρµονικός ταλαντωτής παράγει:
1. Αρµονικές µιας βασικής συχνότητας.
2. Γινόµενα ηµιτονικών σηµάτων.
3. Ένα απλό ηµιτονικό σήµα.
4. Ένα συνεχές φάσµα συχνοτήτων.

= 3
#154 Ένας Μίκτης (mixer):
1. Αθροίζει δυο σήµατα.
2. Πολλαπλασιάζει δυο σήµατα.
3. Υλοποιεί µια FΜ διαµόρφωση χρησιµοποιώντας το ισχυρότερο σήµα εισόδου σαν φέρον.
4. Αφαιρεί τις DC-συνιστώσες των σηµάτων εισόδου.

= 2
#155 Ένας ταλαντωτής τύπου VCO µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
1. Σαν υψιπερατό φίλτρο.
2. Σαν ενισχυτής.
3. Σα διαµορφωτής συχνότητας.
4. Σαν ηµιανορθωτής. = 3



#156 Ένας ταλαντωτής τύπου VCO:
1. Παράγει σήµα ρυθµιζόµενης συχνότητας.
2. Ρυθµίζεται µε µηχανικό τρόπο.
3. Υλοποιείται µόνο µε µηχανικά στοιχεία.
4. ∆εν χρησιµοποιεί βρόχο ανάδρασης.

= 1
#157 Ένας τοπικός ταλαντωτής 1MHz φέρει την ένδειξη ακρίβειας "1ppm". Αυτό σηµαίνει ότι η ακρίβειά του είναι:
1. 1Hz
2. 1kHz
3. 1Hz το µήνα
4. 1Hz το λεπτό

= 1
#158 Εσωτερική αντίσταση µίας διόδου επαφής (PN) ονοµάζεται:
1. Η ωµική αντίσταση αυτής.
2. Η ωµική αντίσταση αυτής όταν είναι πολωµένη αντίστροφα.
3. Η ωµική αντίσταση αυτής όταν είναι πολωµένη κατά την ορθή φορά.
4. Η ωµική αντίσταση αυτής χωρίς πόλωση.

= 3
#159 Έχουµε ένα οµογενή αντιστάτη R µε αρνητικό θερµικό συντελεστή αντίστασης και εφαρµόζουµε στα άκρα του 
     σταθερή τάση. Ρυθµίζουµε τη θερµοκρασία του αντιστάτη κατά βούληση και παρατηρούµε ότι µε την αύξησή της, 
     η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Μένει σταθερή.
4. Μειώνεται αρχικά και µετά µένει σταθερή.

= 1
#160 Η ανοχή µιας αντίστασης εκφράζει:
1. Την ονοµαστική της τιµή.
2. Την απόκλιση από την ονοµαστική της τιµή.
3. Την ονοµαστική της ισχύ.
4. Την απόκλιση από την ονοµαστική της ισχύ.

= 2
#161 Η αντιστοιχία λυχνιών και τρανζίστορς είναι:
1. Κάθοδος-εκποµπός, οδηγό πλέγµα-βάση, άνοδος-συλλέκτης.
2. Κάθοδος-βάση, οδηγό πλέγµα-εκποµπός, άνοδος-συλλέκτης.
3. Κάθοδος-συλλέκτης, οδηγό πλέγµα-βάση, άνοδος-εκποµπός.
4. Κάθοδος-εκποµπός, οδηγό πλέγµα-συλλέκτης, άνοδος-βάση.

= 1
#162 Η δίοδος LED µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο µετάδοσης πληροφορίας σε:
1. Ποµπούς RF.
2. Οπτικά συστήµατα επικοινωνιών.
3. Σε υπερετερόδυνους δέκτες.
4. ∆ορυφορικά συστήµατα.

= 2



#163 Η δίοδος Varicap χρησιµοποιείται σαν
1. Μεταβλητό πηνίο
2. Μεταβλητή αντίσταση
3. Μεταβλητός πυκνωτής
4. Ταλαντωτής

= 3
#164 Η δίοδος ZENER λειτουργεί:
1. Πάντα κατά την ορθή φορά.
2. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία.
3. Ανάλογα µε την πόλωση.
4. Πάντα κατά την ανάστροφη φορά.

= 4
#165 Η δίοδος ZENER λειτουργεί:
1. Πάντα κατά την ορθή φορά.
2. Πάντα κατά την ανάστροφη φορά.
3. Και κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά. 4.

= 2
#166 Η δίοδος Ακίδας χρησιµοποιείται:
1. Για την ανόρθωση µεγάλων ρευµάτων.
2. Για την ανόρθωση µεγάλων εναλλασσοµένων ρευµάτων.
3. Για την ανόρθωση πολύ µικρών εναλλασσοµένων ρευµάτων.
4. Για την ανόρθωση µεγάλων ρευµάτων DC.

= 3
#167 Η ικανότητα προσαρµογής σύνθετης αντίστασης ενός µετασχηµατιστή καθορίζεται από:
1. Την τάση στα άκρα του πρωτεύοντος.
2. Τον αριθµό των σπειρών του πρωτεύοντος.
3. Το λόγο των σπειρών του.
4. Το ρεύµα που διαρρέει το πρωτεύον.

= 3
#168 Η κάθοδος µία λυχνίας προορίζεται:
1. Για να συγκεντρώνει ηλεκτρόνια.
2. Για να εκπέµπει ηλεκτρόνια.
3. Για να ρυθµίζει τη ροή των ηλεκτρονίων.
4. Για να συγκεντρώνει και να εκπέµπει ηλεκτρόνια.

= 2
#170 Η κόλληση είναι:
1. Κράµα σιδήρου και µολύβδου.
2. Κράµα κασσίτερου και µολύβδου.
3. Κράµα κασσίτερου και ψευδαργύρου.
4. Οξείδιο του µολύβδου.

= 2
#171 Η µίκα είναι ορυκτό που χρησιµοποιείται:
1. Στη δηµιουργία αντιστάσεων.
2. Σαν υλικό κατασκευής κεραιών.
3. Σαν υλικό κατασκευής ψυκτικών µηχανηµάτων.
4. Για επένδυση πηνίων. = 4



#172 Η πύλη του σχήµατος αντιστοιχεί σε:
1. Πύλη AND
2. Πύλη OR
3. ύλη NAND
4. Πύλη XOR

= 4
#174 Η τιµή ανοχής 20% µίας αντίστασης συµβολίζεται µε:
1. Κανένα χρώµα.
2. Αργυρό χρώµα.
3. Κόκκινο χρώµα.
4. Κίτρινο χρώµα.

= 1
#175 Η τιµή µιας ωµικής αντίστασης:
1. Αυξάνεται µε τη θερµοκρασία.
2. Μειώνεται µε τη θερµοκρασία.
3. ∆εν εξαρτάται από τη θερµοκρασία.
4. Αυξάνεται µε το τετράγωνο της θερµοκρασίας.

= 1
#176 Η τρίοδος λυχνία:
1. Έχει τρία ηλεκτρόδια στην κάθοδο και τρία στην άνοδο.
2. Έχει τρία ηλεκτρόδια. Την κάθοδο, την άνοδο και το πλέγµα.
3. Έχει τρία ηλεκτρόδια στην κάθοδο.
4. Έχει τρία ηλεκτρόδια στην άνοδο.

= 2
#177 Η ωµική αντίσταση ενός πηνίου εξαρτάται:
1. Από τις απώλειες ισχύος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.
2. Από τις απώλειες ισχύος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων και το ρεύµα που διαπερνά το πηνίο.
3. Από τις απώλειες ρεύµατος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.
4. Από τις απώλειες τάσης εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.

= 2
#178 Με το Τρανζίστορ:
1. Ελέγχουµε την τάση στα άκρα ενός κυκλώµατος.
2. Ελέγχουµε την ροή ρεύµατος µέσα από ένα κύκλωµα.
3. Ελέγχουµε την ισχύ ενός κυκλώµατος.
4. Ελέγχουµε την αντίσταση.

= 2
#179 Με το Τρανζίστορ:
1. Ελέγχουµε την τάση στα άκρα ενός κυκλώµατος.
2. Ελέγχουµε την συχνότητα.
3. Ελέγχουµε την ισχύ ενός κυκλώµατος.
4. Ελέγχουµε την ροή ρεύµατος µέσα από ένα κύκλωµα.

= 4



#181 Μία δίοδος ZENER πολωµένη κατά την ορθή φορά συµπεριφέρεται όπως:
1. Μία δίοδος λυχνία.
2. Μία τρίοδος λυχνία.
3. Μία δίοδος ακίδας.
4. Ένας ανορθωτής πυριτίου.

= 4
#182 Μία δίοδος Σήραγγας (TUNNEL) πολωµένη κατά την ορθή φορά εµφανίζει µία περιοχή όπου:
1. Η ένταση του ρεύµατος παραµένει σταθερή καθώς µεγαλώνει η τάση.
2. Η ένταση του ρεύµατος αυξάνεται καθώς µεγαλώνει η τάση.
3. Ένταση και τάση παραµένουν σταθερές.
4. Η ένταση του ρεύµατος µειώνεται καθώς µεγαλώνει η τάση.

= 4
#183 Μία δίοδος Σήραγγας (TUNNEL) πολωµένη κατά την ορθή φορά εµφανίζει µία περιοχή όπου:
1. Η ένταση του ρεύµατος µειώνεται καθώς µεγαλώνει η τάση.
2. Η ένταση του ρεύµατος µεγαλώνει καθώς µεγαλώνει η τάση.
3. Ένταση και τάση παραµένουν σταθερές.
4. Η ένταση µειώνεται ενώ η τάση παραµένει σταθερή.

= 1

#185 Ο πίνακας του σχήµατος αντιστοιχεί σε πύλη:
1. NAND
2. OR
3. AND
4. NOR

= 3
#186 Ο LNA είναι:
1. Τελεστικός ενισχυτής.
2. Ενισχυτής χαµηλού θορύβου.
3. Ενισχυτής ισχύος.
4. Ειδική µορφή φίλτρου.

= 2
#187 Ο βρόχος κλειδώµατος φάσης (PLL)
1. Αυξάνει τη συχνότητα του ταλαντωτή.
2. ∆ιορθώνει τις αποκλίσεις του σήµατος εξόδου του ταλαντωτή.
3. Χρησιµοποιείται σαν βαθυπερατό φίλτρο.
4. Είναι η βασική ενισχυτική βαθµίδα ενός δέκτη FM.

= 2
#188 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής:
1. Είναι µη γραµµικός.
2. Έχει άπειρη αντίσταση εισόδου.
3. Κατασκευάζεται εύκολα µε 2 τρανζίστορ.
4. Έχει πολύ µεγάλη αντίσταση εξόδου. = 2



#189 Ο πιο κοινός τρόπος αναγνώρισης των ακροδεκτών ενός τρανζίστορ είναι:
1. Ο µεσαίος η βάση και οι άλλοι δύο ο συλλέκτης και ο εκποµπός.
2. Ο µεσαίος ο εκποµπός και οι άλλοι δύο ο συλλέκτης και η βάση.
3. Ο µεσαίος ο συλλέκτης και οι άλλοι δύο η βάση και ο εκποµπός.
4. Ανάλογα µε τα χρώµατα. = 1
   
#190 Ο χρόνος ζωής ενός µετασχηµατιστή εξαρτάται κυρίως από:
1. Το υλικό του πυρήνα του.
2. Το υλικό των τυλιγµάτων του.
3. Το υλικό του πυρήνα και των τυλιγµάτων του.
4. Τις µονώσεις του.

= 4
#191 Οι αντιστάσεις µεταλλικού φίλµ:
1. Μεταβάλλουν συνεχώς την τιµή τους µε αύξηση της θερµοκρασίας.
2. ∆ιατηρούν σταθερή τη τιµή τους µε αύξηση της θερµοκρασίας.
3. ∆ιατηρούν σταθερή την τιµή τους µε ανοχή 1% µέχρι τους 70ο C.
4. ∆ιατηρούν σταθερή την τιµή τους µε ανοχή 10% µέχρι τους 70ο C.

= 3
#192 Οι αντιστάσεις ρυθµιζόµενης τιµής χρησιµοποιούνται συνήθως σαν:
1. Πολλαπλασιαστές τάσης.
2. Ρυθµιστές ή διαιρέτες τάσης.
3. Πολλαπλασιαστές ρεύµατος.
4. Ρυθµιστές ή διαιρέτες ρεύµατος. = 2
   
#193 Οι αντιστάσεις στρώµατος κατασκευάζονται µέχρι την ισχύ των:
1. 100 W
2. 50 W
3. 10 W
4. 2W = 4
   
#194 Οι αντιστάσεις σύρµατος κατασκευάζονται:
1. Σε µεγάλη ποικιλία ισχύος.
2. Για χαµηλή απαιτούµενη ισχύ.
3. Για µεγάλες τιµές ισχύος.
4. Για τιµές ισχύος από 2-4 W. = 1
  
#195 Οι αντιστάσεις χρησιµεύουν στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα:
1. Για την επίτευξη µια διαφοράς τάσης στα άκρα τους.
2. Για να δηµιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο.
3. Για να δηµιουργούν γύρω τους µαγνητικό πεδίο.
4. Για να αυξάνουν την τάση στα άκρα τους. = 1
  
#196 Οι απώλειες Foucault σε ένα πηνίο µε πυρήνα µπορούν να περιοριστούν:
1. Με χρήση πυρήνα από φερρίτη.
2. Με χρήση πυρήνα από σίδηρο.
3. Με χρήση συµπαγούς πυρήνα.
4. Με ψύξη του πυρήνα. = 1



#197 Οι αρµονικοί ταλαντωτές υλοποιούνται:
1. Με κυκλώµατα LC.
2. Με κυκλώµατα RL.
3. Με κυκλώµατα RC.
4. Με διόδους Zener. = 1
   
#198 Οι βασικότερες απώλειες που παρατηρούνται στους µετασχηµατιστές είναι:
1. Απώλειες σιδήρου.
2. Απώλειες χαλκού.
3. Απώλειες σιδήρου-χαλκού.
4. Απώλειες κασσιτέρου. = 3
   
#199 Οι δίοδοι χρησιµοποιούνται κυρίως σε κυκλώµατα:
1. Φίλτρων
2. Ανορθωτών
3. Ενισχυτών
4. Ταλαντωτών = 2
   
#200 Οι ενισχυτές τάξης Α χρησιµοποιούνται κυρίως ως:
1. Ενισχυτές ενδιάµεσων συχνοτήτων.
2. Προ-ενισχυτές.
3. Τελικοί ενισχυτές.
4. Ενισχυτές υψηλής ισχύος. = 2
   
#201 Οι µεταβλητοί αυτοµετασχηµατιστές (VARIAC) είναι κατασκευασµένοι ειδικά για:
1. Να δίνουν µεταβλητή DC τάση από 0-220 V.
2. Να δίνουν µεταβλητή DC τάση από 0-380 V.
3. Να δίνουν µεταβλητή εναλλασσόµενη τάση από 0-220 V.
4. Να δίνουν µεταβλητή εναλλασσόµενη τάση από 0-380 V. = 3
   
#202 Οι σύνθετες αντιστάσεις εισόδου / εξόδου ενός φίλτρου SAW καθορίζονται:
1. Από τις διαστάσεις του φίλτρου.
2. Από τη συχνότητα.
3. Από το υλικό του πιεζοηλεκτρικού υποστρώµατος.
4. Από το είδος της τροφοδοσίας.

= 3
#203 Όταν µία αντίσταση έχει τέταρτη ζώνη χρώµατος το Μαύρο, τότε η τιµή της θα δίνεται από:
1. Την πρώτη ζώνη χρώµατος.
2. Τις τρεις πρώτες ζώνες χρωµάτων.
3. Τις δύο πρώτες ζώνες χρωµάτων.
4. Την τέταρτη ζώνη χρώµατος.

= 2
#204 Όταν µία αντίσταση έχει τρίτη ζώνη χρώµατος το Χρυσαφί, τότε η τιµή της θα δίνεται από:
1. Τις δύο πρώτες ζώνες χρωµάτων συν 20 Ωµ.
2. Τις τρεις πρώτες ζώνες χρωµάτων συν 20 Ωµ.
3. Τις δύο πρώτες ζώνες χρωµάτων δια 10.
4. Τις δύο πρώτες ζώνες χρωµάτων επί 10. = 3



#205 Ποια είναι η συνολική τάση που εφαρµόζεται σε ένα κύκλωµα σειράς RL όταν η πτώση τάσης στον αντιστάτη 
     είναι 12 V και η τάση στο πηνίο είναι 10 V;
1. 0,183 V
2. ρίζα(10*10 + 12*12) = 15.6 V
3. 22 V
4. 120 V

= 2
#206 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό µέγεθος µέτρησης µίας αντίστασης:
1. Ονοµαστική τιµή
2. Ονοµαστική ισχύς
3. Ονοµαστική µάζα
4. Γραµµικότητα

= 3
#209 Σ' ένα τραντζίστορ, συνήθως:
1. Ο µεσαίος είναι η βάση και οι άλλοι δύο συλλέκτης και εκποµπός.
2. Ο µεσαίος είναι ο εκποµπός και οι άλλοι δύο συλλέκτης και βάση.
3. Ο µεσαίος είναι ο συλλέκτης και οι άλλοι δύο βάση και εκποµπός. 
4.

= 1
#210 Σε αντιστάσεις µε έξη (6) χρώµατα, το έκτο χρώµα δίνει:
1. Τον συντελεστή θερµοκρασίας.
2. Τον συντελεστή αντίστασης.
3. Τον συντελεστή αγωγιµότητας.
4. Την ανοχή.

= 1
#211 Σε ένα κύκλωµα αυτόµατου ελέγχου κέρδους (AGC), που χρησιµοποιείται ως συµπιεστής φωνής, το κέρδος:
1. Εξαρτάται από τη συχνότητα του ηχητικού σήµατος.
2. Είναι αντιστρόφως ανάλογο του πλάτους του ηχητικού σήµατος.
3. Είναι ανάλογο του πλάτους του ηχητικού σήµατος.
4. Είναι σταθερό.

= 2
#212 Σε ένα µετασχηµατιστή η σχέση σπειρών πρωτεύοντος (N1) δευτερεύοντος (Ν2) είναι Ν1/Ν2=1/2. Άρα ο λόγος 
     των τάσεων (V1/V2) θα είναι:
1. 0,5
2. 1
3. 2
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 1
#213 Σε ένα ταλαντωτή L-C η συχνότητα ταλάντωσης είναι:
1. Ανάλογη του γινοµένου LC.
2. Ανάλογη του πηλίκου L/C.
3. Ανάλογη του πηλίκου C/L.
4. Αντιστρόφως ανάλογη της ρίζας του γινοµένου LC.

= 4



#214 Σε ένα φίλτρο SAW η ακουστική ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική µέσω:
1. Του πιεζοηλεκτρικού φαινοµένου.
2. Επαγωγικών φαινοµένων.
3. Φόρτισης κι εκφόρτισης πυκνωντών.
4. Ταλαντώσεων.

= 1
#215 Σε λειτουργία ραδιο-πακέτων (packet-radio), ποιος εξοπλισµός συνδέεται µε τον ελεγκτή τερµατικών-κόµβων;
1. Ένας ποµποδέκτης κι ένας διαποδιαµορφωτής (modem).
2. Ένας ποµποδέκτης κι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
3. Ένα αριθµητικό πληκτρολόγιο DTMF, ένα όργανο ελέγχου κι ένας ποµποδέκτης.
4. Ένα µικρόφωνο DTMF, µια οθόνη κι ένας ποµποδέκτης.

= 2
#216 Σε πηνία για υψηλές συχνότητες:
1. Συνηθίζεται η χρήση σιδηροπυρήνων.
2. Αποφεύγεται η χρήση σιδηροπυρήνων.
3. Συνηθίζεται η χρήση πυρήνων από πλαστικό.
4. Αποφεύγεται η χρήση πυρήνων από πλαστικό.

= 2
#217 Στα κυκλώµατα χαµηλών συχνοτήτων υπάρχει η ανάγκη κατασκευής πηνίων µε:
1. Πολύ µεγάλη αυτεπαγωγή.
2. Μεγάλη αυτεπαγωγή.
3. Μικρή αυτεπαγωγή.
4. Πολύ µικρή αυτεπαγωγή.

= 1

#218 Στην εικόνα απεικονίζεται:
1. Ένας κρυσταλλικός πυκνωτής.
2. Μια κρυσταλλική δίοδος.
3. Μια δίοδος Zener.
4. Μια απλή δίοδος.

= 3

#220 Στις αντιστάσεις VDR η τιµή τους:
1. Μειώνεται όσο η τάση στα άκρα τους αυξάνεται.
2. Αυξάνεται όσο η τάση στα άκρα τους αυξάνεται.
3. Μειώνεται όσο η τάση στα άκρα τους µειώνεται.
4. Παραµένει σταθερή.

= 1



#219 Στην εικόνα απεικονίζεται:
1. Ένας κρυσταλλικός πυκνωτής.
2. Ένα φίλτρο SAW.
3. Ένα θυρίστορ.
4. Ένα τρανζίστορ MOSFET.

= 2

#221 Στις αντιστάσεις θερµίστορ NTC η τιµή τους:
1. Μειώνεται όσο η θερµοκρασία αυξάνεται.
2. Αυξάνεται όσο η θερµοκρασία αυξάνεται.
3. Μειώνεται όσο η θερµοκρασία µειώνεται.
4. Παραµένει σταθερή.

= 1
#222 Στις αντιστάσεις θερµίστορ PTC η τιµή τους:
1. Μειώνεται όσο η θερµοκρασία αυξάνεται.
2. Αυξάνεται όσο η θερµοκρασία αυξάνεται.
3. Μειώνεται όσο η θερµοκρασία µειώνεται.
4. Παραµένει σταθερή.

= 2
#223 Στις σταθερές αντιστάσεις µικρού µεγέθους η τιµή τους αναγνωρίζεται µε δακτυλίους χρωµάτων, σχεδιασµένους
     προς το ένα άκρο της αντίστασης. Αρχίζοντας µε τον δακτύλιο κοντύτερα προς το ένα άκρο της αντίστασης, 
     αυτοί κατά σειρά εκφράζουν:
1. Πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, πολλαπλασιαστής, ανοχή.
2. Πολλαπλασιαστής, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, ανοχή.
3. Πολλαπλασιαστής, ανοχή, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο.
4. Ανοχή, πρώτο ψηφίο, δεύτερο ψηφίο, πολλαπλασιαστής.

= 1
#231 Στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές πρέπει να αποφεύγεται:
1. Η απότοµη φόρτισή τους.
2. Η απότοµη εκφόρτιση τους.
3. Η αργή φόρτισή τους.
4. Η αργή εκφόρτιση τους.

= 2



#224 Στο σχήµα απεικονίζεται η απόκριση συχνότητας ενός φίλτρου. Το φίλτρο είναι:
1. Υψιπερατό
2. Ζωνοπερατό
3. Βαθυπερατό
4. Φίλτρο σχισµής

= 3

#225 Στο σχήµα απεικονίζεται το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας. Η κεραία αυτή είναι:
1. ∆ίπολο λ/2.
2. Παραβολικό κάτοπτρο.
3. Γραµµική στοιχειοκεραία.
4. Χοανοκεραία.

= 1



#226 Στο σχήµα απεικονίζεται:
1. Ένας κρυσταλλικός πυκνωτής.
2. Μια δίοδος Zener.
3. Μια φωτοδίοδος.
4. Ένας κρύσταλλος quartz.

= 3

#227 Στο σχήµα απεικονίζεται:
1. Ένα οµοαξονικό καλώδιο.
2. Ένα ηλεκτρονικό κολλητήρι.
3. Το probe ενός παλµογράφου.
4. Μια εύκαµπτη κεραία.

= 3



#229 Στο σχήµα η χαρακτηριστική καµπύλη µεταφοράς τάσης αντιστοιχεί στη λογική πύλη:
1. ΝΟΤ
2. AND
3. NAND
4. OR

= 1

#230 Στο σχήµα το φίλτρο πρέπει να είναι:
1. Ζωνοπερατό
2. Κατωπερατό
3. Υψιπερατό
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 1

#232 Στους µετασχηµατιστές ρεύµατος το πρωτεύον αποτελείται:
1. Από λίγες σπείρες µε χοντρό σύρµα ή ράβδους.
2. Από πολλές σπείρες µε χοντρό σύρµα ή ράβδους.
3. Από λίγες σπείρες µε πολύ λεπτό σύρµα.
4. Από πολλές σπείρες µε πολύ λεπτό σύρµα.

= 1



#233 Τα chokes των τροφοδοτικών είναι:
1. Πυκνωτές
2. Πηνία
3. Αντιστάσεις
4. ∆ίοδοι = 2
   
#234 Τα VLSI είναι ολοκληρωµένα κυκλώµατα (chip) µε περίπου:
1. 100 στοιχεία ανά chip
2. 1000 στοιχεία ανά chip
3. 50000000 στοιχεία ανά chip
4. 20000 στοιχεία ανά chip = 4
   
#235 Τα δινορρεύµατα που εµφανίζονται στα πηνία µε πυρήνα:
1. Μεταβάλλουν το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.
2. Αυξάνουν την ωµική αντίσταση του πηνίου.
3. Περιορίζουν τις θερµικές απώλειες.
4. Προκαλούν υψηλές απώλειες. = 4
   
#236 Τα κρυσταλλικά µικρόφωνα:
1. Έχουν µεγάλες διαστάσεις.
2. Έχουν υψηλή ευαισθησία.
3. Λειτουργούν ικανοποιητικά σε περιορισµένο εύρος συχνοτήτων.
4. Λειτουργούν ικανοποιητικά σε µεγάλο εύρος συχνοτήτων. = 4
   
#237 Τα κυκλώµατα RC χρησιµοποιούνται κυρίως:
1. Σε ταλαντωτές.
2. Σε ενισχυτές.
3. Σε ηµιανορθωτές.
4. Σε εξοµαλυντές. = 4
   
#238 Τα κυκλώµατα προσαρµογής σύνθετης αντίστασης χρησιµοποιούνται ώστε να:
1. Απορρίπτονται οι παρεµβολές.
2. Λειτουργούν σαν βρόχοι ανάδρασης.
3. Εξασφαλίζουν τη µέγιστη µεταφορά ισχύος µεταξύ διαδοχικών βαθµίδων.
4. Όλα τα παραπάνω.

= 3
#239 Τα µικρόφωνα άνθρακα περιέχουν:
1. Ανθρακονήµατα
2. Ενεργό άνθρακα
3. Κόκκους άνθρακα
4. Οργανικά στοιχεία

= 3
#240 Τα νήµατα µιας λυχνίας:
1. Ζεσταίνουν την κάθοδο αυτής.
2. Ζεσταίνουν την άνοδο αυτής.
3. Ψύχουν την κάθοδο αυτής.
4. Ψύχουν την άνοδο αυτής. = 1



#241 Τα πηνία µε σιδηροπυρήνα σε συχνότητες πάνω από 10kHz:
1. Θερµαίνονται.
2. Έχουν υψηλές απώλειες λόγω µαγνητικής υστέρησης.
3. Έχουν χαµηλότερες απώλειες.
4. Λειτουργούν σαν ταλαντωτές.

= 2
#242 Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) παρουσιάζουν:
1. Μικρή αντίσταση εισόδου.
2. Μεσαία αντίσταση εισόδου.
3. Μεγάλη αντίσταση εισόδου.
4. Πολύ µεγάλη αντίσταση εισόδου.

= 4
#243 Τάση λειτουργίας ενός πυκνωτή είναι:
1. Η µεγαλύτερη τάση µε την οποία µπορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώµατος.
2. Η µικρότερη τάση µε την οποία µπορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώµατος.
3. Η µεγαλύτερη τάση µε την οποία µπορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο να αυξηθεί υπέρµετρα η τάση στα άκρα του.
4. Η µικρότερη τάση µε την οποία µπορεί να εργάζεται ο πυκνωτής χωρίς κίνδυνο να αυξηθεί υπέρµετρα η τάση στα άκρα του.

= 1
#246 Το αποπνικτικό πηνίο:
1. Εξουδετερώνει σήµατα υψηλών συχνοτήτων.
2. Εξουδετερώνει σήµατα χαµηλών συχνοτήτων.
3. Έχει ρυθµιζόµενη αυτεπαγωγή.
4. Είναι ταλαντωτής.

= 1
#247 Το διηλεκτρικό ενός µεταβλητού πυκνωτή µπορεί να είναι:
1. Γυαλί
2. Αλουµίνιο
3. Υδράργυρος
4. Αέρας

= 4
#251 Το µεγάλο πλεονέκτηµα των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών είναι:
1. Η µικρή χωρητικότητά τους.
2. Η µεγάλη χωρητικότητά τους.
3. Η µικρή διηλεκτρική σταθερά τους.
4. Η µεγάλη διηλεκτρική σταθερά τους.

= 2
#252 Το µέτρο της σύνθετης αντίστασης ενός πηνίου:
1. Αυξάνει µε τη συχνότητα.
2. Μειώνεται µε τη συχνότητα.
3. ∆εν εξαρτάται από τη συχνότητα.
4. Εξαρτάται από το ρεύµα που διαρρέει το πηνίο.

= 1



#248 Το εύρος ακτινοβολίας της κεραίας του σχήµατος είναι:
1. 60 µοίρες
2. 30 µοίρες
3. 150 µοίρες
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 2

#249 Το κύκλωµα του σχήµατος αντιπροσωπεύει την πύλη:
1. NOT
2. NOR
3. AND
4. OR

= 4



#250 Το κύκλωµα του σχήµατος είναι βασικό στοιχείο ενός:
1. Ανορθωτή
2. Ταλαντωτή
3. Περιοριστή
4. Ενισχυτή

= 2
#253 Το µήκος ενός διπόλου (λ) το οποίο λειτουργεί στην συχνότητα των 500KHz είναι: (∆ίνεται ότι ο συντελεστής ταχύτητας
     διάδοσης του ηλεκτρικού κύµατος στο συγκεκριµένο µέσο ισούται µε 0.95, η ταχύτητα του φωτός είναι 3*10^8 m/sec.)
1. 570 m
2. 60 m
3. 1.000 m
4. 1.270 m

= 1
#254 Το µονωτικό υλικό µεταξύ των πλακών ενός πυκνωτή λέγεται:
1. Επαγωγή
2. ∆ιεπαγωγικό
3. ∆ιηλεκτρικό
4. ∆ιαρευµατικό

= 3
#255 Το πυρίτιο είναι:
1. Αγωγό υλικό
2. Μονωτικό υλικό
3. Ηµιαγωγό υλικό 4.

= 3



#256 Το σχήµα αντιστοιχεί σε:
1. Y=Α + Β+C
2. Y=Α ● Β+C
3. Y=Α + Β●C
4. Y=Α ● Β●C

= 4
#257 Το φαινόµενο της αυτεπαγωγής παρατηρείται:
1. Στις διόδους.
2. Στις αντιστάσεις ισχύος.
3. Στα πηνία.
4. Στους πυκνωτές.

= 3
#258 Χρησιµοποιούµε τον ροοστάτη σε σειρά µε ένα κύκλωµα για να ρυθµίσουµε:
1. Την ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από αυτό.
2. Την τάση του ρεύµατος στα άκρα του.
3. Την ένταση του ρεύµατος στα άκρα του.
4. Την τάση του ρεύµατος που διέρχεται από αυτό.

= 1
#259 Ανάκλαση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων συµβαίνει όταν τα αντικείµενα στα οποία προσπίπτουν είναι:
1. Μεγαλύτερα του µήκους κύµατος λ.
2. Μικρότερα του µήκους κύµατος λ.
3. Ίσα του µήκους κύµατος λ.
4. Ανεξάρτητα του µήκους κύµατος λ.

= 1
#260 Από τι εξαρτάται η απόκλιση συχνότητας από την κεντρική συχνότητα στη διαµόρφωση FM;
1. Από τη συχνότητα του διαµορφώνοντος σήµατος.
2. Από το πλάτος του διαµορφώνοντος σήµατος.
3. Από το πλάτος του φέροντος σήµατος.
4. Από τη διαφορά συχνότητας του φέροντος και του διαµορφώνοντος σήµατος.

= 2

#261 Ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο δηµιουργεί γύρω του:
1. Ηλεκτροστατικό πεδίο.
2. Μαγνητοστατικό πεδίο.
3. Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.
4. Ηλεκτρικά ρεύµατα.

= 1



#264 Ένα ηµιτονικό σήµα περιγράφεται από την κυµατοµορφή sin(20πt). Η συχνότητά του είναι:
1. 20π Hz
2. 2 Hz
3. 20 Hz
4. 10 Hz

= 4
#265 Ένα κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο δηµιουργεί γύρω του:
1. Μαγνητικό πεδίο.
2. Ηλεκτρικό ρεύµα.
3. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.
4. Τίποτα από τα παραπάνω.

= 1
#266 Ένα σήµα εύρους ζώνης 4KHz διαµορφώνει κατά ΑΜ-DSB µία φέρουσα µε συχνότητα 100KΗz. Το εύρος ζώνης του 
     διαµορφωµένου σήµατος θα είναι:
1. 100-104KHz
2. 96-100KHz
3. 96-104KHz
4. 4-104KHz

= 3
#267 Η "διαµόρφωση" µιας πλευρικής ζώνης προκύπτει αν:
1. Από µια διαµόρφωση ΑΜ αποκοπεί η µια πλευρική ζώνη.
2. Από µια διαµόρφωση ΑΜ αποκοπεί η µια πλευρική ζώνη και καταπιεστεί η φέρουσα.
3. Σε µια διαµόρφωση ΑΜ αποκοπεί η αρνητική ηµιπερίοδος του σήµατος.
4. Περιορίσουµε το πλάτος του ΑΜ διαµορφωµένου κύµατος στο µισό.

= 2
#268 Η "καταπίεση" του φέροντος σε ένα διαµορφωµένο ΑΜ σήµα:
1. Προστατεύει το σήµα από παρεµβολές.
2. Εξοικονοµεί ενέργεια.
3. Βελτιώνει την ποιότητα του σήµατος.
4. ∆ιευκολύνει την αποδιαµόρφωση.

= 2
#271 Η ηλεκτροµαγνητική αντίσταση του ελεύθερου χώρου είναι περίπου:
1. 113Ω
2. 377Ω
3. 1kΩ
4. 92ΜΩ

= 2
#273 Η πόλωση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος εκφράζει:
1. Τη µεταβολή της κατεύθυνσης του διανύσµατος της έντασης του µαγνητικού πεδίου.
2. Τη µεταβολή της κατεύθυνσης του διανύσµατος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.
3. Το σχήµα της κεραίας εκποµπής.
4. Το σχήµα της κεραίας λήψης.

= 2



#275 Ηλεκτρικός λαµπτήρας µε τάση λειτουργίας 24 V DC διαρρέεται από ρεύµα 2,5Α. Πόση ηλεκτρική ενέργεια θα 
     καταναλώσει αν λειτουργήσει πέντε ώρες;
1. 300 KWh
2. 120 KWh
3. 60 KWh
4. 0,3 KWh

= 4
#276 Μαγνητικό πεδίο δηµιουργείται;
1. Μεταξύ των οπλισµών ενός φορτισµένου πυκνωτή.
2. Γύρω από ένα ηλεκτροφόρο αγωγό ή ένα µόνιµο µαγνήτη.
3. Από τη δύναµη που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύµα µέσα σε µια αντίσταση.
4. Από την ηλεκτρεγερτική δύναµη µιάς πηγής τάσης.

= 2
#280 Ποια από τις εξισώσεις µας δίνει τη στιγµιαία τιµή ενός ηµιτονοειδούς σήµατος;
1. e = Εmax / ηµθ
2. e = Emax * συνθ
3. e = Emax * ηµθ
4. e = Emax / συνθ

= 3
#281 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
1. Σ' ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το µαγνητικό και το ηλεκτρικό κύµα 
   βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν διαφορετική συχνότητα.
2. Σ' ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το µαγνητικό και το ηλεκτρικό κύµα
   είναι κάθετα µεταξύ τους και έχουν διαφορετική συχνότητα.
3. Σ' ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το µαγνητικό και το ηλεκτρικό κύµα
   είναι κάθετα µεταξύ τους και έχουν την ίδια συχνότητα.
4. Σ' ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το µαγνητικό και το ηλεκτρικό κύµα
   βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν την ίδια συχνότητα.

= 3
#282 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
1. Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, οι πηγές θα πρέπει να έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύναµη.
2. Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, οι πηγές µπορεί και να µην έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύναµη, 
   θα πρέπει όµως να είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να έχουν την ίδια ένταση κανονικού ρεύµατος λειτουργίας.
3. Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, οι πηγές θα πρέπει να έχουν την ίδια ηλεκτρεγερτική δύναµη και την 
   ίδια ένταση κανονικού ρεύµατος λειτουργίας.
4. Κατά τη σύνδεση πηγών τάσης σε σειρά, δεν έχουν σηµασία η ηλεκτρεγερτική δύναµη και η ένταση 
   κανονικού ρεύµατος λειτουργίας.

= 2
#283 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
1. Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, η συνολική ηλεκτρεγερτική δύναµη ισούται µε το άθροισµα 
   των επιµέρους ηλεκτρεγερτικών δυνάµεων των πηγών.
2. Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, η συνολική εσωτερική αντίσταση ισούται µε το άθροισµα 
   των εσωτερικών αντιστάσεων των πηγών.
3. Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, οι ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις όλων των πηγών πρέπει να είναι ίδιες.
4. Κατά την παράλληλη σύνδεση πηγών τάσης, οι ηλεκτρεγερτικές δυνάµεις των πηγών µπορεί να µην είναι ίδιες.

= 3



#284 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή όταν µια µπαταρία λειτουργεί µε φορτίο;
1. Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύναµη - εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας (U = E - I x r).
2. Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύναµη + εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας = E + I x r). (U
3. Ηλεκτρεγερτική δύναµη = Πολική τάση - εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας = U - I x r). (E
4. Ηλεκτρεγερτική δύναµη = Πολική τάση (E = U).

= 1
#285 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή όταν µια µπαταρία λειτουργεί χωρίς φορτίο;
1. Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύναµη - εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας (U = E - I x r ).
2. Πολική τάση = Ηλεκτρεγερτική δύναµη + εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας = E + I x r ). (U
3. Ηλεκτρεγερτική δύναµη = Πολική τάση - εσωτερική πτώση τάσης µπαταρίας = U - I x r ). (E
4. Ηλεκτρεγερτική δύναµη = Πολική τάση ( E = U ).

= 4
#286 Ποια είναι η από κορυφή σε κορυφή τιµή ηµιτονοειδούς τάσης, της οποίας η ενεργός τιµή είναι 220 V;
1. 440 V
2. 311 V
3. 622 V
4. 380 V

= 3
#290 Ποια είναι η ενεργός τιµή εναλλασσόµενου ρεύµατος που διαρρέει ωµική αντίσταση R=900Ω και καταναλώνει ισχύ 100W;
1. 9Α
2. 0,33 Α
3. 0,11 Α
4. 11,11 Α

= 2
#294 Ποια ζώνη συχνοτήτων καταλαµβάνει η πάνω πλευρική ζώνη διαµορφωµένου ΑΜ σήµατος συχνότητας fc = 800 KHz,
     όταν διαµορφώνεται από ακουστικές συχνότητες 20Hz έως 20KHz ;
1. 780 KHz έως 820 KHz
2. 800,02 KHz έως 820 KHz
3. 780 KHz έως 799,98 KHz
4. 799,98 KHz έως 800,02 KHz

= 2
#295 Ποιες από τις παρακάτω τιµές λόγων ισχύος εισόδου-εξόδου αντιστοιχούν στις αρνητικές τιµές db 0,-3,-6,-10,-20;
1. 1 - 0,75 - 0,501 - 0,3 - 0,1
2. 1 - 0,5 - 0,3 - 0,1 - 0,05
3. 1 - 0,75 - 0,4 - 0,2 - 0,1
4. 1 - 0,501 - 0,251 - 0,1 - 0,01

= 4
#296 Ποιες από τις παρακάτω τιµές λόγων ισχύος εισόδου-εξόδου αντιστοιχούν στις θετικές τιµές db 0, 3, 6, 10, 20;
1. 1 - 1,5 - 2 - 4 - 8
2. 1 - 2 - 3,98 - 10 - 100
3. 1 - 2 - 5 - 8 - 16
4. 1 - 3 - 6,31 - 10 - 20

= 2



#297 Ποιο είναι το φάσµα συχνοτήτων που καταλαµβάνουν οι ακουστικές συχνότητες;
1. 1 KHz - 20 KHz
2. 3 KHz - 20 KHz
3. 3 KHz - 30 KHz
4. 16 Hz - 20 KHz = 4
   
#300 Ποιο ηλεκτρικό κύκλωµα από τα παρακάτω διαρρέεται από το µέγιστο ρεύµα;
1. Το ανοικτό κύκλωµα.
2. Το κύκλωµα χωρίς τροφοδοσία.
3. Το κλειστό κύκλωµα.
4. Το βραχυκύκλωµα. = 4
   
#301 Ποιος από τους παρακάτω τύπους µας δίνει την ισχύ µιας καθαρά ωµικής αντίστασης όταν διαρρέεται 
     από εναλλασσόµενο ρεύµα;
1. P=IxR (I = Iενεργό)
2. P=IxIxR (I = Iενεργό)
3. P=I /R (I = Iενεργό)
4. P=I2 / R (I = Iενεργό) = 2
   
#302 Ποιος από τους παρακάτω τύπους µας δίνει την ισχύ µιας καθαρά ωµικής αντίστασης όταν τροφοδοτείται
     από εναλλασσόµενη τάση;
1. P = U x U x R (U = Uενεργό)
2. P=UxR (U = Uενεργό)
3. P=UxU/R (U = Uενεργό)
4. P=U/R (U = Uενεργό) 

= 3
#303 Ποµπός µε ισχύ εξόδου 15 W τροφοδοτεί µέσω γραµµής µεταφοράς κεραία, η οποία µας δίνει ενεργό 
     ακτινοβολούµενη ισχύ 30 W. Πόσα db είναι η συνολική απολαβή του συστήµατος (γραµµή µεταφοράς, κεραία);
1. 3 db
2. 2 db
3. 0,5 db
4. 1 db

= 1
#304 Πόσα db είναι η απολαβή του συστήµατος εκποµπής σταθµού αναµεταδότη (γραµµή µεταφοράς, duplexer, κεραία),
     όταν µε ισχύ εξόδου ποµπού 25 W, έχουµε ενεργό ακτινοβολούµενη ισχύ 99,5 W;
1. 3,98 db
2. 3 db
3. 6 db
4. 9 db

= 3
#305 Πόσα db περίπου είναι η απολαβή κεραίας, η οποία όταν τροφοδοτείται µε ισχύ 10 W µας δίνει ενεργό 
     ακτινοβολούµενη ισχύ 40 W;
1. 4 db
2. 6 db
3. 18 db
4. 2 db = 2



#307 Πόσα Βατ ( W ) είναι η ισχύς φορτίου 800 Ω, το οποίο τροφοδοτείται µε συνεχή τάση 400 V;
1. 0,5 W
2. 200 W
3. 400 W
4. 320.000 W

= 2
#308 Πόσα Βατ είναι η ισχύς ηλεκτρικού λαµπτήρα 12 V DC, ο οποίος κατά τη λειτουργία του διαρρέεται από ρεύµα 0,2 Α;
1. 60 W
2. 24 W
3. 6W
4. 2,4 W

= 4
#309 Πόση είναι η διαφορά φάσης δύο ηµιτονοειδών σηµάτων που έχουν την ίδια συχνότητα, όταν οι µέγιστες 
     τιµές τους συµπίπτουν χρονικά;
1. 180 µοίρες
2. 90 µοίρες
3. 0 µοίρες
4. 45 µοίρες

= 3
#310 Πόση είναι η διαφορά φάσης δύο ηµιτονοειδών σηµάτων που έχουν την ίδια συχνότητα, όταν οι µέγιστη 
     τιµή του ενός συµπίπτει χρονικά µε την µηδενική τιµή του άλλου;
1. 180 µοίρες
2. 90 µοίρες
3. 0 µοίρες
4. 45 µοίρες

= 2
#311 Πόση είναι η ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς σταθµού αναµεταδότη, µε ισχύ εξόδου ποµπού 25 W, 
     απώλειες γραµµής µεταφοράς 4 db, απώλειες duplexer 3db και απολαβή κεραίας 10 db ;
1. 250 W
2. 50 W
3. 125,5 W
4. 100 W

= 2
#313 Πόση είναι η περίοδος ηµιτονοειδούς σήµατος συχνότητας 50 Hz;
1. 0,2 min
2. 0,02 min
3. 0,02 sec
4. 0,2 sec

= 3
#315 Πόση είναι περίπου η ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς σταθµού, µε ισχύ εξόδου ποµπού 50 W, απώλειες 
     γραµµής µεταφοράς 3 db και απολαβή κεραίας 10 db;
1. 500 W
2. 166 W
3. 75 W
4. 250 W

= 4



#316 Πόση είναι, κατά προσέγγιση, η ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς κεραίας µε απολαβή 6 db, 
     όταν τροφοδοτείται µε ισχύ 10 W;
1. 40 W
2. 60 W
3. 20 W
4. 63,1 W

= 1
#317 Πόση ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώσει συσκευή ισχύος 60 W, αν λειτουργήσει τρεις ώρες;
1. 0,18 KWh
2. 180 KWh
3. 18 KWh
4. 20 kWh

= 1
#319 Πόσο είναι το εύρος ζώνης συχνοτήτων που καταλαµβάνει η κάθε πλευρική ζώνη µιας διαµόρφωσης ΑΜ όταν 
     οι διαµορφώνουσες συχνότητες βρίσκονται εντός της ζώνης 200Hz - 4KHz;
1. 4.200 Hz
2. 4.000 Hz
3. 200 Hz
4. 3.800 Hz

= 4
#320 Πότε δύο ηµιτονοειδή σήµατα που έχουν ίδια συχνότητα βρίσκονται σε αντίφαση, δηλαδή έχουν διαφορά φάσης 180 µοίρες;
1. Όταν η ελάχιστη τιµή του ενός συµπίπτει χρονικά µε την µηδενική τιµή του άλλου.
2. Όταν η µέγιστη τιµή του ενός συµπίπτει χρονικά µε την µηδενική τιµή του άλλου.
3. Όταν η µέγιστη τιµή του ενός συµπίπτει χρονικά µε την ελάχιστη τιµή του άλλου.
4. Όταν συµπίπτουν χρονικά οι µέγιστες τιµές τους.

= 3
#321 Πότε ένα ηµιτονοειδές σήµα έχει συχνότητα 1 Hz;
1. Όταν η ηµιπερίοδος του είναι 1 sec.
2. Όταν η περίοδος του είναι 1 sec.
3. Όταν η περίοδος του είναι 1 min.
4. Όταν η ηµίπεριοδος του είναι 1 min.

= 2
#324 Πότε έχουµε διαµόρφωση φάσης (PM) ενός φέροντος κύµατος;
1. Όταν η συχνότητα του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.
2. Όταν το πλάτος του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.
3. Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος του φέροντος κύµατος.
4. Όταν η φάση του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας.

= 4
#325 Πότε έχουµε υπερδιαµόρφωση σε µια διαµόρφωση πλάτους (ΑΜ);
1. Όταν ο δείκτης διαµόρφωσης m είναι ίσος µε το 0 (m = 0).
2. Όταν ο δείκτης διαµόρφωσης m είναι ίσος µε το 1 (m = 1).
3. Όταν ο δείκτης διαµόρφωσης m είναι µεγαλύτερος από το 1 (m > 1).
4. Όταν ο δείκτης διαµόρφωσης m είναι µικρότερος από το 1 (m < 1).

= 3



#326 Πώς ονοµάζεται η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο;
1. Αυτεπαγωγή.
2. Αντίσταση.
3. Σύνθετη αγωγιµότητα.
4. Χωρητικότητα.

= 4
#327 Πώς ονοµάζεται η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σ' ένα µαγνητικό πεδίο;
1. Σύνθετη αγωγιµότητα.
2. Χωρητικότητα.
3. Αντίσταση.
4. Αυτεπαγωγή.

= 4
#328 Πώς ονοµάζεται ο λόγος m=∆f / fm στη διαµόρφωση FM;
1. Συντελεστής διαµόρφωσης.
2. ∆είκτης διαµόρφωσης.
3. Απόκλιση συχνότητας.
4. Εύρος απόκλισης συχνότητας.

= 2
#329 Πώς ορίζεται στη διαµόρφωση FM η µέγιστη απόκλιση (∆f) από την κεντρική συχνότητα (fc);
1. Μέγιστη απόκλιση (∆f) = Μέγιστη συχνότητα (fmax) - Συχνότητα φέροντος (fc).
2. Μέγιστη απόκλιση (∆f) = Συχνότητα φέροντος (fc) - Μέγιστη συχνότητα (fmax).
3. Μέγιστη απόκλιση (∆f) = Συχνότητα φέροντος (fc) - ∆ιαµορφώνουσα συχνότητα (fm).
4. Μέγιστη απόκλιση (∆f) = Μέγιστη συχνότητα (fmax) - Ελάχιστη συχνότητα (fmin).

= 1
#332 Πώς υπολογίζεται η ισχύς µιας συσκευής συνεχούς ρεύµατος, όταν γνωρίζουµε την τάση τροφοδοσίας της 
     και το ρεύµα που την διαρρέει;
1. P = E / I ( ισχύς = τάση / ένταση )
2. P = I / E ( ισχύς = ένταση / τάση )
3. P = E x R ( ισχύς =τάση x αντίσταση )
4. P = E x I ( ισχύς = τάση x ένταση )

= 4
#335 Στη διαµόρφωση πλάτους (ΑΜ) πότε ο δείκτης διαµόρφωσης είναι ίσος µε τη µονάδα (m = 1).
1. Όταν το πλάτος του φέροντος κύµατος Ec είναι ίσο µε το πλάτος της διαµορφώνουσας συχνότητας Em (Ec = Em).
2. Όταν το πλάτος του φέροντος κύµατος Ec είναι διπλάσιο από το πλάτος της διαµορφώνουσας συχνότητας Em (Ec = 2Em).
3. Όταν το πλάτος της διαµορφώνουσας συχνότητας Em είναι διπλάσιο από το πλάτος του φέροντος κύµατος Ec (Em = 2Ec).
4. Όταν το πλάτος της διαµορφώνουσας συχνότητας Em είναι το µισό από το πλάτος του φέροντος κύµατος Ec (Em = 1/2Ec).

= 1
#336 Στον παλµογράφο στην εικόνα διαµορφωµένου AM φέροντος µετρούµε µέγιστη τάση 80V και ελάχιστη 20V. 
     Το ποσοστό διαµόρφωσης του φέροντος είναι:
1. 60%
2. 20%
3. 25%
4. 125%

= 1



#338 Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µεταφέρουν:
1. Ενέργεια µόνον του ηλεκτρικού πεδίου
2. Ενέργεια µόνον του µαγνητικού πεδίου
3. Ενέργεια ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου
4. Τίποτε από τα παραπάνω

= 3
#339 Τι καθορίζει την ένταση του µαγνητικού πεδίου γύρω από έναν αγωγό;
1. Η αντίσταση διαιρούµενη από το ηλεκτρικό ρεύµα.
2. Η αναλογία του ρεύµατος ως προς την αντίσταση.
3. Η διάµετρος του αγωγού.
4. Η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό.

= 4
#340 Τι κάνει η αντίσταση σ'ένα ηλεκτρικό κύκλωµα;
1. Αποθηκεύει ενέργεια σ' ένα µαγνητικό πεδίο.
2. Αποθηκεύει ενέργεια σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο.
3. Παρέχει ηλεκτρόνια µε χηµική αντίδραση.
4. Αντιστέκεται στη ροή των ηλεκτρονίων.

= 4
#341 Τι ονοµάζεται περίοδος ηµιτονοειδούς σήµατος;
1. Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί µισή µεταβολή του σήµατος (µισός κύκλος).
2. Ο αριθµός των κύκλων του σήµατος σε ένα δευτερόλεπτο.
3. Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί µια πλήρης µεταβολή του σήµατος (ένας κύκλος).
4. Ο αριθµός των κύκλων του σήµατος σε ένα λεπτό.

= 3
#342 Τι ονοµάζεται πλάτος (Emax) ενός ηµιτονοειδούς σήµατος;
1. Η µέγιστη τιµή που λαµβάνει το σήµα κατά τη διάρκεια µιας ηµιπεριόδου και συγκεκριµένα τη στιγµή Τ/4, 
   µε δεδοµένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σήµα έχει τιµή 0.
2. Το πλάτος του σήµατος µεταξύ των µέγιστων τιµών της θετικής και της αρνητικής ηµιπεριόδου.
3. Η τιµή που έχει το σήµα τη στιγµή Τ/2, µε δεδοµένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σήµα έχει τιµή 0.
4. Η τιµή που έχει το σήµα τη στιγµή Τ, µε δεδοµένο ότι στην αρχή της περιόδου ( Τ ) το σήµα έχει τιµή 0.

= 1
#343 Τι ονοµάζεται συχνότητα ηµιτονοειδούς σήµατος;
1. Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί µια πλήρης µεταβολή του σήµατος (ένας κύκλος).
2. Ο αριθµός των κύκλων του σήµατος ανά λεπτό.
3. Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί µισή µεταβολή του σήµατος (µισός κύκλος).
4. Ο αριθµός των κύκλων του σήµατος ανά δευτερόλεπτο.

= 4
#346 Το φάσµα ενός περιοδικού σήµατος είναι:
1. Συνεχές
2. ∆ιακριτό
3. Περιοδικό
4. Σταθερό

= 2



#347 Το φάσµα ενός σήµατος δείχνει:
1. Την χρονική του διάρκεια.
2. Την πόλωσή του.
3. Τις συχνότητες που περιέχει.
4. Την κατεύθυνση διάδοσής του.

= 3
#348 Αν ένας ενισχυτής έχει τάση εξόδου Vεξ=4 Volt και τάση εισόδου Vεισ=0,04 τότε ο συντελεστής ενίσχυσης είναι:
1. 4
2. 40
3. 10
4. 100

= 4
#349 Από τι καθορίζεται η ακρίβεια ενός µετρητή συχνότητας;
1. Από την ακρίβεια της βάσης χρόνου.
2. Από την ταχύτητα των επιµέρους κυκλωµάτων.
3. Από την σταθερότητα της συχνότητας του εναλλασσόµενου ρεύµατος στο τροφοδοτικό.
4. Από την σωστή γείωση του κυκλώµατος.

= 1
#350 Γιατί τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης τρίτης τάξης έχουν ιδιαίτερη σηµασία στους γραµµικούς ενισχυτές ισχύος;
1. ∆ιότι είναι κοντά στην συχνότητα του επιθυµητού σήµατος.
2. Γιατί είναι µακριά από την συχνότητα του επιθυµητού σήµατος.
3. ∆ιότι αναστρέφουν τις πλευρικές ζώνες προκαλώντας παραµόρφωση.
4. ∆ιότι διατηρούν τις πλευρικές ζώνες, δηµιουργώντας έτσι πολλαπλά αντίγραφα του σήµατος.

= 1
#351 Γιατί τα ψηφιακά κυκλώµατα χρησιµοποιούν το δυαδικό σύστηµα;
1. Η χρήση του "0" και του "1" αναπαριστά πιο εύκολα τις καταστάσεις "κλειστό" και "ανοικτό".
2. Το δυαδικό σύστηµα είναι πιο ακριβές.
3. Οι δυαδικοί αριθµοί είναι πιο συµβατοί µε τα αναλογικά κυκλώµατα.
4. Τα ψηφιακά κυκλώµατα χρησιµοποιούν το δεκαεξαδικό σύστηµα.

= 1
#352 Ένα εξωτερικό βαθυπερατό φίλτρο (low pass filter) σε ένα σταθµό βραχέων κυµάτων είναι πιο 
     αποτελεσµατικό όταν συνδέεται:
1. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έξοδο του προσαρµογέα κεραίας.
2. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στην "πρίζα" κεραίας του ποµποδέκτη.
3. Όσο πιο κοντά στην κεραία.
4. Μετά το µικρόφωνο.

= 2
#353 Έχοντας ένα ωµόµετρο στη διάθεση σας, ποιες αντιστάσεις µπορείτε να µετρήσετε σ’ ένα κύκλωµα RLC;
1. Ωµική ή χωρητική ή επαγωγική.
2. Συνολική ωµική και χωρητική (προσθετικά).
3. Συνολική ωµική και επαγωγική (προσθετικά).
4. Μόνο ωµική.

= 4



#354 Η απόκριση του φίλτρου της εικόνας αντιστοιχεί σε:
1. Κατωπερατό φίλτρο.
2. Ζωνοπερατό φίλτρο.
3. Υψιπερατό φίλτρο.
4. Κανένα από τα παραπάνω.

= 3

#356 Ο χώρος που περιβάλει µια κεραία διαχωρίζεται συνήθως στις παρακάτω ζώνες:
1. α) Εγγύτερη Ζώνη, β) Αποµακρυσµένη Ζώνη
2. α) Εγγύτερη Ζώνη, β) Ενδιάµεση Ζώνη
3. α) Εγγύτερη Ζώνη, β) Ενδιάµεση Ζώνη, γ) Αποµακρυσµένη Ζώνη
4. Καµία από τις παραπάνω

= 3

#357 Οι εξελιγµένοι τεχνολογικά ταλαντωτές χρησιµοποιούν ψηφιακούς συνθέτες συχνοτήτων (digital synthesizers) 
     οι οποίοι έχουν µεγάλη σταθερότητα;
1. Σωστό, αλλά τέτοιοι ταλαντωτές χρησιµοποιούνται µόνο στα λογικά κυκλώµατα.
2. Σωστό, αλλά δεν χρησιµοποιούµε τέτοιους ταλαντωτές σε ραδιοερασιτεχικούς ποµπούς.
3. Σωστό. Υπάρχουν διάφοροι συνθέτες συχνοτήτων οι οποίοι χρησιµοποιούν κάποιο βασικό ταλαντωτή κρυστάλλου 
   (master crystal oscillator) για να συνθέτουν άλλες «σταθερές» συχνότητες.
4. Λάθος. Οι περιορισµοί των κλασσικών ταλαντωτών (είτε είναι κρυσταλλικοί είτε µεταβαλλόµενοι-variable) 
   δεν έχουν ξεπεραστεί.

= 3



#358 Ποια είναι η έξοδος µιας θύρας NAND εάν οι δύο είσοδοί της είναι "1";
1. 2
2. 1
3. 0
4. -1

= 3

#359 Ποια είναι η έξοδος µιας θύρας NOR εάν οι δύο εισοδοί της είναι "0";
1. 0
2. 1
3. -1
4. 2

= 2

#360 Ποια είναι η λειτουργία του ψηφιακού ολοκληρωµένου κυκλώµατος που αναφέρεται ως µετρητής δεκάδων;
1. Παράγει ένα παλµό εξόδου για κάθε δέκα παλµούς εισόδου
2. Αποκωδικοποιεί ένα δεκαδικό αριθµό ώστε να απεικονιστεί σε ένα LED 7 στοιχείων
3. Παράγει δέκα παλµούς εξόδου για κάθε ένα παλµό εισόδου
4. Προσθέτει δύο δεκαδικούς αριθµούς

= 1

#361 Ποια είναι η τυπική εµπέδηση εισόδου ενός ολοκληρωµένου τελεστικού ενισχυτή;
1. 100 ohms
2. 1000 ohms
3. Πολύ µικρή
4. Πολύ µεγάλη

= 4

#362 Ποια είναι η τυπική εµπέδηση εξόδου ενός ολοκληρωµένου τελεστικού ενισχυτή;
1. Πολύ µικρή
2. Πολύ µεγάλη
3. 100 ohms
4. 1000 ohms

= 1
#363 Ποια λογική λειτουργία εκτελεί µια θύρα AND;
1. Παράγει "0" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".
2. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".
3. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν µόνο µία από τις εισόδους είναι "1".
4. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "0".

= 2
#364 Ποια λογική λειτουργία εκτελεί µια θύρα OR;
1. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν οποιαδήποτε ή όλες οι είσοδοι είναι "1".
2. Παράγει "0" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".
3. Παράγει µόνο "0" στην έξοδό της µόνο εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".
4. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "0".

= 1



#365 Ποια λογική λειτουργία εκτελεί µια θύρα ΝAND;
1. Παράγει "1" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".
2. Παράγει "0" στην έξοδό της εάν µία είσοδος είναι "0".
3. Παράγει "0" στην έξοδό της εάν κάποιες αλλά όχι όλες οι είσοδοι είναι "1".
4. Παράγει "0" στην έξοδό της εάν όλες οι είσοδοι είναι "1".

= 4

#367 Ποια συνθήκη πρέπει να ισχύει ώστε να ταλαντώνεται ένα κύκλωµα;
1. Το κύκλωµα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο στάδια.
2. Το κύκλωµα πρέπει να είναι γειωµένο.
3. Πρέπει να υπάρχει θετικός βρόχος ανάδρασης µε κέρδος µεγαλύτερο από 1.
4. Πρέπει να υπάρχει αρνητική ανάδραση που να ακυρώνει το εισερχόµενο σήµα.

= 3

#368 Ποιες από τις ακόλουθες διεργασίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε ένα βρόχο κλειδωµένης φάσης;
1. Ενίσχυση της ισχύος ραδιοσυχνοτήτων ευρείας ζώνης.
2. Σύγκριση δύο ψηφιακών σηµάτων εισόδου.
3. Μέτρηση ψηφιακών παλµών.
4. Αποδιαµόρφωση FM.

= 4

#369 Ποιες είναι οι επιπτώσεις των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης σε ένα γραµµικό ενισχυτή ισχύος;
1. Μετάδοση ανωφελών σηµάτων.
2. ∆ηµιουργία παρασιτικών ταλαντώσεων.
3. Μικρή αποδοτικότητα.
4. Υπερθέρµανση του ενισχυτή.

= 1

#370 Ποιο από τα ακόλουθα είναι χαρακτηριστικό ενός ενισχυτή κλάσης Α;
1. Μικρή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναµονής.
2. Μεγάλη αποδοτικότητα.
3. Μεγάλη παραµόρφωση.
4. Μικρή παραµόρφωση.

= 4
#371 Ποιο κύκλωµα εµποδίζει (κόβει) την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) πάνω και κάτω από ορισµένα όρια;
1. Ένα ζωνοπερατό φίλτρο.
2. Ένα υψιπερατό φίλτρο.
3. Ένα φίλτρο εισόδου.
4. Ένα φίλτρο χαµηλής διέλευσης.

= 1
#372 Ποιος από τους ακόλουθους τύπους ενισχυτών έχει την καλύτερη απόδοση;
1. Κλάση Α
2. Κλάση Β
3. Κλάση C
4. Κλάση ΑΒ

= 3



#373 Πόσες πιθανές καταστάσεις έχει ένας ψηφιακός µετρητής 3-bit;
1. 3
2. 6
3. 8
4. 16

= 3

#375 Πώς βρίσκει ένας µετρητής συχνότητας την συχνότητα ενός σήµατος;
1. Μετράει τον συνολικό αριθµό παλµών σε ένα κύκλωµα.
2. Συγκρίνει το µετρούµενο σήµα µε ένα σήµα αναφοράς.
3. Μετράει τον αριθµό των παλµών εισόδου σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
4. Μετατρέπει την φάση του µετρούµενου σήµατος σε τάση που είναι σε αναλογία µε την συχνότητα.

= 3

#376 Πώς µεταβάλλεται το κέρδος ενός θεωρητικά ιδεατού τελεστικού ενισχυτή σε συνάρτηση µε την συχνότητα;
1. Αυξάνεται γραµµικά µε την αύξηση της συχνότητας.
2. Μειώνεται γραµµικά µε την αύξηση της συχνότητας.
3. Μειώνεται λογαριθµικά µε την αύξηση της συχνότητας.
4. ∆εν µεταβάλλεται µε την συχνότητα.

= 4

#377 Πώς ονοµάζεται ένα κύκλωµα αποτελούµενο από πυκνωτές και πηνία συνδεδεµένα εν σειρά ή παράλληλα;
1. Λογικό κύκλωµα.
2. Συντονισµένο κύκλωµα
3. Κύκλωµα µετασχηµατισµού.
4. ∆ευτερεύον κύκλωµα.

= 2

#378 Σ’ ένα κύκλωµα σειράς RL πόση είναι η συνολική πτώση τάσης;
1. Η συνολική τάση σε ένα κύκλωµα σειράς RL δίνεται από αυτήν την εξίσωση: VT = VR + VL.
2. Η συνολική τάση σε ένα κύκλωµα σειράς RL δίνεται από αυτήν την εξίσωση: Vt=ρίζα (VR στο τετράγωνο + VL στο τετράγωνο).
3. Η συνολική τάση σε ένα κύκλωµα σειράς RL δίνεται από αυτήν την εξίσωση: VT = VR VL.
4. Η συνολική τάση σε ένα κύκλωµα σειράς RL δίνεται από αυτήν την εξίσωση: VT = log (VR στο τετράγωνο - VL στο τετράγωνο).

= 2
#379 Στην είσοδο ενισχυτή οδηγούνται δυο σήµατα µε παραπλήσιες συχνότητες, f1 =144.500 MHz και f2=144.510 MHz. 
     Τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης δευτέρας τάξεως είναι:
1. 289.010 MHz
2. 0.010 MHz
3. 289.010MHz και 0.010MHz
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 3



#380 Στο σχήµα έχουµε συντονισµό όταν: (ΧC =χωρητική αντίσταση, ΧL= επαγωγική αντίσταση)
1. ΧC = ΧL
2. ΧC = R+ΧL
3. ΧC = R-ΧL
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 1

#381 Στο σχήµα η πιθανή έξοδος του µίκτη είναι:
1. Αποκλειστικά 11MHz
2. Αποκλειστικά 9 MHz
3. Εξαρτάται από τη ρύθµιση και είναι 11MHz ή 9 MHz ~ Μίκτης 10MHz ~ 1MHz
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 3

#382 Τι από τα ακόλουθα είναι πιθανό να συµβεί εάν χρησιµοποιηθεί ενισχυτής κλάσης C αντί για ενισχυτή 
     κλάσης AB για να ενισχυθεί τηλεφωνικό σήµα µονής πλευρικής ζώνης;
1. Θα µειωθούν τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης.
2. Θα αυξηθεί η ποιότητα της συνοµιλίας.
3. Θα αναστραφεί τµήµα του µεταδιδόµενου σήµατος.
4. Το σήµα µπορεί να παραµορφωθεί και να καταλαµβάνει µεγαλύτερο εύρος ζώνης.

= 4



#383 Τι είναι ένα «συντονισµένο κύκλωµα»;
1. Συνδυασµός ενός τρανζίστορ κι ενός πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου ώστε το κύκλωµα αυτό να λειτουργεί στην συχνότητα 
   συντονισµού του κρυστάλλου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην βαθµίδα ισχύος εξόδου ενός ποµπού VHF.
2. Συνδυασµός πηνίου και πυκνωτή που αποθηκεύει ενέργεια σε µια συγκεκριµένη συχνότητα, τη «συχνότητα συντονισµού». 
   Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιλέξει ένα σήµα σε µια συχνότητα και να απορρίψει σήµατα σε άλλες συχνότητες.
3. Το κύκλωµα σταθεροποίησης τάσης που χρησιµοποιείται σε ενισχυτές υψηλών συχνοτήτων (HF).
4. Συνδιασµός αντιστάσεων και πυκνωτών που δηµιουργεί κύκλωµα εξοµάλυνσης σε µια συγκεκριµένη συχνότητα, τη 
   "συχνότητα συντονισµού". Χρησιµοποιείται στα τροφοδοτικά. = 2
   
#385 Τι είναι ο διευκρινιστής συχνότητας;
1. Κύκλωµα παραγωγής σηµάτων FM.
2. Κύκλωµα φιλτραρίσµατος σηµάτων γειτονικών συχνοτήτων.
3. Κύκλωµα αυτόµατης µεταγωγής συχνότητας.
4. Κύκλωµα ανίχνευσης σηµάτων FM. = 4
   
#386 Τι είναι το Modem;
1. Η χειροκίνητη λειτουργία (Mode Manual).
2. Συσκευή για να συνδέει ο ραδιοερασιτέχνης την έξοδο του ποµπού του στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
3. ∆ιαµορφωτής / Αποδιαµορφωτής (Modulator / Demodulator). Ένα κύκλωµα που παίρνει δεδοµένα (data) και τα 
   διαµορφώνει σε φορέα-σήµα ή αποδιαµορφώνει το σήµα για να ανακτηθούν τα δεδοµένα.
4. Συσκευή ψηφιοποίησης σήµατος που συνδέει το µικρόφωνο µε τον ραδιοερασιτεχνικό ποµποδέκτη ώστε να 
   πραγµατοποιήσουµε ψηφιακή διαµόρφωση φωνής. = 3
   
#387 Αν η εισερχόµενη σε µια κεραία ισχύς είναι 100W και τα στάσιµα 3:1, ποια ισχύς εκπέµπεται από την κεραία αυτή;
1. 100 Watt
2. 75 Watt
3. 50 Watt
4. 25Watt = 2
   
#389 Αν το κέρδος (gain) µιας κεραίας είναι 13 dbi, η εισερχόµενη σε αυτήν ισχύς 100 W και τα στάσιµα 1:1, 
     τότε ποιά είναι η ενεργός ισοτροπικά εκπεµπόµενη ισχύς από την κεραία αυτή µέσα στον κύριο λοβό της;
1. 2000 Watt
2. 1000 Watt
3. 500 Watt
4. 100 Watt = 1
   
#390 Αν χρησιµοποιούµε ένα κατακόρυφο δίπολο το επίπεδο του ηλεκτρικού πεδίου είναι:
1. Οριζόντιο ως προς το έδαφος.
2. Κάθετο µε το έδαφος.
3. ∆ιαγώνιο 45 µοίρες δεξιόστροφα.
4. ∆ιαγώνιο 45 µοίρες αριστερόστροφα.

= 2
#391 Για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου (Z=R+jX) στη συχνότητα συντονισµού µιας κατακόρυφης κεραίας ισχύει:
1. R=0
2. Χ=0
3. R=Χ
4. Z=0 = 2



#393 Γιατί τα οµοαξονικό καλώδιο χρησιµοποιείται πιο συχνά σε εγκαταστάσεις ραδιοερασιτεχνών σε σχέση µε 
     άλλες γραµµές µεταφοράς;
1. Είναι εύκολο στην χρήση και την εγκατάσταση.
2. Εµφανίζει λιγότερες απώλειες από άλλες γραµµές µεταφοράς.
3. Μπορεί να δεχτεί µεγαλύτερη ισχύ από άλλες γραµµές µεταφοράς.
4. Προσαρµόζεται πιο εύκολα στα φορτία.

= 1
#394 Γιατί χρησιµοποιούµε στα µικροκύµατα κυµατοδηγούς αντί για οµοαξονικά καλώδια;
1. Γιατί έχουν χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ohm.
2. Γιατί έχουν µικρότερες απώλειες.
3. Γιατί έχουν πιο στιβαρή κατασκευή.
4. Γιατί δεν έχουν σταθερή χαρακτηριστική αντίσταση.

= 2
#395 Γιατί χρησιµοποιούνται σε δίπολα κυµατοπαγίδες (trap dipole);
1. Για να αυξήσουν το κέρδος (gain) του διπόλου.
2. Για να αυξήσουν την ισχύ που µπορεί να δεχθεί το δίπολο.
3. Για να συντονίσουν το δίπολο σε περισσότερες από µία συχνότητες.
4. Για να βελτιώσουν την προσαρµογή (matching) του διπόλου.

= 3
#397 Εάν η συχνότητα συντονισµού µιας κεραίας διπόλου (λ/2) είναι 60 MHz τότε το συνολικό µήκος της είναι περίπου:
1. 2,5 µ
2. 60 µ
3. 70 µ
4. 30 µ

= 1
#398 Η ακτινοβολία ενός καθέτου διπόλου λ/2 στο οριζόντιο επίπεδο:
1. Είναι συγκεντρωµένη προς µια κύρια κατεύθυνση.
2. Εµφανίζει µηδενισµούς ανά 30 µοίρες.
3. Εµφανίζει εναλλάξ µέγιστα και ελάχιστα ανά 30 µοίρες.
4. Είναι οµοιόµορφη προς όλες τις κατευθύνσεις.

= 4
#399 Η απόδοση µιας κεραίας της οποίας η αντίσταση ακτινοβολίας Rrad = 95 Ω και η αντίσταση απωλειών είναι 
     Rloss= 5 Ω, είναι περίπου:
1. 60%
2. 30%
3. 10%
4. 95%

= 4

#403 Ποια από τις ακόλουθες µετρήσεις χαρακτηρίζει µια µη-προσαρµοσµένη γραµµή µεταφοράς;
1. SWR < 1:1.
2. Συντελεστής ανάκλασης µεγαλύτερος από 1.
3. ∆ιηλεκτρική σταθερά µεγαλύτερη από 1.
4. SWR > 1:1.

= 4



#404 Ποια γραµµή µεταφοράς έχει τις λιγότερες απώλειες;
1. Η οµοαξονική µε συµπαγές πολυεθυλενικό διηλεκρτικό (solid dielectric).
2. Η παράλληλη µε πλήρες πολυεθυλενικό διηλεκτρικό διαχωρισµού.
3. Η οµοαξονική µε αφρώδες πολυεθυλενικό διηλεκτρικό (foam).
4. Η παράλληλη µε αραιούς αποστάτες (spacers).

= 4
#405 Ποια είναι η αντίσταση εισόδου στη συχνότητα συντονισµού ενός µήκους λ/4 οµοαξονικής γραµµής 50 Ohm 
     µε ανοικτό πέρας;
1. Βραχυκύκλωµα
2. Ανοιχτό κύκλωµα
3. 50 Ohm
4. 25 Ohm

= 1
#406 Ποια είναι η αντίσταση εισόδου στη συχνότητα συντονισµού ενός µήκους λ/4 οµοαξονικής γραµµής 50 Ohm 
     µε βραχυκυκλωµένο πέρας;
1. 50 Ohm
2. 100 Ohm
3. Βραχυκύκλωµα
4. Ανοικτό κύκλωµα

= 4
#407 Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα σε µια οµοαξονική και σε µια ανοιχτή -παράλληλη γραµµή µεταφοράς;
1. Η χαρακτηριστική τους αντίσταση
2. Ο συντελεστής ταχύτητας
3. Ο βαθµός θωράκισης και οι απώλειες της γραµµής
4. Το βάρος ανά µονάδα µήκους

= 3

#409 Ποια είναι περίπου η ωµική αντίσταση εισόδου σε ένα συντονισµένο δίπολο;
1. 50 Ohm
2. 75 Ohm
3. 25 Ohm
4. 100 Ohm

= 2
#410 Ποια είναι περίπου η ωµική αντίσταση εισόδου σε ένα συντονισµένο κλειστό (folded) δίπολο;
1. 50 Ohm
2. 100 Ohm
3. 200 Ohm
4. 300 Ohm

= 4
#411 Ποια ελάχιστη οριζόντια απόσταση πρέπει να απέχουν δύο κεραίες τύπου Yagi σε οριζόντια πόλωση ώστε 
     να µη αλληλοεπηρεάζονται κατά τη λειτουργία τους;
1. Αρκεί να µην ακουµπούν τα στοιχεία τους.
2. Ένα έως τρία µήκη κύµατος.
3. Εξαρτάται έντονα από το κέρδος των κεραιών και τη σχετική θέση τους οπότε προσδιορίζεται ανά περίπτωση.
4. Είκοσι έως τριάντα µήκη κύµατος.

= 3



#412 Ποια περίπου απώλεια σήµατος παρατηρείται αν χρησιµοποιούνται αντίστροφες πολώσεις ανάµεσα στην 
     εκποµπή και στη λήψη;
1. 0-3 db
2. 3-5 db
3. 5-8 db
4. 10-20db

= 4
#413 Ποια τιµή αντίστασης πρέπει να έχει µία γραµµή µήκους λ/4 ώστε να µετατρέπει την αντίσταση µιας γραµµής 
     από 100 σε 50 Ohm;
1. 25 Ohm
2. 50 Ohm
3. 75 Ohm
4. 100 Ohm

= 3
#415 Ποια τιµή έχει ο συντελεστής ταχύτητας µετάδοσης των συνηθισµένων οµοαξονικών καλωδίων µε 
     πολυεθυλενικό διηλεκτρικό;
1. 100 % της ταχύτητας του φωτός
2. 67 %
3. 50 %
4. 25 %

= 2
#416 Ποιο είναι περίπου το θεωρητικό εµπροσθόφορο (forward) κέρδος µιας κεραίας Yagi 3 στοιχείων;
1. 9,7 dBi
2. 7.3 dBd
3. 5,4 φορές το κέρδος ενός διπόλου.
4. 7,3 dBm

= 1
#417 Ποιο είναι το κέρδος ενός διπόλου (λ/2) στο κενό σε σχέση µε την ισοτροπική κεραία;
1. 1,55 dB
2. 2,15 dB
3. 3,05 dB
4. 4,30 dB

= 2
#418 Ποιο είναι το όφελος της κατακόρυφης στοίβαξης οριζόντια πολωµένων κεραιών Yagi;
1. Γρήγορη επιλογή µεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης.
2. Ταυτόχρονη οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης.
3. Στενεύει ο κύριος λοβός στο αζιµουθιακό επίπεδο.
4. Στενεύει ο κύριος λοβός στο επίπεδο γωνίας ανύψωσης.

= 4

#419 Ποιο είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα µιας λογάριθµο-περιοδικής κεραίας;
1. Μεγάλο εύρος ζώνης.
2. Μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση µε την κεραία Yagi.
3. ∆ιαφορισµός πόλωσης.
4. ∆εν εµφανίζει πλευρικούς λοβούς ακτινοβολίας.

= 1



#420 Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες επηρεάζει την αντίσταση ακτινοβολίας µιας κεραίας;
1. Το µήκος της γραµµής µεταφοράς και το ύψος της κεραίας.
2. Το ύψος της κεραίας, ο λόγος µήκους/διαµέτρου του αγωγού, η θέση και γειτονικά αγώγιµα αντικείµενα.
3. Είναι φυσική σταθερά, όµοια για όλες τις κεραίες.
4. Η δραστηριότητα ηλιακών κηλίδων και η ώρα της ηµέρας.

= 2
#421 Πόσο κέρδος έχει µια κεραία στο κενό σε σχέση µε ένα δίπολο λ/2, εάν έχει κέρδος 6 dB σε σχέση 
     µε την ισοτροπική κεραία;
1. 3,85 dB
2. 6,0 dB
3. 8,15 dB
4. 2,79 dB

= 1
#422 Πόσος είναι περίπου ο λόγος κατευθυντικότητας εµπρός προς πίσω (front to back ratio) σε µία κεραία τύπου Yagi;
1. 15-25 db
2. 8-10 db
3. 5-8 db
4. 3-5 db

= 1
#425 Πώς επηρεάζεται το εύρος ζώνης µιας κεραίας όταν αυξάνεται το κέρδος της;
1. Αυξάνεται γεωµετρικά.
2. Αυξάνεται αναλογικά.
3. ∆εν επηρεάζεται.
4. Μειώνεται.

= 4
#426 Πώς επηρεάζεται το φυσικό µέγεθος ενός διπόλου λ/2 σε σχέση µε την συχνότητα λειτουργίας;
1. Μεγαλώνει όσο αυξάνεται η συχνότητα.
2. Πρέπει να είναι µεγαλύτερο για να αντέχει σε µεγαλύτερη ισχύ.
3. Μικραίνει όσο αυξάνεται η συχνότητα.
4. Μικραίνει όσο µειώνεται η συχνότητα.

= 3

#427 Πώς συγκρίνεται η συνολική ακτινοβολία από µια ισοτροπική κεραία σε σχέση µε την συνολική ακτινοβολία 
     από µια κατευθυντική κεραία, όταν τροφοδοτούνται µε την ίδια ισχύ;
1. Η συνολική ακτινοβολία της κατευθυντικής κεραίας αυξάνεται τόσες φορές όσο το κέρδος της κεραίας.
2. Η συνολική ακτινοβολία της κατευθυντικής κεραίας αυξάνεται τόσες φορές όσο λόγος frontto-back.
3. ∆εν υπάρχει καµία διαφορά.
4. Η ακτινοβολία της ισοτροπικής κεραίας είναι 2.15dB ισχυρότερη από αυτή της κατευθυντικής κεραίας.

= 3

#428 Σε µια οριζόντια κεραία τύπου Yagi το οριζόντιο διάγραµµα ακτινοβολίας ή το κατακόρυφο είναι ευρύτερο;
1. Είναι τα ίδια.
2. Το οριζόντιο.
3. Το κατακόρυφο.
4. Εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας της κεραίας.

= 3



#429 Σε ποιες περιοχές συχνοτήτων χρησιµοποιούνται παραβολικές κεραίες;
1. Στα HF
2. Στα VHF
3. Από τα UHF και πάνω
4. Από τα SHF και πάνω

= 3
#430 Σε ποιες περιοχές συχνοτήτων χρησιµοποιούνται συνήθως κυµατοδηγοί;
1. Στα HF
2. Στα VHF
3. Στα UHF
4. Στα SHF και πάνω

= 4
#431 Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση καθέτου πόλωσης στα VHF;
1. Όταν έχουµε διάδοση πάνω από δάση.
2. Όταν έχουµε διάδοση πάνω από θάλασσα.
3. Όταν έχουµε ιονοσφαιρική διάδοση.
4. Πάντοτε.

= 2
#432 Σε τι διαφέρει ένα απλό δίπολο από ένα αναδιπλωµένο (folded);
1. Στην σύνθετη αντίσταση εισόδου.
2. Στην ισχύ RF που µπορεί να δεχθεί.
3. Στο ύψος που πρέπει να τοποθετηθεί.
4. Στον τύπο της γραµµής µεταφοράς που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.

= 1
#434 Σε τι πλεονεκτεί µια κατακόρυφη κεραία ενός τετάρτου µήκους κύµατος (ground plane) από ένα 
     οριζόντιο δίπολο σε ικανό ύψος;
1. Στη σύνθετη αντίσταση εισόδου πού είναι σταθερή.
2. Στο πανκατευθυντικό (omnidirectional) διάγραµµα και στη χαµηλή γωνία ακτινοβολίας.
3. Στο κέρδος (gain) της κεραίας.
4. Στη ισχύ RF που µπορεί να δεχθεί.

= 2
#435 Σε τι πλεονεκτεί µία κεραία τύπου Yagi από το δίπολο;
1. Έχει µεγαλύτερο κέρδος (gain) τόσο στην εκποµπή όσο και στη λήψη, οπότε χρειαζόµαστε µικρότερη 
   ισχύ εξόδου για µια επικοινωνία.
2. Έχει µικρότερο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, οπότε απορρίπτει ισχυρότερα τις εκποµπές εκτός 
   ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων.
3. Έχει κατευθυντικότητα, οπότε απορρίπτει τις παρεµβολές από τα πλάγια και το πίσω µέρος της κεραίας.
4. Για όλους τους παραπάνω λόγους.

= 4

#437 Τι από τα ακόλουθα ισχύει για µια κεραία Yagi;
1. Ο ανακλαστήρας είναι συνήθως το µακρύτερο παρασιτικό στοιχείο.
2. Ο κατευθυντήρας είναι συνήθως το µακρύτερο παρασιτικό στοιχείο.
3. Ο ανακλαστήρας είναι συνήθως το µικρότερο παρασιτικό στοιχείο.
4. Όλα τα στοιχεία πρέπει να έχουν το ίδιο µήκος.

= 1



#441 Τι καθορίζει την πόλωση µιας κεραίας;
1. Ο προσανατολισµός του µαγνητικού πεδίου.
2. Το εύρος του κεντρικού λοβού ακτινοβολίας.
3. Ο προσανατολισµός του ηλεκτρικού πεδίου.
4. Το µέγιστο κέρδος του κεντρικού λοβού ακτινοβολίας.

= 3
#442 Τι µπορεί να συµβεί εάν µια κατευθυντική κεραία χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων 
     σε σχέση µε αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί;
1. Θα παρουσιάσει αυξηµένο κέρδος.
2. Θα παρουσιάσει µειωµένο κέρδος.
3. Το κέρδος µπορεί να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις.
4. Θα καταστραφεί.

= 3
#444 Τι προσδιορίζει τον παράγοντα ταχύτητας σε µια γραµµή µεταφοράς;
1. Η αντίσταση τερµατισµού.
2. Το µήκος της γραµµής.
3. Τα διηλεκτρικά υλικά της γραµµής.
4. Είναι σταθερός για όλες τις γραµµές.

= 3
#447 Τι σχέση έχει το κέρδος δύο οριζόντια πολωµένων κεραιών Yagi τριών στοιχείων που έχουν κατακόρυφη 
     µεταξύ τους απόσταση ίση µε λ/2 µε το κέρδος µίας µόνο κεραίας Yagi τριών στοιχείων;
1. Περίπου 1,5 dB µεγαλύτερο.
2. Περίπου 3 dB µεγαλύτερο.
3. Περίπου 6 dB µεγαλύτερο.
4. Περίπου 9 dB µεγαλύτερο.

= 2
#449 Το εύρος ζώνης στις συντονισµένες κεραίες είναι:
1. µικρό
2. µεγάλο
3. εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.
4. τίποτε από τα παραπάνω.

= 1
#450 Το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας µιας κεραίας τύπου Yagi σε σχέση µε ένα συντονισµένο δίπολο είναι:
1. Μεγαλύτερο;
2. Μικρότερο;
3. Το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις;
4. Τίποτε από τα παραπάνω

= 2

#452 Αν στη διάρκεια µιας εκποµπής µονής πλευρικής ζώνης ( SSB) χωρίς συµπίεση φωνής (compression) η ισχύς 
     στο βαττόµετρο του ποµποδέκτη είναι 20 W, πόση εκτιµάται ότι είναι η ισχύς εξόδου κορυφής του ποµπού;
1. 10 W
2. 20 W
3. 40 W
4. 100 W

= 4



#453 Αν στην είσοδο ενός µίκτη εφαρµοστούν δυο ηµιτονικά σήµατα µε συχνότητες 8kHz και 10kHz, τότε στην 
     έξοδο του µίκτη προκύπτει:
1. Ηµίτονο 20kHz
2. Ηµίτονο 80kHz
3. Ηµίτονο 18kHz
4. Τετραγωνικός παλµός

= 3
#454 Για να µετρήσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια το πλάτος ενός σήµατος στον παλµογράφο:
1. Ρυθµίζουµε τον επιλογέα Volts/div σε χαµηλότερη τιµή.
2. Χρησιµοποιούµε εξωτερικό σκανδαλιστή (external trigger).
3. Ρυθµίζουµε κατάλληλα τον επιλογέα time/div ανάλογα µε τη µορφή του σήµατος.
4. Ρυθµίζουµε τον επιλογέα ΑC/DC/GND στη θέση AC.

= 1
#456 Γιατί πρέπει να χρησιµοποιούµε ψηφιακό συχνόµετρο για να µετράµε τη συχνότητα της εκποµπής µας στα βραχέα κύµατα;
1. Για να ελέγχουµε µε την απαιτούµενη από τους κανονισµούς ακρίβεια την συχνότητα της εκποµπής µας.
2. Για να δούµε αν συµπίπτουν οι ενδείξεις του συχνόµετρου µε αυτές του ποµποδέκτη.
3. Για να βεβαιωθούµε ότι δεν έχει στάσιµα η κεραία εκποµπής.
4. Για κανένα από τους παραπάνω λόγους.

= 1
#457 Γιατί στις µετρήσεις ισχύος εξόδου ποµπού πρέπει να χρησιµοποιούµε ένα τεχνητό φορτίο (dummy load) 50 Ohm
     και όχι µια κεραία;
1. Για να µην εκπέµπουµε τις δοκιµές στον αέρα, αλλά στο φορτίο.
2. Για να έχουµε σταθερή αντίσταση 50 Ohm σε όλες τις συχνότητες δοκιµής, όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς.
3. Για να φορτώνουµε όλη την ισχύ που µπορεί να βγάλει ο ποµπός.
4. Για όλους τους παραπάνω λόγους.

= 4
#458 Εάν ο λόγος VSWR στην είσοδο ενός µικροκυµατικού κυκλώµατος είναι ίσος µε 3 τότε η τιµή 
     του συντελεστή ανάκλασης θα είναι:
1. 2
2. 3
3. 0.5
4. 1/3

= 3
#459 Ένα συχνόµετρο απορρόφησης χρησιµοποιεί:
1. Ένα µικροκυµατικό ταλαντωτή.
2. Μια µικροκυµατική κοιλότητα.
3. Ένα µικροκυµατικό τρανζίστορ.
4. Ένα balun.

= 2
#460 Ένα φορτίο 100Ω συνδέεται σε γραµµή µεταφοράς χαρακτηριστικής αντίστασης 50Ω. 
     Η τιµή του συντελεστή ανάκλασης θα είναι:
1. 1/2
2. 1/3
3. 3
4. 2

= 2



#461 Εφαρµόζοντας ένα σήµα ισχύος -10dBm σε ενισχυτή 11dB, στην έξοδο του ενισχυτή η ισχύς του σήµατος θα είναι:
1. 3mW
2. 10mW
3. 1mW
4. 3dBW

= 3

#462 Η DC-συνιστώσα της κυµατοµορφής του σχήµατος είναι:
1. 2V
2. 1.5 V
3. 1.25 V
4. 1V

= 2
#463 Η ακριβής µέτρηση του κέρδους µιας κεραίας µπορεί να γίνει:
1. Σε χώρο µε µονωµένο δάπεδο.
2. Σε υπαίθριο χώρο.
3. Σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας.
4. Σε ανηχοϊκό θάλαµο.

= 4

#464 Η εικόνα ενός ηµιτονικού σήµατος στον αναλυτή φάσµατος είναι:
1. Ένα ηµίτονο.
2. Μια κατακόρυφη γραµµή.
3. Μια οριζόντια γραµµή.
4. Μια παλµοσειρά.

= 2



#467 Η µέτρηση της απόκρισης συχνότητας ενός φίλτρου µπορεί να γίνει:
1. Με αναλογικό παλµογράφο.
2. Με ψηφιακό παλµογράφο.
3. Με λογικό αναλυτή.
4. Με αναλυτή δικτύου.

= 4
#468 Θέτοντας τον επιλογέα AC/DC/GND του παλµογράφου στη θέση DC, τότε στην οθόνη απεικονίζεται:
1. Μόνο η DC-συνιστώσα του σήµατος εισόδου.
2. Μόνο η AC-συνιστώσα του σήµατος εισόδου.
3. Η AC και η DC συνιστώσα του σήµατος εισόδου.
4. Σταθερή DC τάση 5V.

= 3
#469 Με ποιο όργανο µπορούµε να µετρήσουµε τη στάθµη των αρµονικών και παρασιτικών εκποµπών σε ένα ποµπό;
1. Με παλµογράφο.
2. Με γέφυρα στασίµων.
3. Με αναλυτή φάσµατος (spectrum analyzer).
4. Με συχνόµετρο.

= 3
#471 Μετρώντας την ισχύ του σήµατος εξόδου ενός βαθυπερατού φίλτρου στη συχνότητα αποκοπής 3dB, θα τη βρούµε:
1. ∆ιπλάσια από την ισχύ του σήµατος στη ζώνη διέλευσης.
2. Ίση µε την ισχύ του σήµατος στη ζώνη διέλευσης.
3. Μισή από την ισχύ του σήµατος στη ζώνη διέλευσης.
4. Τρεις φορές χαµηλότερη από την ισχύ του σήµατος στη ζώνη διέλευσης.

= 3
#473 Μια κυµατοµορφή έχει ισχύ 120W. Προκειµένου να τροφοδοτηθεί σε συσκευή µέγιστης ισχύος εισόδου 35W
     θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εξασθενητής τουλάχιστον:
1. 3dB
2. 6dB
3. 9dB
4. 10dB

= 2
#474 Μια περιοδική παλµοσειρά έχει βασική περίοδο 1µsec. Η βασική της συχνότητα είναι:
1. 1.5 kHz
2. 660 Hz
3. 1 MHz
4. 3 kHz

= 3
#475 Ο αναλυτής φάσµατος:
1. Καταγράφει τη χρονική µεταβολή ενός σήµατος.
2. Αναλύει τη µη γραµµική συµπεριφορά ενός ενισχυτή.
3. Καταγράφει το φασµατικό περιεχόµενο ενός σήµατος.
4. Μετράει την ισχύ σηµάτων υψηλών συχνοτήτων.

= 3



#476 Ο επιλογέας AC/DC ενός παλµογράφου:
1. Συνδέει (αποσυνδέει) στη βαθµίδα εισόδου ένα πηνίο.
2. Συνδέει (αποσυνδέει) στη βαθµίδα εισόδου µια µπαταρία.
3. Συνδέει (αποσυνδέει) στη βαθµίδα εισόδου έναν πυκνωτή.
4. Συνδέει (αποσυνδέει) στη βαθµίδα εισόδου µια αντίσταση.

= 3
#478 Ποια φυσικά µεγέθη µετρά ο παλµογράφος;
1. Την ηλεκτρική τάση σε συνάρτηση µε το χρόνο.
2. Την ηλεκτρική τάση σε συνάρτηση µε τη συχνότητα.
3. Τη συχνότητα σε συνάρτηση µε το χρόνο.
4. Την αντίσταση σε συνάρτηση µε τη συχνότητα.

= 1
#479 Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην ακρίβεια των µετρήσεων ενός οργάνου;
1. Η συχνότητα απόκρισης του οργάνου.
2. Η εσωτερική αντίσταση του οργάνου.
3. Η κυµατοµορφή του µετρούµενου σήµατος.
4. Όλα τα παραπάνω.

= 4
#480 Που χρησιµοποιούνται τα όργανα κινητού πλαισίου;
1. Σε βολτόµετρα
2. Σε αµπερόµετρα
3. Σε πολύµετρα
4. Σε όλα τα παραπάνω

= 4
#482 Πώς µετράµε την αντίσταση µιας κεραίας;
1. Με γέφυρα στασίµων κυµάτων.
2. Με παλµογράφο.
3. Με γέφυρα συνθέτων αντιστάσεων.
4. Με πολύµετρο.

= 3
#483 Πώς µετράµε την κυµατοµορφή της περιβάλλουσας ενός σήµατος RF;
1. Με γέφυρα στασίµων.
2. Με συχνόµετρο.
3. Με παλµογράφο.
4. Με πολύµετρο.

= 3
#485 Σε ένα ποµποδέκτη η ισχύς που µετρά το ενσωµατωµένο βαττόµετρο σε αυτόν είναι συνήθως:
1. Η µέση ισχύς εξόδου του ποµπού.
2. Η ισχύς εξόδου κορυφής του ποµπού.
3. Η ανακλώµενη ισχύς από την κεραία εκποµπής.
4. Κανένα από τα παραπάνω.

= 1



#486 Σε τι διαφέρει η µέση ισχύς (average power) εξόδου του ποµπού από την ισχύ κορυφής 
     (peak envelope power-PEP) του σήµατος RF;
1. ∆εν διαφέρουν, είναι ίδιες.
2. Η µέση ισχύς είναι πάντοτε η µισή από την ισχύ κορυφής.
3. Η ισχύς κορυφής είναι η µισή από την µέση ισχύ.
4. Η µέση ισχύς είναι ένα κλάσµα της ισχύος κορυφής, που εξαρτάται από την περιβάλλουσα της εκπεµπόµενης κυµατοµορφής.

= 4
#487 Σε τι διαφέρει το συχνόµετρo βύθισης (dip meter) από το συχνόµετρο απορρόφησης (absorption meter);
1. Και τα δύο µετρούν τη συχνότητα.
2. Στην ακρίβεια της µέτρησης της συχνότητας.
3. Το συχνόµετρο βύθισης είναι ενεργό (χρειάζεται τροφοδοσία) ενώ το απορρόφησης δεν χρειάζεται.
4. Στις ζώνες συχνοτήτων που µετρούν.

= 3
#488 Σε τι πλεονεκτεί το ψηφιακό συχνόµετρο σε σχέση µε τα συχνόµετρα βύθισης και απορρόφησης;
1. Στο βάρος.
2. Στην ακρίβεια της µέτρησης της συχνότητας.
3. Στο εύρος της περιοχής των συχνοτήτων που µετρά.
4. Σε όλα τα παραπάνω.

= 4
#489 Στην είσοδο ενός ενισχυτή εφαρµόζεται ηµιτονικό σήµα πλάτους 2V. Μετράµε το πλάτος στην έξοδο 
     του ενισχυτή και είναι 4V. Το κέρδος του ενισχυτή είναι:
1. 3dB
2. 6dB
3. 2dB
4. 2

= 2
#491 Συνδέοντας σε σειρά ποµπό 10W και ενισχυτή 23dB παίρνουµε σήµα µέγιστης ισχύος:
1. 200W
2. 230W
3. 230dBW
4. 2kW

= 4
#492 Τι ακρίβεια µέτρησης (όχι ακρίβεια ένδειξης) σε HZ πρέπει να έχει ένα ψηφιακό συχνόµετρο ώστε 
     να µπορούµε να ελέγξουµε τη συχνότητα µιας ραδιοερασιτεχνικής εκποµπής 100 W βραχέων κυµάτων (HF) 
     σύµφωνα µε τις απαιτούµενες διεθνείς προδιαγραφές;
1. 1000 HZ
2. 100 HZ
3. 10 HZ
4. 1 HZ

= 3
#493 Τι ∆ΕΝ µετρά ένα απλό πολύµετρο;
1. Την τάση του δικτύου.
2. Την συχνότητα του δικτύου.
3. Την αντίσταση ενός κυκλώµατος.
4. Την ένταση σε ένα κύκλωµα.

= 2



#495 Τι σηµαίνει η µονάδα dB;
1. Ντεσιµπέλ (Decibel). Μονάδα µέτρησης του εύρους συχνοτήτων.
2. Ντεσιµπέλ (Decibel). Μονάδα σύγκρισης τάσεων, ισχύων κ.λ.π. ως λογαριθµικός λόγος.
3. Ντεσιµπέλ (Decibel). Μονάδα µέτρησης της σύνθετης αντίστασης ενός κυκλώµατος.
4. ΝτιΜπί (Data Base), δηλαδή "βάση δεδοµένων" για στοιχεία που κρατάει ο ραδιοερασιτέχνης στον H/Y του. = 2

#496 Το duty cycle της κυµατοµορφής του σχήµατος είναι:
1. 200%
2. 75%
3. 50%
4. 25% = 4

#497 Το πλάτος peak-to-peak της κυµατοµορφής του σχήµατος είναι:
1. 3V
2. 2V
3. 1V
4. Κανένα από τα παραπάνω

= 2



#498 Το σηµείο συµπίεσης 1dB ενός ενισχυτή ορίζεται ως:
1. Η ισχύς του σήµατος εισόδου που οδηγεί σε ισχύ εξόδου 1dBW.
2. Η ισχύς του σήµατος εισόδου που οδηγεί σε ισχύ εξόδου 1W.
3. Η ισχύς του σήµατος εισόδου για την οποία το κέρδος του ενισχυτή είναι 1dB.
4. Η ισχύς του σήµατος εισόδου για την οποία η ισχύς εξόδου υπολείπεται κατά 1dB της αναµενόµενης.

= 4
#499 Αν η εκποµπή του ραδιοερασιτεχνικού σταθµού παρεµβάλλεται σε ένα τοπικό ραδιοδίκτυο Ποια είναι η πιθανότερη αιτία;
1. Μικρή και εκτός προδιαγραφών εξασθένιση των αρµονικών του σταθµού.
2. Υπερβολική ισχύς εξόδου του σταθµού.
3. Έλλειψη γείωσης στη κεραία του σταθµού.
4. Κακή εγκατάσταση της κεραίας του ραδιοδικτύου.

= 1
#502 Αν όταν εκπέµπουµε δηµιουργούνται παρεµβολές µόνο στην αναπαραγωγή ταινίας VIDEO 
     τι µέτρα πρέπει να λάβουµε σε πρώτη φάση;
1. Να γειώσουµε την κεραία εκποµπής.
2. Να σταµατήσουµε τις εκποµπές.
3. Να σταµατήσουµε το VIDEO.
4. Να µειώσουµε την ισχύ εξόδου µέχρι να σταµατήσει η παρεµβολή.

= 4
#504 Γιατί τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν εισχωρούν σε ένα καλό αγωγό περισσότερο 
     από ένα µικρό κλάσµα του µήκους κύµατος;
1. Γιατί τα κύµατα ανακλώνται στην επιφάνεια του αγωγού.
2. Γιατί η οξείδωση της επιφάνειας του αγωγού λειτουργεί σαν µαγνητική ασπίδα.
3. Γιατί τα κύµατα εξασθενούν σαν δινορεύµατα EDDY στην επιφάνεια του αγωγού.
4. Γιατί η αντίσταση της επιφάνειας του αγωγού καταναλώνει τα κύµατα.

= 3
#505 Ένας δέκτης ραδιοκυµάτων σε µια σηµειακή (point-to-point) ζεύξη µπορεί 
     να απορρίψει σήµατα παρεµβολών χρησιµοποιώντας:
1. Βαθυπερατά φίλτρα.
2. Οµοιοκατευθυντικές κεραίες.
3. Οµοαξονικά καλώδια µε χαµηλή απόσβεση.
4. Κατευθυντικές κεραίες.

= 4
#506 Ένας µη-γραµµικός τελικός ενισχυτής:
1. ∆ηµιουργεί παρεµβολές εντός του φάσµατος του εκπεµπόµενου σήµατος.
2. ∆ηµιουργεί παρεµβολές σε µια συγκεκριµένη, στενή ζώνη συχνοτήτων.
3. ∆ηµιουργεί παρεµβολές τόσο εντός όσο κι εκτός της ζώνης συχνοτήτων του εκπεµπόµενου σήµατος.
4. ∆εν δηµιουργεί παρεµβολές.

= 3

#507 Με ποιο τρόπο εισέρχεται µια παρεµβολή στη συσκευή που παρεµβάλλεται;
1. Μέσω της γραµµής τροφοδοσίας της.
2. Απευθείας από το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο του σταθµού.
3. Από την είσοδο της κεραίας.
4. Από όλα τα παραπάνω.

= 4



#508 Με ποιο τρόπο µπορούµε να περιορίσουµε τις παρεµβολές από κοντινούς ραδιοφωνικούς σταθµούς σε ποµποδέκτες VHF;
1. Με χαµηλοπερατό (lowpass) φίλτρο 110 MHz στον ακροδέκτη κεραίας του ποµποδέκτη.
2. Με υψιπερατό (highpass) φίλτρο 140 MHz στον ακροδέκτη κεραίας του ποµποδέκτη.
3. Με φίλτρο καταπίεσης αρµονικών στον ποµποδέκτη.
4. Με καλή γείωση του ποµποδέκτη.

= 2
#509 Όταν ένα ανεπιθύµητο σήµα (σήµα παρεµβολής) εισέλθει σε έναν ενισχυτή, ταυτόχρονα µε το σήµα πληροφορίας:
1. Ενεργοποιείται ο βρόχος AGC.
2. Μειώνεται το κέρδος του ενισχυτή.
3. Προκαλούνται φαινόµενα ενδοδιαµόρφωσης.
4. Ενεργοποιείται ο βρόχος AFC.

= 3
#510 Όταν η εκποµπή µας ακούγεται στο ενσύρµατο τηλέφωνο του γείτονα και έχουµε ήδη τοποθετήσει 
     φίλτρο γραµµής σε αυτό, τι άλλο µπορούµε να κάνουµε;
1. Να προτείνουµε την αντικατάσταση του τηλεφώνου µε ένα άλλο που να πληροί τις προδιαγραφές 
   της Ευρ. 'Ένωσης για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC).
2. Να σταµατήσουµε τις εκποµπές στη συγκεκριµένη συχνότητα.
3. Να µειώσουµε την ισχύ εξόδου στο 20%.
4. Να γειώσουµε το τηλέφωνο.

= 1
#511 Όταν η εκποµπή παρεµβάλλεται στα ηχεία ενός ενισχυτή Ηi-Fi, µε ή χωρίς τη συνοδεία της µουσικής, 
     σε ποια πιθανότερη αιτία οφείλεται αυτό;
1. Στη σύµπτωση µε τη συχνότητα εκποµπής.
2. Σε φώραση στα κυκλώµατα του ενισχυτή.
3. Στις αρµονικές του ποµπού.
4. Σε ενδοδιαµόρφωση στα κυκλώµατα του ενισχυτή.

= 2
#512 Ποια είναι τα αίτια της παρεµβολής από µια ραδιοερασιτεχνική εκποµπή;
1. Από τις αρµονικές του ποµπού.
2. Από τις παρασιτικές εκποµπές του ποµπού.
3. Από το επιθυµητό σήµα εκποµπής.
4. Από όλα τα παραπάνω.

= 4
#518 Ποιος είναι ο απλούστερος τρόπος για να µειώσουµε τις παρασιτικές εκποµπές από µια ψηφιακή τερµατική συσκευή;
1. Με γείωση της συσκευής.
2. Με θωράκιση της συσκευής.
3. Με τοποθέτηση συσφιγγόµενων φεριτικών φίλτρων στα καλώδια της συσκευής.
4. Με αναδιάταξη της θέσης της συσκευής.

= 3
#519 Ποιου τύπου εξωτερικό φίλτρο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σε ένα δέκτη γενικής κάλυψης 
     που παρεµβάλλεται από τις εκποµπές των ραδιοφωνικών σταθµών της περιοχής;
1. Χαµηλοπερατό (lowpass) 30 MHz.
2. Υψιπερατό (highpass) 80 MHz.
3. Αποκοπής ζώνης (bandstop) 80-110 MHz.
4. Μεσοπερατό (bandpass) 80-110 MHz.

= 3



#520 Ποιου τύπου φίλτρο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σε ένα ποµπό VHF για να βελτιώσουµε 
     την εξασθένηση των παρασιτικών εκποµπών του;
1. Υψιπερατό (highpass).
2. Χαµηλοπερατό (lowpass).
3. Ζωνοπερατό (bandpass).
4. Αποκοπής ζώνης (bandstop).

= 3
#521 Ποιου τύπου φίλτρο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σε ένα ποµπό βραχέων κυµάτων (HF) 
     για να βελτιώσουµε την εξασθένιση των αρµονικών εκποµπών του;
1. Ζωνοπερατό (bandpass).
2. Χαµηλοπερατό (lowpass).
3. Υψιπερατό (highpass).
4. Αποκοπής ζώνης (bandstop).

= 2
#522 Πώς µπορούµε να αυξήσουµε την αντοχή σε παρεµβολές σε ένα ραδιοερασιτεχνικό δέκτη βραχέων κυµάτων (HF);
1. Με ρυθµιζόµενα φίλτρα προεπιλογής.
2. Με κεραία µόνο για τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες.
3. Με προενισχυτή µε υψηλή προστασία σε παράγωγα ενδοδιαµόρφωσης (intercept point).
4. Με όλα τα παραπάνω.

= 4
#523 Πώς ονοµάζουµε την ικανότητα µιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστήµατος 
     να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες 
     ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές στο περιβάλλον αυτό;
1. Ατρωσία.
2. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.
3. Μαγνητική εναρµόνιση.
4. Ηλεκτρική εναρµόνιση.

= 2
#524 Σε ποια αιτία µπορεί να οφείλεται η παρεµβολή σε πιστοποιηµένες για EMC ηλεκτρονικές συσκευές;
1. Στη µεγάλη ένταση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στη θέση της συσκευής (field strength).
2. Στις αρµονικές του ποµπού (harmonics).
3. Στις παρασιτικές εκποµπές του ποµπού (spurious emissions).
4. Σε όλα τα παραπάνω.

= 4
#525 Σε ποια αιτία µπορεί να οφείλεται το παροδικό ξεκλείδωµα του βρόγχου κλειδώµατος φάσης (PLL) σε ένα ποµποδέκτη VHF;
1. Σε βλάβη.
2. Σε πολύ ισχυρό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.
3. Σε κακή ρύθµιση του κυκλώµατος αυτού.
4. Σε όλα τα παραπάνω.

= 4
#526 Σε ποια αιτία οφείλεται η πλήρης απευαισθητοποίηση ενός δέκτη όταν η κεραία του γειτνιάζει µε την κεραία ενός ποµπού;
1. Στις αρµονικές του ποµπού.
2. Στην σύµπτωση των συχνοτήτων ποµπού και δέκτη.
3. Στην πλήρη παρεµβολή (blocking).
4. Στην κακή γείωση του ποµπού ή του δέκτη.

= 3



#527 Σε ποια αιτία οφείλεται κυρίως η ταυτόχρονη λήψη στην ίδια ραδιοερασιτεχνική συχνότητα ενός 
     ραδιοφωνικού σταθµού και ενός επαγγελµατικού ραδιοδικτύου;
1. Σε αρµονικές εκποµπές του ραδιοφωνικού σταθµού.
2. Σε φαινόµενα ενδοδιαµόρφωσης (intermodulation) στο δέκτη.
3. Σε παρασιτικές εκποµπές του ραδιοδικτύου.
4. Σε φαινόµενα πλήρους παρεµβολής (blocking) του δέκτη.

= 2
#528 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται επιπλέον θωράκιση µια συσκευή;
1. Αν είναι δέκτης και λαµβάνει σήµατα χωρίς να έχει κεραία.
2. Αν είναι ποµπός και παρενοχλεί τη τηλεόραση του γείτονα παρόλο που εκπέµπει σε τεχνητό φορτίο (dummy load).
3. Αν δεν πληροί τις προδιαγραφές EMC της Ευρ. Ένωσης.
4. Όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

= 4
#529 Σε τι οφείλεται πιθανόν η παρεµβολή οριζόντιων γραµµών στη τηλεόραση του γείτονα όταν εκπέµπουµε;
1. Στον τηλεοπτικό ποµπό.
2. Στην κεραία της τηλεόρασης.
3. Στην ραδιοερασιτεχνική κεραία εκποµπής.
4. Στην εκποµπή αρµονικών από το ραδιοερασιτεχνικό ποµπό.

= 4
#530 Στην είσοδο ενός µη γραµµικού ενισχυτή εφαρµόζονται 2 φέροντα µε συχνότητες 200kHz και 100kHz. 
     Ποια από τις παρακάτω συχνότητες προκύπτει ως προϊόν ενδοδιαµόρφωσης 3ης τάξης;
1. 700kHz
2. 300kHz
3. 600kHz
4. 900kHz

= 2
#531 Τα συστήµατα εκκίνησης µηχανών προκαλούν:
1. Λευκό θόρυβο.
2. Παρεµβολές σε συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων.
3. Παρεµβολές στενής ζώνης.
4. Παρεµβολές ευρείας ζώνης.

= 3
#532 Τα φαινόµενα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας αφορούν όλο τον ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό;
1. Ναι.
2. Όχι.
3. Αφορούν όλο το ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό εξοπλισµό, εκτός από τα παθητικά στοιχεία (π.χ. καλώδια, µπαταρίες, 
   εξοπλισµό που περιέχει µόνο ωµικά φορτία χωρίς οποιαδήποτε συσκευή αυτόµατης µεταγωγής κ.λ.π.).
4. Όχι εφόσον ο εξοπλισµός είναι γειωµένος.

= 3
#533 Τι είναι η «Ηλεκτροµαγνητική διαταραχή»;
1. Το ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουργίας 
   µιας (ηλεκτρονικής ή ηλεκτρικής) διάταξης, συσκευής ή συστήµατος.
2. Η ικανότητα µιας ηλεκτρονικής συσκευής να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας της, 
   παρά την αυξοµείωση της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου της ∆ΕΗ.
3. Η ικανότητα ενός ποµποδέκτη να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον.
4. Τα παράσιτα σε ένα δέκτη. = 1



#536 Το ζωνοπερατό φίλτρο στην είσοδο ενός δέκτη:
1. Προστατεύει το σήµα από παρεµβολές στην ίδια ζώνη συχνοτήτων.
2. Προστατεύει το σήµα από παρεµβολές σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων.
3. Προστατεύει το σήµα από το λευκό θόρυβο.
4. Αποκόπτει το φέρον.

= 2
#537 Το µέγεθος SIR εκφράζει:
1. Το λόγο της ισχύος του σήµατος προς την παρεµβολή.
2. Το φασµατικό περιεχόµενο ενός σήµατος.
3. Την ανθεκτικότητα ενός σήµατος στο θόρυβο.
4. Την ποιότητα ενός δέκτη.

= 1
#538 Γιατί σε έναν ποµπό, χρησιµοποιούµε τον ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (audio frequency amplifier);
1. Για να προσαρµόζει την αντίσταση του µικροφώνου στον ποµπό µας.
2. Για να ενισχύει το σήµα της φωνής από το µικρόφωνο σε µια στάθµη κατάλληλη να οδηγήσει την δίοδο Varicap
   (ή άλλα στοιχεία) ώστε να προκληθεί η διαµόρφωση στον ταλαντωτή ραδιοσυχνοτήτων (RF oscillator).
3. Για να «συντονίζει» καλύτερα το µικρόφωνο.
4. Για να ενισχύει το σήµα της φωνής από το µικρόφωνο σε µια στάθµη κατάλληλη να οδηγήσει απευθείας 
   τον ενισχυτή ισχύος (Power Amplifier) ραδιοσυχνοτήτων.

= 2
#540 Ένας ενισχυτής τάξης C για ποιες τιµές της φάσης ενός ηµιτονικού κύµατος εισόδου άγει;
1. 90 έως 150 µοίρες.
2. 180 µοίρες.
3. 180 έως 360 µοίρες.
4. 360 µοίρες.

= 1
#541 Ένας ενισχυτής τάξης C µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν πολλαπλασιαστής συχνότητας, δίνοντας στην έξοδό του:
1. Συχνότητα διπλάσια της συχνότητας εισόδου.
2. Οποιοδήποτε πολλαπλάσιο της συχνότητας εισόδου.
3. Γινόµενο δυο συχνοτήτων εισόδου.
4. Ακέραιο πολλαπλάσιο της συχνότητας εισόδου.

= 4
#542 Ένας ποµπός 20W που χρησιµοποιεί κεραία 13dBi, πόση ισχύ EIRP εκπέµπει;
1. 33W
2. 33dBW
3. 400W
4. 260W

= 3
#543 Η απόσταση από µια κεραία εκποµπής όπου ο χώρος χαρακτηρίζεται "µακρινό πεδίο" (far field) εξαρτάται:
1. Από την ισχύ εκποµπής και το µήκος κύµατος.
2. Τις διαστάσεις της κεραίας και τη συχνότητα εκποµπής.
3. Τις διαστάσεις και την αντίσταση εισόδου της κεραίας.
4. Το υλικό και τις διαστάσεις της κεραίας.

= 2



#545 Η κυµατοµορφή στην έξοδο ενός ραδιοφωνικού ποµπού απεικονίζεται στον παλµογράφο όπως φαίνεται στο σχήµα.
     Με βάση την εικόνα αυτή, η διαµόρφωση είναι:
1. ΑΜ
2. FM
3. PM
4. Τίποτα από τα παραπάνω

= 1
#547 Θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους ποµπούς, ως τελική βαθµίδα (πριν από την κεραία), ένα βαθυπερατό φίλτρο
     για να περικόπτονται (και συνεπώς να µη µεταδίδονται) τα ανεπιθύµητα σήµατα;
1. Ναι.
2. Όχι. ∆εν πρέπει να υπάρχει φίλτρο.
3. Όχι. ∆εν χρειάζεται βαθυπερατό αλλά υψιπερατό φίλτρο.
4. Όχι. ∆εν χρειάζεται βαθυπερατό αλλά ζωνοπερατό φίλτρο.

= 1
#548 Ο απλούστερος ποµπός για την παραγωγή CW κώδικα Morse αποτελείται από:
1. Ένα ταλαντωτή, διακόπτη µίκτη και φίλτρο.
2. Έναν ταλαντωτή και ένα διακόπτη.
3. Έναν ταλαντωτή κι έναν ενισχυτή.
4. Ένα φίλτρο, έναν ενισχυτή κι ένα διακόπτη.

= 2
#549 Ο ενισχυτής ισχύος (Power Amplifier - PA) ενός ποµπού, ενισχύει το σήµα χαµηλής στάθµης που «βγαίνει» από ένα
     διαµορφωτή (modulator) στην επιθυµητή ισχύ ώστε να µεταφερθεί στην κεραία µας για εκποµπή (transmission):
1. Σωστό αλλά προσοχή! Ο ενισχυτής ισχύος πρέπει να δίνει ενίσχυση τουλάχιστον 1 Watt.
2. Λάθος
3. Σωστό.
4. Λάθος. Ο ενισχυτής ισχύος ευρίσκεται µόνο σε οπτικοακουστικά συστήµατα (π.χ. σε ενισχυτές HiFi).

= 3
#550 Οι παρασιτικές εκποµπές ενός ποµπού οφείλονται κατά κύριο λόγο:
1. Στη µη γραµµική συµπεριφορά του τελικού ενισχυτή.
2. Στην βαθµίδα ενδιάµεσων συχνοτήτων (IF).
3. Στην αστάθεια του τοπικού ταλαντωτή.
4. Σε ατέλειες των καλωδίων.

= 1



#552 Πώς µπορεί να ελαχιστοποιηθεί η παρενόχληση των συχνοτήτων (εκποµπή στον αέρα) κατά τη διάρκεια µιας δοκιµής
     συσκευών εκποµπής του σταθµού;
1. Επιλογή µιας µη κατειληµµένης συχνότητας .
2. Χρήση ενός τεχνητού φορτίου (dumy load).
3. Χρήση χαµηλής ισχύος.
4. Αποσύνδεση της κεραίας.

= 2
#553 Σ’ ένα ποµπό, ο ταλαντωτής (RF oscillator) περικόπτει την ανεπιθύµητη πλευρική ζώνη και επιτρέπει την διέλευση
     της επιθυµητής. ∆ηλαδή επιτρέπει είτε την άνω πλευρική ζώνη {upper sideband - USB) ή την κάτω (lower sideband - LSB).
     Σωστό ή λάθος;
1. Σωστό.
2. Λάθος. Οι ιδιότητες του στοιχείου όπως αναφέρονται, αφορούν το φίλτρο πλευρικής ζώνης (Side Band Filter).
3. Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι το ενεργό φίλτρο που χρησιµοποιείται στους ποµπούς ως τελική βαθµίδα (πριν από την κεραία).
4. Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι ο µίκτης (mixer).

= 2
#554 Σ’ ένα ποµπό, το φίλτρο πλευρικής ζώνης (Side Band Filter) ελέγχεται από κρύσταλλο (ή είναι VFO)
     και παράγει το βασικό σήµα ραδιοσυχνοτήτων (RF signal) σε χαµηλή στάθµη:
1. Σωστό.
2. Λάθος. Οι ιδιότητες του στοιχείου όπως αναφέρονται, αφορούν τον ταλαντωτή ραδιοσυχνοτήτων (RF oscillator).
3. Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι ο µίκτης (mixer).
4. Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι το ενεργό φίλτρο που χρησιµοποιείται στους ποµπούς ως τελική βαθµίδα (πριν από την κεραία).

= 2
#555 Σε ένα ποµπό FM όταν ο δείκτης διαµόρφωσης είναι µεγαλύτερος του 100%, τότε λέµε ότι έχουµε:
1. Παραµόρφωση
2. Υποδιαµόρφωση
3. Υπερδιαµόρφωση
4. Αναδίπλωση

= 3
#556 Σε ένα ποµπό FΜ η συχνότητα του φέροντος πρέπει να είναι:
1. Πολύ µεγαλύτερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
2. Πολύ µικρότερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
3. Ίση µε το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
4. Ίση µε το ήµισυ του εύρους ζώνης του σήµατος πληροφορίας.

= 1
#557 Σε ένα ποµπό ΑΜ η συχνότητα του φέροντος πρέπει να είναι:
1. Πολύ µικρότερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
2. Πολύ µεγαλύτερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
3. Ίση µε το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
4. Ίση µε το ήµισυ του εύρους ζώνης του σήµατος πληροφορίας

= 2
#558 Σε µια αναλογική διαµόρφωση η συχνότητα του φέροντος πρέπει να είναι:
1. Ίση µε το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
2. Πολύ µικρότερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
3. Πολύ µεγαλύτερη από το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας.
4. ∆εν υπάρχει περιορισµός.

= 3



#559 Σε ποιο είδος ποµπών δεν χρησιµοποιούνται οι ενισχυτές τάξης C:
1. FM
2. AM
3. SSB
4. CW

= 3
#560 Στη διαµόρφωση FM το φέρον:
1. Έχει µεταβαλλόµενη φάση.
2. Έχει σταθερό πλάτος.
3. Έχει σταθερή συχνότητα.
4. Είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του εύρους ζώνης του σήµατος πληροφορίας.

= 2

#561 Στο σχήµα απεικονίζεται η εικόνα που δίνει στον παλµογράφο ένα διαµορφωµένο κατά ΑΜ φέρον. 
     Από το σχήµα συµπεραίνουµε ότι:
1. Είναι διαµόρφωση µονής πλευρικής ζώνης.
2. Το φέρον έχει πολύ υψηλή συχνότητα.
3. Το ποσοστό διαµόρφωσης είναι 50%.
4. Το φέρον είναι καταπιεσµένο.

= 4
#562 Το Low Pass Filter (LPF) παρέχει σήµα σταθερής συχνότητας το οποίο είναι ακριβές και χρησιµοποιείται
     ως συχνότητα αναφοράς. Η συχνότητα του σήµατος εξόδου εξαρτάται από την συχνότητα του κρυστάλλου:
1. Σωστό.
2. Λάθος. Είναι ο Crystal Controlled Oscillator.
3. Σωστό . Σε συνεργασία µε το φωρατή.
4. Λάθος. Είναι το Low Pass Filter (LPF).

= 2
#563 Υπάρχει σε όλους τους ποµπούς, ως τελική βαθµίδα (πριν από την κεραία), 
     ένα ζωνοπερατό φίλτρο για καλύτερη ποιότητα εκποµπής;
1. Ναι.
2. Μόνο στους ποµπούς FM.
3. Μόνο στους ποµπούς AM.
4. Όχι.

= 4



#564 Υπάρχει σε όλους τους ποµπούς, ως τελική βαθµίδα (πριν από την κεραία), ένας ταλαντωτής ;
1. Λάθος.
2. Λάθος. Υπάρχει µεν ταλαντωτής αλλά µόνο στους φορητούς ποµπούς FM.
3. Λάθος. Υπάρχει µεν ταλαντωτής αλλά µόνο στους ποµπούς AM / SSB.
4. Σωστό.

= 1
#565 Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι ταλαντωτών ραδιοσυχνοτήτων. Κρυστάλλου και µεταβαλλόµενης συχνότητας (VFO).
     Αυτοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον καταλληλότερο τύπο για µια συγκεκριµένη εφαρµογή;
1. Σωστό.
2. Λάθος.
3. Όχι. Οι ταλαντωτές αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
4. Όχι. Ο ένας ελέγχεται από κρύσταλλο και ο άλλος είναι µεταβαλλόµενης τάσης.

= 1
#595 Ποίο είναι το διεθνές ραδιοτηλεγραφικό σήµα κινδύνου;
1. Η λέξη ΒΟΗΘΕΙΑ εκπεµπόµενη τρεις φορές.
2. Το MAYDAY.
3. Το SOS και το MAYDAY εναλλάξ.
4. Το SOS.

= 4
#596 Ποίο είναι το διεθνές ραδιοτηλεφωνικό σήµα κινδύνου;
1. Η λέξη ΒΟΗΘΕΙΑ εκπεµπόµενη τρεις φορές.
2. Το MAYDAY.
3. Το SOS και το MAYDAY εναλλάξ.
4. Το SOS.

= 2
#603 Ποια "µπάντα" δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους επίγειους σταθµούς για δορυφορικές επικοινωνίες;
1. 6 µέτρα.
2. 2 µέτρα.
3. 70 εκατοστόµετρα.
4. 23 εκατοστόµετρα.

= 1
#610 Ποια είναι η υποπεριοχή συχνοτήτων λειτουργίας των ραδιοφάρων στην περιοχή των VHF;
1. 144,845 - 144,990 MHz
2. 145,000 - 145,175 MHz
3. 146,000 - 146,175 MHz
4. 433,000 - 433,375 ΜΗz

= 1
#611 Ποια είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 23-εκατοστόµετρων;
1. 1260 - 1300 MHz
2. 1240 - 1300 MHz
3. 1270 - 1295 MHz
4. 1240 - 1246 MHz

= 1



#613 Ποια είναι τα όρια συχνότητας της ζώνης 6-µέτρων στην Ελλάδα;
1. 52,0 - 54,5 MHz
2. 50,0 - 56,0 MHz
3. 50,0 - 52,0 MHz
4. 50,1 - 52,1 MHz

= 3
#618 Σε ποιά από τις παρακάτω υποπεριοχές συχνοτήτων µπορούν να λειτουργούν (να εκπέµπουν) 
     οι επαναλήπτες στην περιοχή των UHF;
1. 434,600 - 434,975 MHz
2. 145,000 - 145,175 MHz
3. 433,000 - 433,375 ΜΗz
4. 600 KHz

= 1
#619 Σε ποιες συχνότητες µέσα στη υποζώνη των 70-εκατοστόµετρων στην περιοχή 1 της IARU µπορεί 
     να λειτουργούν ραδιοερασιτεχνικοί ραδιοφάροι;
1. 432,000 - 432,100 MHz
2. 440,000 - 450,000 MHz
3. 432,800 - 432,990 MHz
4. 433,000 - 433,375 MHz

= 3
#622 Ποια είναι η πιθανή απάντηση στην ερώτηση "QRN" σύµφωνα µε τον κώδικα Q;
1. Ναι
2. Όχι
3. QRX
4. Η 1 και η 2 απαντήσεις

= 4
#625 Πώς απαντάµε, στον κώδικα Q, στην ερώτηση "να σταµατήσω την µεταβίβαση";
1. QRV
2. QRT
3. QST
4. QTT

= 2
#626 Πώς ξεκινάµε την απάντηση, στον κώδικα Q, στην ερώτηση "ποια είναι η ευκρίνεια της εκποµπής µου";
1. QRK………
2. QRM………
3. QRL……..
4. QRX………

= 1
#627 Πώς ρωτάµε, στον κώδικα Q, κάποιον για να αυξήσουµε την ισχύ εκποµπής µας;
1. QXW
2. QRZ
3. QRP
4. QRO

= 4



#632 Τι είναι µια κάρτα επιβεβαίωσης "QSL";
1. Μία γραπτή επιβεβαίωση της επικοινωνίας µεταξύ δύο ραδιοερασιτεχνών.
2. Μια αναµνηστική κάρτα µε ευχές.
3. Μια κάρτα που αναγράφει την ηµεροµηνία λήξης της αδείας του σταθµού.
4. Ένα γράµµα ή µια κάρτα ευχών από ένα φίλο ραδιοερασιτέχνη. = 1
   
#634 Τι σηµαίνει κατά την απάντηση η σύντµηση QRK σύµφωνα µε τον κώδικα Q;
1. Η ευκρίνεια της εκποµπής σου είναι …
2. Είµαι απασχοληµένος.
3. Ο τόνος της εκποµπής σου είναι….
4. Η συχνότητα σου µεταβάλλεται… = 1
   
#637 Τι σηµαίνει κατά την απάντηση η σύντµηση QRO σύµφωνα µε τον κώδικα Q;
1. Αύξησε την ισχύ εκποµπής.
2. Μείωσε την ισχύ εκποµπής.
3. Η σειρά σου είναι …
4. Τα σήµατα σου έχουν διαλείψεις. = 1
   
#641 Τι σηµαίνει κατά την απάντηση η σύντµηση QSB σύµφωνα µε τον κώδικα Q;
1. Τα σήµατα σου έχουν διαλείψεις.
2. Στείλε µε πιο αργό ρυθµό.
3. Η αναγνωσιµότητα του σήµατος είναι …
4. Στείλε σειρά συντονιστικών. = 1
   
#645 Τι σηµαίνει κατά την ερώτηση η σύντµηση QRN σύµφωνα µε τον κώδικα Q;
1. Σταµατάς την αποστολή;
2. Παρενοχλείσαι από παράσιτα;
3. Πόσες αιτήσεις ραδιοσυνδιάλεξης έχεις σε εκκρεµότητα;
4. Μεταβάλλεται η ένταση των σηµάτων µου; = 2
   
#654 Η συντοµογραφία "MSG" σηµαίνει;
1. Χρησιµοποίησε το Messenger.
2. Μήνυµα.
3. Mike Sierra Golf.
4. Μικρόφωνο ανοικτό.

= 2
#655 Η συντοµογραφία "PSE" σηµαίνει;
1. Ελήφθη
2. Power Signal Efficiency
3. Παρακαλώ
4. ∆ιαµόρφωση φάσης

= 3
#660 Σε ποια ενέργεια προβαίνεις όταν ο συνοµιλητής σου στείλει τη συντοµογραφία "UR";
1. Παίρνεις το λόγο.
2. Περιµένεις.
3. Ανεβάζεις ισχύ.
4. Αναφέρεις τη θέση σου. = 1



#665 Τι σηµαίνει η αγγλική συντοµογραφία AF;
1. Ακουστικές Συχνότητες (Audio Frequencies).
2. Αµατερικές Συχνότητες (δηλαδή συχνότητες λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθµών).
3. Συχνότητες ραδιοεπικοινωνιών για τα Αεροσκάφη.
4. "Άλλαξε Συχνότητα" .

= 1
#667 Το σήµα "BK" χρησιµοποιείται για:
1. Να περιγράψει ένα συνεχές κύµα.
2. Να περιγράψει ένα συνεχές σήµα.
3. Να διακόψει µία εκποµπή σε εξέλιξη.
4. Να πραγµατοποιήσει µια γενική κλήση.

= 3
#697 Με τη χρήση ποιου είδους φίλτρου µπορεί ένας ραδιοερασιτέχνης να αποφύγει την παρεµβολή που δέχεται
     στην περιοχή των UHF από γειτονικό ραδιοφωνικό σταθµό;
1. Βαθυπερατό από 1 GHz.
2. Ζωνοπερατό από 88 έως 108 MHz.
3. Υψιπερατό από 430 MHz.
4. Φίλτρο αποκοπής ηµιτονοειδών σηµάτων.

= 3
#698 Με τον όρο «ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» εννοούµε:
1. Την ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς 
   να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.
2. Το ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού.
3. Το συγκεκριµένο συνδυασµό διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που συναρµολογούνται, 
   τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιµοποιούνται σε µια προκαθορισµένη τοποθεσία.
4. Τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας.

= 1
#699 Με τον όρο «σταθερή εγκατάσταση» εννοούµε :
1. Την ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη
   ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής.
2. Το σύνολο όλων των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων, τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη τοποθεσία.
3. Το συγκεκριµένο συνδυασµό διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που συναρµολογούνται, 
   τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιµοποιούνται µονίµως σε µια προκαθορισµένη τοποθεσία.
4. Όλα τα παραπάνω.

= 3
#700 Μιλώντας για ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, µε τον όρο «ατρωσία» εννοούµε:
1. Τον συνδυασµό συσκευών και, ανάλογα µε την περίπτωση, άλλων διατάξεων, που προορίζονται να λειτουργούν 
   σε διάφορες τοποθεσίες.
2. Την ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά 
   την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής.
3. Την αντοχή των συσκευών απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία, κραδασµούς κ.λ.π.)
4. Το ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού.

= 2



#701 Ο Ραδιοερασιτεχνικός σταθµός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
1. Λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές
   διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.
2. Έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές, που να του επιτρέπει να λειτουργεί 
   χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση της λειτουργίας του.
3. Η ισχύς εκποµπής είναι η µέγιστη δυνατή για την εξασφάλιση επικοινωνίας.
4. Οι 1 και 2 απαντήσεις.

= 4
#704 Ποια από τις παρακάτω οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα;
1. Η οδηγία 2007/108/ΕΚ.
2. Η οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.
3. Η οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1500/2002.
4. Η οδηγία 2004/108/ΕΚ.

= 4

#705 Ποια είναι η έννοια του σχήµατος;
1. Η EMC δηµιουργήθηκε για να βάλει "φρένο" στην ακαταλόγιστη αύξηση της ισχύος των συσκευών.
2. Με το πέρασµα του χρόνου οι εκποµπές αυξανόντουσαν ενώ µειωνόταν η ατρωσία των συσκευών. Έχουµε λοιπόν τις δύο
   καµπύλες, µε τάση να συναντηθούν! Έπρεπε εγκαίρως να συγκρατήσουµε την ολέθρια συνάντηση κι έτσι εξελίχθηκε η EMC.
3. Η Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα είναι το τεχνολογικό επίτευγµα που δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε για να τοποθετείται
   στις συσκευές για την αποτροπή των παρασίτων.
4. Η 1 και η 3 απάντηση.

= 2

#706 Ποια Ευρωπαϊκή Οδηγία καλύπτει τον εργοστασιακό ραδιοερασιτεχνικό ραδιοεξοπλισµό ως προς την 
     Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα;
1. Η οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
2. Η οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9 Μαρτίου 1999.
3. Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ
4. Η οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

= 2



#707 Σε περίπτωση τροποποίησης ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού ο ραδιοερασιτέχνης οφείλει:
1. Να τοποθετεί επί του πλαισίου την σήµανση CE.
2. Να στέλνει τον εξοπλισµό στην Νοµαρχία για έλεγχο.
3. Να διασφαλίζει ότι ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις όλων των σχετικών διατάξεων της νοµοθεσίας.
4. ∆εν έχει περαιτέρω υποχρέωση γιατί πλέον θεωρείται ιδιοκατασκευή. = 3
   
#708 Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει οι ραδιοερασιτεχνικές συσκευές να καλύπτουν τις απαιτήσεις για την 
     Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC);
1. Μόνο όταν οι συσκευές είναι Εργοστασιακές.
2. Μόνο όταν η θέση λειτουργίας του σταθµού είναι κοντά σε νοσοκοµεία-σχολεία.
3. Σε κάθε περίπτωση.
4. Μόνο για την κατηγορία 1 (CEPT) που έχουµε εκποµπή στα βραχέα. = 3
   
#711 Τι σηµαίνει η σήµανση "CE" επί των εργοστασιακών συσκευών;
1. Ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση από άτοµα χωρίς να χρειάζεται η άδεια του ραδιοερασιτέχνη (free circulation).
2. Ότι εξάγεται από άλλη χώρα (China Export).
3. Είναι ο τύπος της συσκευής.
4. Ότι πλήροι τις ουσιώδεις απαιτήσεις όλων των οδηγιών που αφορούν την υπόψη συσκευή. = 4
   
#713 0 κάτοχος της κατηγορίας 1 µπορεί:
1. Να κάνει χρήση όλων των εκχωρηµένων υποζωνών συχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.
2. Να κάνει χρήση όλων των εκχωρηµένων υποζωνών συχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη µέσω ∆ορυφόρου.
3. Να εκπέµπει σε όλο το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων.
4. Η 1 και 2 απάντηση. = 4
   
#714 Για να λάβει κάποιος µέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να είναι:
1. Πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Πολίτης του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
3. Πολίτης άλλων χωρών πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου εφόσον διαθέτει άδεια παραµονής 
   και εργασίας στην Ελλάδα.
4. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω. = 4
   
#716 Επιτρέπεται η ραδιοερασιτεχνική χρήση στην υποζώνη συχνοτήτων 29,7-30,005 ΜΗz;
1. Απαγορεύεται. Η υποζώνη συχνοτήτων 29,7-30,005 MHz, σύµφωνα µε τον Εθνικό Κατάλογο Κατανοµής Συχνοτήτων 
   έχει απονεµηθεί σε άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.
2. Επιτρέπεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η υποζώνη αυτή δεν είναι κατειληµµένη από άλλους χρήστες.
3. Επιτρέπεται διότι οι συχνότητες αυτές χρησιµοποιούνται από ασύρµατα µικρόφωνα και άλλα SRD µικρής σπουδαιότητας.
4. Απαγορεύεται κοντά σε νοσοκοµεία και κλινικές διότι οι συχνότητες αυτές χρησιµοποιούνται από Ενεργά Ιατρικά 
   Εµφυτεύµατα. Αν ο ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από νοσοκοµείο, µπορεί να την χρησιµοποιήσει. = 1
   
#717 Εργοστασιακή τηλεπικοινωνιακή συσκευή, που δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις του Π∆ 44/2002 περί ραδιοεξοπλισµού
     και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και δε φέρει σήµανση CE:
1. ∆εν µπορεί να εισαχθεί σε καµία περίπτωση στη χώρα.
2. Μπορεί να την κατέχει και να την λειτουργεί µόνο αδειούχος ραδιοερασιτέχνης.
3. Μπορεί να παρουσιάζεται µόνο σε εκθέσεις ή επιδείξεις, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εµφανής επισήµανση
   ότι δεν µπορεί να κυκλοφορήσει στο εµπόριο ή να τεθεί σε κυκλοφορία.
4. Μπορεί να την κατέχει ένας ραδιοερασιτέχνης σαν εφεδρική. = 3



#720 Η εγκατάσταση ραδιοεξοπλισµού µε δυνατότητες πέραν των νοµίµως οριζοµένων ορίων συχνοτήτων και ισχύος:
1. Είναι ελεύθερη χωρίς διατυπώσεις.
2. Είναι ελεύθερη µετά τη λήψη βεβαίωσης από τη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΜΕ.
3. Είναι ελεύθερη εφόσον διαθέτει όργανα ρύθµισης και ελέγχου µε ακρίβεια µέτρησης καλύτερη από 10% µε σκοπό 
   την διαφύλαξη των προβλεπόµενων ορίων.
4. Είναι ελεύθερη εφόσον προέρχεται από τροποποίηση ερασιτεχνικού ραδιοεξοπλισµού.

= 3
#730 Ποιο είναι το ελληνικό πρότυπο που αφορά την συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών;
1. Το ΕΝ 300113
2. Το ΕΛΟΤ 1422
3. Το ΕΝ 300086
4. Το ΕΛΟΤ 1244

= 2
#732 Ποιοι µπορεί να είναι µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη;
1. Ραδιοηλεκτρολόγοι Α και Β κατηγορίας.
2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ΤΕΙ, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολόγου και τηλεπικοινωνιακού.
3. Ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 1 και ραδιοτηλεγραφητές επαγγελµατίες.
4. Υπάλληλοι της αρµόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας.

= 4
#735 Ποιος είναι ο σκοπός του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422;
1. Να δώσει κατευθύνσεις και υποδείξεις για την σύνταξη µελετών, την κατασκευαστική διαµόρφωση των εγκαταστάσεων
   ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούν ραδιοεξοπλισµό και οι κεραίες τους εγκαθίστανται στην ίδια τοποθεσία.
2. Να δώσει κατευθύνσεις και υποδείξεις για την συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
   που χρησιµοποιούν ραδιοεξοπλισµό και οι κεραίες τους εγκαθίστανται στην ίδια τοποθεσία.
3. Οι 1 και 2 απαντήσεις.
4. Να απαγορεύει την τοποθέτηση κεραιών στην ίδια τοποθεσία για να µην παρεµβάλονται και αλληλοδηµιουργούν προβλήµατα.

= 3
#737 Ποιος χορηγεί τα ειδικά ραδιοερασιτεχνικά χαρακτηριστικά κλήσης;
1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων προς τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
   των Περιφερειών.
3. Η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Ακτινοβολίας.
4. Η Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου Αµύνης.

= 2
#746 Ποιοι αλλοδαποί έχουν δικαίωµα λειτουργίας «φορητών» και «κινητών» ραδιοερασιτεχνικών σταθµών κατά την 
     διάρκεια της προσωρινής παραµονής τους στην Ελλάδα χωρίς να απαιτείται έκδοση Ελληνικής άδειας;
1. Ραδιοερασιτέχνες που είναι κάτοχοι ισχύουσας ραδιοερασιτεχνικής άδειας της αλλοδαπής γενικά.
2. Ραδιοερασιτέχνες που είναι κάτοχοι ισχύουσας ραδιοερασιτεχνικής άδειας της αλλοδαπής που έχει εκδοθεί σύµφωνα
   µε την Σύσταση T/R 61-01 της CEPT και τούτο αναγράφεται επί της αδείας τους.
3. Αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες που είναι υπήκοοι χώρας η οποία δεν ανήκει στη CEPT αλλά µε την οποία υφίσταται 
   ισχύουσα συµφωνία αµοιβαιότητας.
4. Οι 2 και 3 απάντησεις.

= 4



#752 Με τον όρο "κατασκευή κεραίας" νοείται:
1. Το σύστηµα των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτηµάτων και παρελκοµένων.
2. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσηµάτων.
3. Ο φωτισµός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.
4. Όλα τα παραπάνω.

= 4

#757 Σε ποιες περιπτώσεις οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να λειτουργούν τον σταθµό τους έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται
     ηλεκτροµαγνητικά πεδία που να υπερβαίνουν τις τιµές έκθεσης του κοινού που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000
     (ΦΕΚ Β’1105);
1. Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις θέσεις στο περιβάλλον του σταθµού στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση
   του γενικού πληθυσµού, σε συνδυασµό και µε τα οριζόµενα από τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις.
2. Μόνο όταν η ραδιοερασιτεχνική κεραία είναι εγκατεστηµένη σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Πρέπει όµως να τηρούνται
   και οι λοιπές ισχύουσες νοµικές διατάξεις.
3. Όταν η ραδιοερασιτεχνική κεραία είναι εγκατεστηµένη σε χώρο εντός αστικής περιοχής.
4. ∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση αν η ραδιοερασιτεχνική κεραία ευρίσκεται εντός κτήµατος ή εν γένει εντός ιδιοκτησίας του
   ραδιοερασιτέχνη.

= 1

#759 Τι ονοµάζουµε "υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου";
1. Ο σταθµός που εκπέµπει στα FM τραγούδια και λοιπά ψυχαγωγικά προγράµµατα.
2. Την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών µέσω δορυφορικού 
   τηλεφώνου (INMARSAT).
3. Τη µετάδοση, εκποµπή ή λήψη σηµάτων γραπτού κειµένου, εικόνων και ήχων κάθε είδους, που πραγµατοποιείται 
   µε ασύρµατα ραδιοηλεκτρικά συστήµατα.
4. Την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιµοποιεί διαστηµικούς σταθµούς σε δορυφόρους τη γης για τους ίδιους
   σκοπούς όπως η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.

= 4

Υ.Γ. Αν και έγινε μεγάλη προσπάθεια ελέγχου του παρόντος, τα “τυπογραφικά” λάθη δεν αποκλείονται.
     Η αρίθμηση των ερωτήσεων είναι η ίδια με το αρχείο “πηγή” του Υπουργείου.
     Ενημερώστε με για τυχόν λάθη ή προτάσεις βελτίωσης στο www.hlektronika.com/viewtopic.php?t=235
     ΓΒ 23/4/2017
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