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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για τους ψηφιακούς επαναλήπτες το
πρώτο από τα τρία λατινικά γράµµατα του διακριτικού
τους υποδηλώνει την υποζώνη συχνότητας λειτουργίας
(V,U,S).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ∆εν εκχωρούνται οι σειρές QRA έως
QRZ, QSA έως QSZ και QTA έως QTZ που εµπεριέχο−
νται στον Κώδικα Q. Επίσης δεν εκχωρείται το επίθεµα
SOS.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
Ι. Γενικά:
Α. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται αριθµητικές
ποσότητες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις
αντίστοιχες µονάδες που χρησιµοποιούνται καθώς και
τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσιά τους.
Β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε
τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα.
Γ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες
µαθηµατικές έννοιες και πράξεις:
• Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση
• Κλάσµατα
• ∆υνάµεις του δέκα και εκθετικά
• Τετραγωνισµούς
• Τετραγωνικές ρίζες
• Αντίστροφες τιµές
• Ερµηνεία γραµµικών και µη−γραµµικών γραφηµάτων
∆. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε
τους µαθηµατικούς τύπους που χρησιµοποιούνται σε
αυτήν την εξεταστέα ύλη και να είναι σε θέση να τους
εφαρµόσουν.
ΙΙ. Ύλη Εξετάσεων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ – «Τεχνικά Θέµατα»
1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑ−
∆ΙΟΘΕΩΡΙΑ
1.1 Αγωγιµότητα
− Αγωγοί, ηµιαγωγοί και µονωτές
− Ρεύµα, τάση και αντίσταση
− Οι µονάδες ampere, volt και ohm
− Ο νόµος του Ohm�[
− Οι νόµοι του Kirchhoff
− Ηλεκτρική ισχύς
− Η µονάδα Watt

[

=
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]
]

− Ηλεκτρική ενέργεια [
]
=
− Η χωρητικότητα µπαταρίας [ampere – hour]
1.2 Πηγές Ηλεκτρισµού
− Τάση πηγής, Ηλεκτρεγερτική δύναµη [EMF], ρεύµα
βραχυκύκλωσης, εσωτερική αντίσταση και τάση στους
πόλους
− Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση πηγών τάσης
1.3 Ηλεκτρικό Πεδίο
− Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
− Η µονάδα volt/ meter
− Θωράκιση από ηλεκτρικά πεδία
1.4 Μαγνητικό Πεδίο
− Μαγνητικό πεδίο γύρω από ηλεκτροφόρο αγωγό
− Θωράκιση από µαγνητικά πεδία
1.5 Ηλεκτροµαγνητικό Πεδίο

− Τα ραδιοκύµατα όπως τα ηλεκτροµαγνητικά κύµα−
τα
− Ταχύτητα διάδοσης και σχέση αυτής µε τη συχνό−

l ]
τητα και το µήκος κύµατος [ =
− Πόλωση κύµατος
1.6 Ηµιτονοειδή Σήµατα
− Γραφική παράσταση συναρτήσει του χρόνου
− Στιγµιαία τιµή, πλάτος [Emax], ενεργός τιµή [RMS]
και µέση τιµή
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− Περίοδος και διάρκεια περιόδων
− Συχνότητα
− Η µονάδα Hertz
− ∆ιαφορά φάσης
1.7 Μη Ηµιτονοειδή Σήµατα, Θόρυβος
− Ακουστικά σήµατα
− Τετραγωνικοί παλµοί
− Γραφική παράσταση συναρτήσει του χρόνου
− Συνιστώσα συνεχούς ρεύµατος, θεµελιώδης συνι−
στώσα και υψηλές αρµονικές
− Θόρυβος [
=
] (θερµικός θόρυβος δέκτη,
θόρυβος ζώνης συχνοτήτων, πυκνότητα ισχύος θορύβου,
ισχύς θορύβου στο εύρος συχνοτήτων του δέκτη)
1.8 ∆ιαµορφωµένα Σήµατα
− Συνεχούς κύµατος (CW)
− ∆ιαµόρφωση πλάτους
− ∆ιαµόρφωση φάσης, διαµόρφωση συχνότητας και
διαµόρφωση µίας πλευρικής ζώνης
− Απόκλιση συχνότητας και δείκτης

διαµόρφωσης
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− Φέρουσα, πλευρικές ζώνες και εύρος ζώνης
− Κυµατοµορφές: CW, διαµόρφωση AM, διαµόρφωση
µονής πλευρικής ζώνης (SSB) και διαµόρφωση FM (γρα−
φική αναπαράσταση)
− Φάσµα κυµατοµορφών CW, AM και SSB (γραφική
αναπαράσταση)
− Ψηφιακές διαµορφώσεις: διαµόρφωση µετατόπισης
συχνότητας (FSK), διφασική διαµόρφωση µετατόπισης
φάσης (2−PSK), τετραφασική διαµόρφωση µετατόπισης
φάσης (4−PSK), διαµόρφωση πλάτους µε ορθογωνισµό
φάσης (QAM)
− Ψηφιακές διαµορφώσεις: ρυθµός µετάδοσης δε−
δοµένων (bit rate), ρυθµός µετάδοσης διαµορφωµένου
σήµατος (baud rate) και εύρος ζώνης (bandwidth)
− Κυκλικοί κώδικες ελέγχου σφαλµάτων (CRC) και
επαναµετάδοση (πχ packet radio), εµπροσθόδοτη δι−
όρθωση σφαλµάτων (forward error correction) (πχ κώ−
δικας Amtor)
1.9 Ισχύς και Ενέργεια
− Η ισχύς ηµιτονοειδών
σηµάτων
�
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− Λόγοι ισχύος που αντιστοιχούν στις εξής τιµές
decibel (db): 0 db, 3 db, 6 db, 10 db και 20 db [θετικά και
αρνητικά]
− Ο λόγος ισχύος εισόδου / εξόδου σε db για σε σειρά
συνδέσεις ενισχυτών και / ή εξασθενητών
− Προσαρµογή αντιστάσεων [µέγιστη µεταφορά ισχύ−
ος]
− Σχέση µεταξύ ισχύος εισόδου / εξόδου και απόδο−
σης
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− Ισχύς κορυφής

⎤
⎥
⎦

[

]

1.10 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος
− ∆ειγµατοληψία και κβαντισµός αναλογικών σηµά−
των
− Ελάχιστος ρυθµός δειγµατοληψίας (συχνότητα
Nyquist)
− Συνέλιξη (στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της
συχνότητας, γραφική αναπαράσταση)
− Φίλτρα anti−aliasing, φίλτρα αναδόµησης σήµατος
(reconstruction filtering)
− Μετατροπείς αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και
ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό (ADC / DAC)
2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
2.1 Αντιστάτης
− Η µονάδα Ohm
− Αντίσταση
− Χαρακτηριστικά ρεύµατος / τάσης
− Κατανάλωση ισχύος
2.2 Πυκνωτής
− Χωρητικότητα
− Η µονάδα farad
− Σχέση µεταξύ χωρητικότητας, διαστάσεων και διη−
λεκτρικού (ποιοτική εξήγηση µόνο)

− Χωρητική αντίσταση
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− Η σχέση φάσης µεταξύ τάσης – ρεύµατος
2.3 Πηνίο
− Αυτεπαγωγή
− Η µονάδα henry
− Η επίδραση του αριθµού των σπειρών, της διαµέτρου,
του µήκους και του υλικού του πυρήνα στην επαγωγή
(ποιοτική εξήγηση µόνο)
− Επαγωγική αντίσταση
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− Η σχέση φάσης µεταξύ τάσης – ρεύµατος
− Συντελεστής Q
2.4 Εφαρµογές και Χρήσεις Μετασχηµατιστών

− Ιδανικός µετασχηµατιστής
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− Η σχέση µεταξύ του λόγου σπειρών και:

− Λόγου τάσης
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Λόγου σύνθετης αντίστασης (ποιοτική εξήγηση
µόνο)
− Μετασχηµατιστές στη πράξη
2.5 ∆ίοδος
− Χρήσεις και εφαρµογές διόδων:
∆ίοδοι ανόρθωσης, φώρασης, ενδείξεως [LED−light
emitting diode], σταθερής τάσης [zener] και χωρητικό−
τητας [varicap]
Ανάστροφη τάση και ρεύµα διαρροής
2.6 Τρανζίστορ
− Τρανζίστορ PNP− και NPN−
− Συντελεστής ενίσχυσης
− Σύγκριση µεταξύ τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET)
και διπολικού τρανζίστορ (BJT) (οδηγούµενο από τάση
– ρεύµα)
− Η αντίσταση µεταξύ πύλης και πηγής
− Το τρανζίστορ στο:
Κύκλωµα κοινού εκποµπού
Κύκλωµα κοινής βάσης
Κύκλωµα κοινού συλλέκτη
− Αντίσταση εισόδου και εξόδου των παραπάνω κυ−
κλωµάτων
2.7 ∆ιάφορα
− Απλή θερµιονική λυχνία (valve or tube) [εξήγηση λει−
τουργίας]
− Απλά ολοκληρωµένα κυκλώµατα (συµπεριλαµβανο−
µένων τελεστικών ενισχυτών)
− Κυκλώµατα µε πύλες
− Τάση και αντίσταση σε λυχνίες υψηλής ισχύος, µε−
τασχηµατιστές αντίστασης
3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
3.1 Συνδυασµοί Εξαρτηµάτων
− Συνδεσµολογία σε σειρά και παράλληλα αντιστάσε−
ων, πηνίων, πυκνωτών, µετασχηµατιστών και διόδων
− Ρεύµα και τάση στα κυκλώµατα αυτά
− Συµπεριφορά πραγµατικού (µη ιδεατού) αντιστάτη,
πυκνωτή και πηνίου σε υψηλές συχνότητες
3.2 Φίλτρα
− Συντονισµένα παράλληλα και σε σειρά κυκλώµατα:
Σύνθετη αντίσταση
Χαρακτηριστικά συχνότητας

Συχνότητα συντονισµού
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Συντελεστής ποιότητας σε συντονισµένα κυκλώµατα

⎡
⎢
⎣

=

π

=

π

=

⎤
⎥
⎦

− Εύρος ζώνης
− Ζωνοπερατό φίλτρο
− Χαµηλοπερατό, ζωνοπερατό, υψιπερατό και φίλτρο
αποκοπής ζώνης αποτελούµενο από παθητικά στοι−
χεία
− Απόκριση συχνότητας
− Φίλτρα Π και Τ
− Κρύσταλλος πιεζοηλεκτρικός (Quartz)
− Φαινόµενα προκαλούµενα από πραγµατικά (µη ιδε−
ατά) κυκλωµατικά στοιχεία
− Ψηφιακά φίλτρα (βλέπε παραγράφους 1.10 και 3.8)
3.3 Τροφοδοτικά
− Ανορθωτές πλήρους κύµατος και ηµικύµατος και ο
ανορθωτής τύπου γέφυρας
− Κυκλώµατα εξοµάλυνσης
− Κυκλώµατα σταθεροποίησης σε τροφοδοτικά χα−
µηλής τάσης
− Τροφοδοτικά ισχύος µεταβαλλόµενης κατάστασης,
αποµόνωση (isolation) και ηλεκτροµαγνητική συµβατό−
τητα (EMC)
3.4 Ενισχυτές
− Ενισχυτές χαµηλών (Lf) και υψηλών (hf) συχνοτή−
των
− Συντελεστής ενίσχυσης
− Χαρακτηριστικά πλάτους / συχνότητας και εύρος
ζώνης
− Ενισχυτές τάξης Α, Α/Β, Β και C
− Αρµονικές [µη γραµµικές] παραµορφώσεις, παρά−
γωγα ενδο−διαµορφώσεων και λειτουργία ενισχυτή σε
κορεσµό
3.5 Φωρατές
− Φωρατές ΑΜ
− ∆ίοδοι φώρασης
− Ανιχνευτής γινοµένου, φωρατής περιβάλλουσας
− Φωρατές FM
3.6 Ταλαντωτές
− Ανάδραση (feedback) [εκούσια ή ακούσια]
− Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα και τη
σταθερότητα συχνότητας, απαραίτητοι για ταλάντωση
− Ταλαντωτής LC
− Κρυσταλλικός ταλαντωτής και αρµονικός ταλαντω−
τής (overtone)
− Ταλαντωτές ελεγχόµενοι από τάση (VCO)
− Θόρυβος φάσης
3.7 Βρόχος κλειδώµατος φάσης [PLL]
− Βρόχος έλεγχου µε κύκλωµα σύγκρισης φάσης
− Σύνθεση συχνότητας µε προγραµµατιζόµενο διαιρέ−
τη στον βρόχο ανάδρασης
3.8 Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος [DSP−systems]
− Τοπολογίες φίλτρων πεπερασµένης (FIR) και άπειρης
(IIR) απόκρισης
− Μετασχηµατισµοί Fourier: διακριτός µετασχηµατι−
σµός Fourier (DFT), ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT),
γραφική αναπαράσταση
− Απ’ ευθείας ψηφιακή σύνθεση (Direct Digital
Synthesis)
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4 ∆ΕΚΤΕΣ
4.1 Τύποι
− Υπερετερόδυνοι δέκτες απλής και διπλής αλλαγής
µέσης συχνότητας
− ∆έκτες απ’ ευθείας µετατροπής
4.2 Μπλοκ ∆ιαγράµµατα
− ∆έκτης CW [τύπος εκποµπής Α1Α]
− ∆έκτης ΑΜ [τύπος εκποµπής Α3Ε]
− ∆έκτης SSB για τηλεφωνία για υποβιβασµένη φέ−
ρουσα [τύπος εκποµπής J3E]
− ∆έκτης FM [τύπος εκποµπής F3E]
4.3 Λειτουργία και Χρήση των παρακάτω Βαθµίδων
[εξήγηση µόνο από τη σκοπιά του µπλοκ διαγράµµα−
τος]
− Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων (HF) [µε σταθερό ή
ρυθµιζόµενο εύρος ζώνης]
− Ταλαντωτής [σταθερός και µεταβλητός]
− Μίκτης (mixer)
− Ενδιάµεσος ενισχυτής συχνότητας
− Περιοριστής (limiter), καταπιεστής θορύβου (noise
blanker)
− Φωρατής (συµπεριλαµβανοµένου ανιχνευτή γινο−
µένου)
− Ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων (LF)
− Αυτόµατος έλεγχος κέρδους (AGC)
− Μετρητής έντασης σήµατος (S meter)
− Φίµωση (squelch)
4.4 Χαρακτηριστικά ∆έκτη [απλή περιγραφή]
− Απόρριψη γειτονικού καναλιού
− Επιλεκτικότητα
− Ευαισθησία δέκτη, θόρυβος δέκτη, εικόνα θορύβου
(noise figure)
− Σταθερότητα συχνότητας
− Συχνότητα ειδώλου
− Αποευαισθητοποίηση (Desensitization) / Φραγή
(Blocking)
− Ενδο−διαµόρφωση, αλληλοδιαµόρφωση (inter – cross
modulation)
− Αµοιβαία µίξη [θόρυβος φάσης]
5 ΠΟΜΠΟΙ
5.1 Τύποι
− Ποµποί µε ή χωρίς µετατροπή συχνότητας
5.2 ∆ιαγράµµατα Μπλοκ
− Ποµπός CW [A1A]
− Ποµπός SSB για τηλεφωνία για καταπιεσµένη φέ−
ρουσα [J3E]
− Ποµπός FM, όπου το σήµα ήχου διαµορφώνει το
VCO του PLL [F3E]
5.3 Xρήσεις και Λειτουργίες των παρακάτω Βαθµίδων
[εξήγηση µόνο από τη σκοπιά του µπλοκ διαγράµµα−
τος]
− Μίκτης
− Ταλαντωτής
− Αποµονωτής (buffer)
− Οδηγητής (driver)
− Πολλαπλαστής συχνότητας (multiplier)
− Ενισχυτής ισχύος
− Προσαρµογή εξόδου (output matching)
− Φίλτρο εξόδου (output filter)
− ∆ιαµορφωτής συχνότητας (frequency modulator)
− ∆ιαµορφωτής SSB
− ∆ιαµορφωτής φάσης
− Κρυσταλλικό φίλτρο
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5.4 Χαρακτηριστικά Ποµπού [απλή περιγραφή]
− Σταθερότητα συχνότητας
− Εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων (RF)
− Πλευρικές ζώνες
− Εύρος ζώνης ακουστικών συχνοτήτων (LF)
− Μη γραµµικότητα [αρµονικές και παραµόρφωση
λόγω ενδο−διαµόρφωσης]
− Αντίσταση εξόδου
− Ισχύς εξόδου
− Απόδοση
− Απόκλιση συχνότητας
− ∆είκτης διαµόρφωσης
− Παραγωγή κλικς και µεταβολή συχνότητας κατά την
χρήση χειριστηρίου
− Υπερδιαµόρφωση SSB και splatter
− Παρασιτικές εκποµπές ραδιοσυχνοτήτων
− Ακτινοβολία από το περίβληµα του ποµπού
− Θόρυβος φάσης (phase noise)
6 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
6.1 Τύποι Κεραιών
− ∆ίπολο τροφοδοτούµενο στο µέσο
− ∆ίπολο τροφοδοτούµενο στο άκρο
− Αναδιπλωµένο δίπολο [folded]
− Κατακόρυφη κεραία ενός τετάρτου µήκους κύµατος
[ground plane]
− Κεραία µε παρασιτικά στοιχεία [Yagi]
− Κεραίες ανοίγµατος [παραβολικός ανακλαστήρας,
χοανοκεραία]
− ∆ίπολο µε κυµατοπαγίδες (trap dipole)
6.2 Χαρακτηριστικά Κεραιών
− Κατανοµή ρεύµατος και τάσης
− Σύνθετη αντίσταση στο σηµείο τροφοδοσίας
− Επαγωγική ή χωρητική αντίσταση µίας µη συντονι−
σµένης κεραίας
− Πόλωση κεραίας
− Κατευθυντικότητα, αποδοτικότητα και απολαβή κε−
ραίας
− Περιοχή σύλληψης (capture area)
− Ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς [ERP] και ενεργός
ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς [EIRP]
− Λόγος κατευθυντικότητας εµπρός προς πίσω κεραί−
ας [front to back ratio]
− Οριζόντιο και κάθετο διάγραµµα ακτινοβολίας
6.3 Γραµµές Μεταφοράς
− Παράλληλη γραµµή µεταφοράς
− Οµοαξονικό καλώδιο
− Κυµατοδηγός
− Χαρακτηριστική αντίσταση [Ζ0] γραµµής
− Συντελεστής ταχύτητας
− Λόγος στασίµων κυµάτων
− Απώλειες γραµµής
− Προσαρµογέας αντίστασης (balun)
− Μονάδες προσαρµογής κεραιών [µόνο συνδεσµο−
λογίες Π και Τ]
7. ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ
− Εξασθένηση σήµατος, σηµατοθορυβικός λόγος
(SNR)
− ∆ιάδοση µέσω οπτικής επαφής (διάδοση ελεύθερου
χώρου, νόµος αντίστροφου τετραγώνου)
− Ιονοσφαιρικά στρώµατα
− Κρίσιµη συχνότητα
− Επίδραση του ηλίου στην ιονόσφαιρα
− Μέγιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα

− Κύµα εδάφους και χώρου, γωνία αναχώρησης και
απόσταση κάλυψης (skip distance)
− Πολυδιαδροµική διάδοση στην ιονόσφαιρα
− ∆ιαλείψεις (fading)
− Τροπόσφαιρα
− Επίδραση του ύψους των κεραιών στην απόσταση
που καλύπτουν (ραδιορίζοντας)
− Θερµοκρασιακή αναστροφή
− Ανάκλαση στο σποραδικό στρώµα E (Es)
− Ανάκλαση στο βόρειο σέλας (aurora)
− Σκέδαση από µετεωρίτες
− Ανακλάσεις από τη Σελήνη
− Ατµοσφαιρικός θόρυβος (µακρινές καταιγίδες)
− Γαλαξιακός θόρυβος
− (Θερµικός) θόρυβος εδάφους
− Βασικές εκτιµήσεις διάδοσης (προϋπολογισµός ζεύ−
ξης – link budget)
Κύρια πηγή θορύβου (θόρυβος ζώνης συχνοτήτων
vs. θόρυβος δέκτη)
Ελάχιστος σηµατοθορυβικός λόγος
Ελάχιστη ισχύς λαµβανόµενου σήµατος
Απώλεια διάδοσης (path loss)
Απολαβή κεραίας, απώλειες γραµµής µεταφοράς
Ελάχιστη ισχύς εκποµπής
8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
8.1 Λήψη Μετρήσεων
− Μετρήσεις των:
DC και AC ρευµάτων και τάσεων
Λάθη στις µετρήσεις
Επίδραση της συχνότητας
Επίδραση της κυµατοµορφής
Επίδραση των εσωτερικών αντιστάσεων των ορ−
γάνων
− Αντίστασης
− Ισχύος DC και RF [µέσης και pep]
− Λόγου στάσιµων κυµάτων
− Κυµατοµορφής της περιβάλλουσας ενός RF σήµα−
τος
− Συχνότητας
− Συχνότητας συντονισµού
8.2 Όργανα Μετρήσεων
− Λήψη µετρήσεων µε χρήση:
Οργάνου κινητού πηνίου
Πολύµετρου (ψηφιακού και αναλογικού)
Γέφυρας στασίµων κυµάτων
Ψηφιακού συχνοµέτρου
Συχνοµέτρου απορρόφησης (absorption meter)
Συχνοµέτρου βύθισης (dip meter)
Παλµογράφου
Μετρητή ισχύος RF
Γεννήτριας σηµάτων
Αναλυτή φάσµατος (spectrum analyzer)
9 ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
9.1 Παρεµβολές σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό
− Πλήρης παρεµβολή (blocking)
− Παρεµβολή από το επιθυµητό σήµα εκποµπής
− Ενδοδιαµόρφωση
− Φώραση από κυκλώµατα ήχου
9.2 Λόγοι Παρεµβολών σε Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα
− Ένταση πεδίου ποµπού
− Ανεπιθύµητη ακτινοβολία ποµπού [παρασιτική ακτι−
νοβολία, αρµονικές]
− Μη επιθυµητή επίδραση σε συσκευές:
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Μέσω της εισόδου της κεραίας [τάση κεραίας, επι−
λεκτικότητα εισόδου]
Μέσω άλλων συνδεδεµένων γραµµών [τροφοδοσίας
κ.λπ.]
Μέσω απευθείας ακτινοβόλησης
9.3 Μέτρα Κατά των Παρεµβολών
− Μέτρα για την πρόληψη και εξάλειψη των παρεµ−
βολών:
Φιλτράρισµα
Αποσύζευξη
Θωράκιση
10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
− Το ανθρώπινο σώµα
− Ανθεκτικότητά του σε συνεχές ή εναλλασσόµενο
ρεύµα
− Παροχές τάσης κοινής ωφελείας
− Υψηλές τάσεις σε ποµπούς
− Κεραυνικό πλήγµα, αποτελέσµατα, ακτίνα επίδρασης
− Αντικεραυνικοί µέθοδοι προστασίας, αλεξικέραυνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ –
«Λειτουργικοί κανόνες και διαδικασίες»

QRM

Παρεµβάλλεται κανείς Ναι / Όχι
στο σήµα µου;

QRN

Έχεις πρόβληµα από Έχω πρόβληµα από
στατικά;
στατικά

QRO

Να αυξήσω την ισχύ εκ− Αύξησε ισχύ εκπο−
ποµπής;
µπής

QRP

Να µειώσω την ισχύ εκ− Μείωσε ισχύ εκπο−
ποµπής;
µπής

QRT

Να σταµατήσω την
αποστολή;

Σταµάτα την απο−
στολή

QRY

Ποιά είναι η σειρά µου;

Η σειρά σου είναι …

QRZ

Ποιος µε καλεί;

Σε καλεί ο …

QRV

Είσαι έτοιµος;

Είµαι έτοιµος

QSB

Έχουν τα σήµατά µου Τα σήµατά σου
διαλείψεις;
έχουν διαλείψεις

QSL

Μπορείς να επιβεβαιώ− Επιβεβαιώνω
σεις τη λήψη;
λήψη

QSO

Μπορείς να επικοινω− Μπορώ να επικοινω−
νήσεις απευθείας µε νήσω απευθείας µε
τον …;
τον …

QSY

Να αλλάξω τη συχνό− Άλλαξε συχνότητα
τητα;

QRX

Πότε θα επικοινωνήσεις Θα
επικοινωνήσω
πάλι;
πάλι στις …, στη συ−
χνότητα …kHz (ή
MHz)

QTH

Ποια είναι η θέση σου Η θέση µου είναι
(σε γεωγραφικό µήκος …γεωγραφικό µήκος
ή πλάτος);
και
…γεωγραφικό
πλάτος

1. ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ:
∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
A = Alpha

J = Juliet

S = Sierra

B = Bravo

K = Kilo

T = Tango

C = Charlie

L = Lima

U = Uniform

D = Delta

M = Mike

V = Victor

E = Echo

N = November

W = Whiskey

F = Foxtrot

O = Oscar

X = X−ray

G = Golf

P = Papa

Y = Yankee

H = Hotel

Q = Quebec

Z = Zulu

I = India

R = Romeo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Α=Αστήρ

Κ=Κενόν

Τ=Τίγρης

Β=Βύρων

Λ=Λάµα

Υ= ΄Υµνος

Γ=Γαλή

Μ=Μέλι

Φ = Φωφώ

∆=∆όξα

Ν=Ναός

Χ = Χαρά

Ε=Ερµής

Ξ=Ξέρξης

Ψ=Ψυχή

Ζ=Ζεύς

Ο=Οσµή

Ω=Ωµέγα

Η=Ηρώ

Π=Πέτρος

Θ=Θεά

Ρ=Ρήγας

Ι=Ίσκιος

Σ=Σοφός

2. ΚΩ∆ΙΚΑΣ Q
Κώ−
δικας

Ερώτηση

Απάντηση

QRG

Ποια είναι η συχνότητά Η συχνότητα µου
σου;
είναι …

QRK

Ποια είναι η ευκρίνεια Η ευκρίνεια του σή−
του σήµατός µου;
µατος σου είναι …

QRL

Είσαι απασχοληµένος;

Είµαι απασχοληµέ−
νος

τη

3. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ−
ΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
BK

Σήµα που χρησιµοποιείται για
να διακόψει µία εκποµπή
σε εξέλιξη

CQ

Γενική κλήση προς όλους τους
σταθµούς

CW

Συνεχές κύµα

DE

Εδώ ο ....(για το διαχωρισµό
του διακριτικού του καλουµένου
από το σταθµό που
κάνει την κλήση)

K

Πρόσκληση για εκποµπή

MSG

Μήνυµα

PSE ή PLZ

Παρακαλώ

RST

Ευκρίνεια, Ισχύς σήµατος, Ποιότητα
τόνου

R

Λήφθηκε

RX

∆έκτης

TX

Ποµπός

UR

∆ικό σου
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4. ∆ΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕ−
ΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
1. Σήµατα κινδύνου:
− Σε ραδιοτηλεγραφία: …−−−… [SOS]
− Σε ραδιοτηλεφωνία: «MAYDAY»
− ∆ιεθνής χρήση των ερασιτεχνικών σταθµών στην
περίπτωση εθνικών καταστροφών
2. Εκχωρηµένες συχνότητες για χρήση από την υπη−
ρεσία ερασιτέχνη
5. ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΗΣΗΣ
− Αναγνώριση του ερασιτεχνικού σταθµού από το δι−
ακριτικό κλήσης του
− Χρήση των διακριτικών κλήσης και των ειδικών δι−
ακριτικών κλήσης
− Σύνθεση των διακριτικών κλήσης
− Εθνικά προθέµατα, διεθνής κατανοµή προθεµάτων
6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ IARU
− Κατανοµή χρήσης υποζωνών και διαφύλαξή της
− Σκοπός κατανοµής
7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
− Κοινωνική ευθύνη της υπηρεσίας ερασιτέχνη
− ∆ιαδικασίες Λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
«Εθνικό και ∆ιεθνές Νοµικό Πλαίσιο
για την υπηρεσία ερασιτέχνη»
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ITU
− Ορισµός της υπηρεσίας ερασιτέχνη και της υπηρε−
σίας ερασιτέχνη µέσω δορυφόρου
− Ορισµός του ερασιτεχνικού σταθµού
− Άρθρο 25 του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών
(ARTICLE 25, Amateur services)
− Κατάσταση υπηρεσίας ερασιτέχνη και της υπηρε−
σίας ερασιτέχνη µέσω δορυφόρου
− ∆ιεθνείς γεωγραφικές περιοχές της ΙΤU (Regions)
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CEPT
− Σύσταση T/R 61−01
− Προσωρινή χρήση ερασιτεχνικών σταθµών σε χώ−
ρες−µέλη CEPT
− Προσωρινή χρήση ερασιτεχνικών σταθµών στις χώ−
ρες−µη–µέλη CEPT που εφαρµόζουν τη Σύσταση T/R
61−01
3. ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
− Γενική εθνική νοµοθεσία που σχετίζεται µε τις ρα−
διοεπικοινωνίες και τον ραδιοερασιτεχνισµό.
− Ειδική νοµοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουρ−
γία κατασκευών κεραιών.

− Ειδική νοµοθεσία για την ηλεκτροµαγνητική συµ−
βατότητα και την ασφάλεια λειτουργίας ποµποδεκτών,
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των κε−
ραιών ως σταθερών εγκαταστάσεων.
− Κανονισµοί και κατηγορίες αδειών και πτυχίων.
− Χρησιµοποίηση ηµερολογίου σταθµού (τήρηση ηµε−
ρολογίου, σκοπός, δεδοµένα που καταγράφονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
«Βασικά πρακτικά θέµατα»
1. Εξοικείωση µε συνδέσεις και χειρισµό τροφοδο−
τικών/δεκτών/ποµπών/κεραιών (διακόπτης ανοίγµατος
και κλεισίµατος {on/off}, επιλογέας ζώνης συχνοτήτων,
ρύθµιση συχνότητας και προβολή της συχνότητας στην
οθόνη, ρυθµιστής έντασης− ήχου, ρύθµιση ισχύος εξόδου
ποµπού και εµφάνιση της σχετικής ένδειξης στην οθόνη,
κέρδος µικροφώνου, κέρδος κεραίας κ.τ.λ.)
2. ∆υνατότητα πραγµατοποίησης επαφών µε τον ενδε−
δειγµένο τρόπο (αναφορές σηµάτων, όνοµα και πληρο−
φορίες σταθµού, σωστή χρήση του εξοπλισµού κλπ).
3. Ειδικά θέµατα λειτουργίας στα βραχέα κύµατα HF
(ρύθµιση σε άνω {USB} και κάτω {LSB} πλευρική ζώνη,
πραγµατοποίηση αρχικών κλήσεων, χρήση “CQ” κλπ)
4. Ειδικά θέµατα λειτουργίας στις ραδιοερασιτεχνι−
κές υποζώνες συχνοτήτων VHF−UHF (λειτουργία σε δι−
αµόρφωση συχνότητας (FM), λειτουργία σταθµού µέσω
επαναλήπτη κ.λπ.).
5. Κατανόηση θεµάτων προσαρµογής κεραίας και
χρήσης του οργάνου µετρήσεως στασίµων κυµάτων
(κατανόηση της σηµασίας της σωστής προσαρµογής
των διαφόρων βαθµίδων ποµποδεκτών, χρήση οργά−
νων µέτρησης στασίµων κυµάτων {SWR meter} και
προσαρµογέα κεραίας {Antenna Tuner} µε σκοπό την
προσαρµογή µιας κεραίας σε έναν ποµπό, εφαρµογή
οµοαξονικού συνδέσµου κλπ)
6. Αποφυγή πρόκλησης παρεµβολών, αντιµετώπιση
θεµάτων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και λήψη
µέτρων προφύλαξης σχετικά µε την λειτουργία του
ραδιοεξοπλισµού.
Άρθρο 27
Ισχύς−∆ηµοσίευση
Ο Κανονισµός αυτός τίθεται σε ισχύ από την δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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