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R6di6amat6r vizsga teszt k6rd6sek

Miiszaki ismeretek "HAREC" fokozat

El6rhetd maximilis pontszim 40, a sikeres vizsgfhoz sziiks6ges 30 pont.

l. Mennyi azered6 ellen6ll6s, ha sorbakapcsolunk egy 20 ko-os,6s k6t 100 k0-os ellen6ll6st?
( I pont)

a) 20 KO

b) 100 ldc)
..,-\

( c) )220 VJ{2
\-/

2. Mennyi azered6 kapacitris, ha egy 56 pF-os 6s egy 100 pF-os kondenzhtortpirhuzarnosan
kapcsolunk? (l pont)

a) 56 pF

b) 100 pF

(cl) r 56 pF
\7

3. Mi a kiiliinbs6g a frelrvencia- 6s a fizismodulici6 kiiziitt? (1 pont)

i a) A frekvenciamodulici6nrll a modul6l6 jel a vivS frekvenci6j6t befoly6solja, a frizismodul6ci6 a

, modul6l6 jel finisht viltortatja.
b) Frekvenciamodul6ci6nril a frekvencialoket nem fiigg a modul6l6 jel frekvenciiiat6l, csak a modulil6

' jel amplitud6j6t6l. F6zismodulticion6l a f6zisloket fiiggetlen a modul6l6 jel frekvencirijritol, azonban a

frekvencialoket a modul6lo frekvencia novekedds6vel n5.
c) Gyakorlatilag semmi.

4, Rajzoljon le egy fesziiltsdgk6tszerez6 kapcsokist! (4 pont) r-ily_il_- ,i
irrisberivnasz! ?-lX l,t" 

J- tf

r#4 \
5. K6t egyforma di6da sorbakapcsolfsakor melyik ered6 param6ter viitozik el6nyiisen? (l pont)

(ul) n zir6irfunyfi feszi,iltsdg kdtszeres lesz.
\ J

b) A nyit6ir6nyfi 6ram k6tszeres lesz.

c) A nyit6irrinyf ellenrlll6s a k6tszeresdre no.

6. Mire hasznriljuk a varikap di6dit? (1 pont)

a) F6nyforr6sk6nt.

b) Fesziiltsdgstab ilizilfisra.

( O Rezgbkdrdk fesztilts6ggel tort6n6 hangolSsdra.
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7. Mi a rrHoltz6na"? (1 pont)

a) A fiildfelszin azon tertilete, ahol a t6r- 6s a feltileti hullSmok is m6r teljesen elnyel6dnek.

6 lO ftildfelsz in azontertilete, ahov6 a feltileti hullilmok m6r nem, a t6rhull6mok pedig m6g nem jutnak
v e l .

c) A foldfelszfn lakatlan teriilete.

8. Mit mond Kirchhoffels6, csom6ponti t6ru6nye? (1 pont)

a) Egy csom6pontba befoly6 6ram kevesebb, mint a mell6k6gakb6l kifoly6 ilramok <isszege.

\b)) EgV csom5pontba befoly6 6s az onnan elfoly6 6ramok algebrai risszege mindfg nulla.

c) Egy 6ramkcir mell6krigaiban foly6 6ramok dsszege nagyobb, mint a forigban foly5 6ram.

9. Adja meg egy fesziilts6goszt6 ellenrilkls 6rt6keit, ha azlJ6"llJr.i = 10 dB, 6s az oszt6 bemen6
I

t\
\i:. |l 1' ' 1 , . 1

I
m ! 1r - t  I  \' t - '

10. Egy transzformdtor primer tekercse k6tszer nagyobb menetszfmf, mint a szekunder tekercs.
Mekkor^ az impedancia 6tt6tele? (1 pont)

@ or-hez
b) 2:l-hez

c) l:4-hez

11. Mi jellemzi az rrA" osztflyf er6sit6t? (1 pont)

a) Nagym6rt6kti torzitis 6s felharmonikus tartalom, magas hat6sfok.

q b);Kis torzitis 6s felharmonikus tartalom, alacsony hat6sfok.

! f ir.6rt6kti torzitbs6s felharmonikus tartalom, kozepes hatrisfok.

12. Az 6brfn egy CW-SSB szuperoev6 blokvizlata lithat6.
sorszfmok szerint! (4 pont)

Nevezze meg az egys6geket a

Irrisbeli vilasz!

13. Mi az AGC l6nyege? (l pont)

(0) A vev6 kimen6 jeldnek amplitud6ja nagym6rt6kben fiiggetlen a bemen6 jelszint viitozfusdt6l.

b) Egy bizonyos bemenci jelszint alatt a vevd teljes er6sit6ssel dolgozik, eflol<itt az eriSsitdst az AGC m6r
cscikkenti.

c) Egy bizonyos kimen6 jelszintn6l naryobb er6sit6s eset6n az AGC m6r nem szabiilyoz.

ellen6ll6sa 10 Mf,l! (4 pont)

irrisbeli vflasz!

YL1*f*7: 4o lv f,t i
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14. Mi a nemlinefris torzitis? (lpont)

(9 amitor egy er6sit6 bemenetdre szinuszos jelet adva a kimeneten nemcsak a bemen6je
alapfrekvenci6j a, hanem harmonikusai is megj elennek.

b) Azer6sft6 kivezdrlese miatt fell6p6 torzitds.

c) Az er6sit6 illesztetlens6ge miatt fell6p6 torzitfus.

15. Mivel van tiiltve egF Glimmklmpa bfrfja? (1 pont)

a) Nagynyom6sf szines, szagtalan ghzkever6kkel.

66lfisnyom6sri nemesg6z keverdkkel. I,e,".
\ "  

J

c) Vr[kummal.

16. Melyek az ionoszf6ra f6bb r6tegei? (1 pont)

Qy a D, E, F r6teg

b) Az A, G, K rdteg

c) A C, B, H r6teg

17. Mennyi a kisjelii fesziilts6ger6sft6se az alilbbi iramkiirnek? (4 pont)

ty

9, * b
t ,  [z

t-t
( i"= - l / ,o Er

lA i  '  luc

|Au'+
l r  I

l t l J /
F^d-'
I

Irrisbeli v6lasz!

18. Mi az az Elektromigneses Kompatibilitrfs (angolul: EMC)? (l pont)

a) Egy elektronikus berendez6s 6ltal keltett zavar CEPT Aj6nhisoknak val6 megfelelosdge.

b) Az elektrom6gneses tdr zavar6ll6s6ga egy elektronikus berendez6sben.

(D n elektronikus berendez6sek elektrom6gneses zav ariilIos6ga.

19. Mi a munkapont? (l pont)

6): lrelektronikus eszkd z egyeninamf be6llft6srlt ad6 pont az eszkdzkarakteri sniki$in.

b) Az elektronikus eszktizviit6framri er6sitds6t megad6 pont a munkaegyenesen.

c) Az elektronikus eszkd z pillanatnyi ril lapo ta a v ez6rl6s ft ggv6ny6ben.
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20. Mennyi a hatdsfoka annak az ad6berendez6snek, amelybe betipt{lt iisszes villamos
teljesftm6ny 100 Watt,6s ebb6l 40 Watt a kiirnyezetetmelegiti? (l pont)

a) 40%

i.b) 60 %

J t o o %

21. Mennyi a 3630'0 kHz-en kisugirzott, I kHz-el modulSlt LSB jel n6vleges frekvenciija?
(2 pont)

a) 3630,1 kHz

b) 3,631 MHz

i c) l  3629.0 kHz
\ . J

22. Mi a peri6dus? (l pont)

q! Szab6lyszertien villtozojelek alakjrinak egymisutdn azonosan ism6tl6dd szakasza.

b) A v6ltakozva ism6tlodo jelek l80o --os szdgelt6rdslhez sziiks6ges id6.

c) Szab6lyosan ism6tl6d6 jelek nulliltmenetei kozotti szogelt6r6s.

23. Mi hatirozz meg ddnt6en egy ad6k6sziil6k frekvenciastabilititsit? (l pont)

a) A tripegysdg fesziilts6gstabilit6sa.

8) I A v ezdr oszc i I hitor frekvenc iastab i I itrisa.

c) A k<irnyezeti h6m6rs6klet illland6sriga.

24. Mennyivel vriltozik egy f6lhull6mf dip6lantenna nyeres6ge, ha negyedhullimhossznyi
tivolsigban elhelyeziink egy reflektort? (1 pont)

a) Nem v6ltozik.

\b))R nyeres6ge krirtilbeliil 3 dB-el no.

c) A nyeresdge 3 dB-el csokken.

25. Egy 300 Hz - 3400 Hz tartomfnyrfi alapsivi szinuszos jel digitalizrllisihoz mekkora
mintav6telez6si frekvencia sziiks6ges? (3 pont)

(q) Legalilbb 7 kHz.

b) Kcirtilbeliil 3400 Hz

c) 300 Hz.

M B 20070il8
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