ПЕРЕЛIК
екзаменацiйних питань по програмi третьої категорiї

1. Електро- i радiотехнiка (*).
1.1. Якi з приведених параметрiв (великий питомий опiр, велика питома провiднiсть,
напруга пробою) характеризують провiдник?
а) велика питома провiднiсть
б) велика питома провiднiсть, напруга пробою
в) великий питомий опiр

1.2. Якi з приведених параметрiв (великий питомий опiр, велика питома провiднiсть,
напруга пробою) характеризують дiелектрик?
а) велика питома провiднiсть
б) великий питомий опiр, напруга пробою
в) великий питомий опiр

1.3. В яких одиницях вимiрюїться електричний опiр?
а) См
б) Ом
в) Ом*м

1.4. В яких одиницях вимiрюється електрична напруга?
а) В/м
б) Вт
в) В

1.5. В яких одиницях вимiрюється електричний струм?
а) А*с
б) А*год
в) А

1.6. В яких одиницях вимiрюється потужнiсть електричного струму?
а) Вт
б) Вт*год
в) кВ

1.7. В яких одиницях вимiрюється електрична ємнiсть?

а) Ф/м
б) Ф (мкФ,нФ,пФ)
в) Гн

1.8. В яких одиницях вимiрюється iндуктивнiсть?
а) Гн
б) Гц
в) Гс

1.9. Яка з приведених формул ( U=I*R, I=U*R, R=I/U ) вiдповiдає закону Ома для дiлянки
кола?
а) I=U*R
б) U=I*R
в) R=I/U

1.10.Що означає номiнальна потужнiсть резистора?
а) потужнiсть струму, що протiкає через резистор
б) потужнiсть, що розсiюється на резисторi при протiканнi через нього номiнального
струму величиною 1 А
в) потужнiсть, що розсiюється на резисторi про максимально допустимiй робочiй
температурi струмопровiдного елементу та iзоляцiї

1.11.Що означає робоча напруга конденсатора?
а) максимальна напруга, при якiй конденсатор може працювати без пробою на протязi
нетривалого промiжку часу
б) максимальна напруга, при якiй конденсатор може працювати на протязi тривалого
промiжку часу
в) мiнiнальна напруга, при якiй конденсатор може працювати на протязi тривалого
промiжку часу

1.12.Що означає максимальна реактивна потужнiсть конденсатора?
а) визначає межi застосування конденсатора в колах змiнного струму
б) визначає межi застосування конденсатора в колах постiйного струму
в) потужнiсть струму, що протiкає через конденсатор

1.13.Яка величина загального опору при паралельному з'єднаннi трьох резисторiв з
номiналами 20 Ом, 40 Ом та 60 Ом?
а) 120 Ом
б) 20 Ом
в) менше 20 Ом

1.14.Яка величина загального опору при паралельному з'єднаннi трьох резисторiв з
номiналами 15 Ом, 30 Ом та 30 Ом?
а) 75 Ом
б) 7,5 Ом
в) менше 5 Ом

1.15.Яка величина загального опору при паралельному з'єднаннi трьох резисторiв з
номiналами 12 Ом, 17 Ом та 19 Ом?
а) менше 12 Ом
б) 16 Ом
в) 48 Ом

1.16.Яка величина еквiвалентного опору мiж точками А i В?
а) 48 Ом
б) 60 Ом
в) менше 48 Ом

1.17.Яка величина еквiвалентного опору мiж точками А i В?
а) 12 Ом
б) 24 Ом
в) менше 6 Ом

1.18.Яка величина еквiвалентного опору мiж точками А i В?
а) 48 Ом
б) 12 Ом
в) менше 11 Ом

1.19.В якiй з приведених схем застосовано мостову схему випростувача?
а) а
б) с
в) b

1.20.╡мнiсть якого конденсатора ї найбiльшою (330 пФ, 3,3 нФ, 0,033 мкФ)?
а) 3,3 нФ
б) 0,033 мкФ
в) 330 пФ

1.21.Порiвняйте величини ємностей конденсаторiв (4700 пФ, 4,7 нФ, 0,047 мкФ)?
а) 4700 пФ та 4,7 нФ - однаковi, 0,047 мкФ - найбiльша
б) 4700 пФ та 4,7 нФ - однаковi, 0,047 мкФ - найменша
в) 4700 пФ - найменша, 0,047 мкФ - найбiльша

1.22.Три резистори з номiналами 9,1 Ом, 120 Ом та 0,1 кОм з'єднанi послiдовно i до них
прикладена загальна постiйна напруга. На якому з резисторiв падiння напруги буде
найбiльшим?
а) залежить вiд напряму струму на данiй дiлянцi кола
б) на резисторi з номiналом 0,1 кОм
в) на резисторi з номiналом 120 Ом

1.23.Три резистори з номiналами 5,6 Ом, 12 Ом та 12 Ом з'єднанi послiдовно i до них
прикладена загальна постiйна напруга. На якому з резисторiв падiння напруги буде
найменшим?
а) на резисторах з номiналом 12 Ом
б) на резисторi з номiналом 5,6 Ом
в) залежить вiд величини прикладеної загальної напруги

1.24.Три резистори з номiналами 47 Ом, 43 Ом та 39 Ом з'єднанi паралельно i до них
прикладена загальна постiйна напруга. Через який з резисторiв струм буде найбiльшим?
а) через резистор з номiналом 43 Ом
б) залежить вiд номiнальної потужностi резистора з номiналом 47 Ом
в) через резистор з номiналом 39 Ом

2.1. Як вiдрiзняються резонанснi частоти паралельного та послiдовного коливальних
контурiв, якщо величини їх ємностей та iндуктивностей вiдповiдно однаковi?
а) не вiдрiзняються
б) резонансна частота паралельного коливального контура буде нижчою
в) резонансна частота паралельного коливального контура буде вищою

2.2. На вхiд ФНЧ (частота зрiзу - 34,6 МГц) подається сигнал частотою 28,6 МГц. Яким
буде вплив ФНЧ на даний сигнал?
а) ФНЧ пропустить даний сигнал з великим затуханням
б) рiвень сигналу збiльшиться на 10 Дб
в) ФНЧ пропустить даний сигнал з невеликим затуханням

2.3. На вхiд ФНЧ (частота зрiзу - 21,45 МГц) подається сигнал частотою 28,6 МГц. Яким
буде вплив ФНЧ на даний сигнал?
а) ФНЧ пропустить даний сигнал з великим затуханням
б) рiвень сигналу збiльшиться на 10 Дб
в) ФНЧ пропустить даний сигнал з невеликим затуханням

2.4. На вхiд ФВЧ (частота зрiзу - 34,6 МГц) подається сигнал частотою 28,6 МГц. Яким
буде вплив ФВЧ на даний сигнал?
а) ФВЧ пропустить даний сигнал з великим затуханням
б) рiвень сигналу збiльшиться на 10 Дб
в) ФВЧ пропустить даний сигнал з невеликим затуханням

2.5. На вхiд ФВЧ (частота зрiзу - 21,45 МГц) подається сигнал частотою 28,6 МГц. Яким
буде вплив ФВЧ на даний сигнал?
а) ФВЧ пропустить даний сигнал з великим затуханням
б) рiвень сигналу збiльшиться на 10 Дб
в) ФВЧ пропустить даний сигнал з невеликим затуханням

2.6. Чим вiдрiзняється АМ-сигнал вiд односмугового?
а) ширина смуги АМ-сигналу менша
б) в ОМ-сигналi вiдсутня частота-носiй i одна з бiчних смуг
в) в ОМ-сигналi вiдсутня частота-носiй i частково послаюленi обидвi бiчнi смуги

2.7. Чим вiдрiзняється ЧМ-сигнал вiд АМ-сигналу?
а) при АМ змiнюється частота вихiдного сигналу
б) при ЧМ змiнюється амплiтуда вихiдного сигналу
в) при ЧМ по певному закону змiнюється частота вихiдного сигналу

3.1. Яку функцiю здiйснює модулятор передавача?
а) пiдсилює електричний НЧ сигнал, "переносить" НЧ сигнал в спектр ВЧ сигналу
б) пiдсилює електричний НЧ сигнал
в) пiдсилю акустичнi сигнали

3.2. Яку функцiю здiйснює балансний модулятор передавача?
а) здiйснюється амплiтудна модуляцiя та послаблення до певного рiвня частоти-носiя i
неробочої бокової смуги
б) здiйснюється амплiтудна модуляцiя та послаблення до певного рiвня частоти-носiя
в) здiйснюється послаблення до певного рiвня частоти-носiя i неробочої бокової смуги

3.3. Коливання якої частоти видiляються на виходi змiшувача частоти?
а) що дорiвнює сумi або рiзницi частот змiшуваних сигналiв
б) що дорiвнює сумi частот змiшуваних сигналiв
в) що дорiвнює рiзницi частот змiшуваних сигналiв

3.4. Якi з приведених параметрiв характеризують роботу передавача (стабiльнiсть частоти,
вiдношення сигнал/шум, коефiцiєнт фiльтрацiї вищих гармонiк)?
а) стабiльнiсть частоти, чутливiсть, вихiдна потужнiсть
б) стабiльнiсть частоти, вихiдна потужнiсть, коефiцiєнт нелiнiйних спотворень
в) стабiльнiсть частоти, вихiдна потужнiсть

3.5. Якi радiокомпоненти використовуються для пiдсилення радiосигналiв?
а) електроннi лампи та напiвпровiдниковi прилади
б) електроннi лампи та транзистори
в) електроннi лампи, транзистори, мiкросхеми

3.6. Якi радiокомпоненти використовуються для забезпечення високої стабiльностi
частоти передавача?
а) варiкапи
б) кварцевi резонатори
в) ЕМФ

4.1. В яких одиницях вимiрюється чутливiсть радiоприймачiв?
а) мкВ
б) мВ
в) мкВ/м

4.2. Якi типи приймачiв використовуються в аматорськiй практицi?
а) прямого пiдсилення, супергетеродиннi
б) супергетеродиннi, з прямим перетворенням частоти
в) прямого пiдсилення, з прямим перетворенням частоти

4.3. Якому типу приймачiв вiдповiдає приведена на рисунку структурна
схема?
а) прямого пiдсилення
б) супергетеродинний
в) з прямим перетворенням частоти

4.4. Якому типу приймачiв вiдповiдає приведена на рисунку структурна схема?
а) прямого пiдсилення
б) супергетеродинний
в) з прямим перетворенням частоти

4.5. З якою метою в приймачах застосовують вузькосмуговi НЧ фiльтри?
а) для прийому АМ-сигналiв
б) для пiдвищення чутливостi приймача
в) для прийому ОБС-сигналiв

4.6. Що характеризує динамiчний дiапазон приймача?
а) вiдношення рiвня двох рiзних вхiдних сигналiв до рiвня створюваної ними
комбiнацiйної завади
б) шумовi якостi приймача
в) максимальне пiдсилення сигналу

5.1. Якi з приведених параметрiв характеризують лiнiї передачi електромагнiтної енергiї
(погонне затухання, коефiцiєнт вкорочення, хвильовий опiр, резонанса частота)?
а) хвильовий опiр, погонне затухання
б) хвильовий опiр, коефiцiєнт подовження, погонне затухання
в) хвильвий опiр

5.2. Яким чином можна розширити смугу пропускання (на рiвнi КСХ=2,0) направленої
антени типу YAGI?
а) змiнити поляризацiю антени
б) збiльшити дiаметр елементiв антени
в) збiльшити вiддаль мiж елементами антени

5.3. Яке пiдсилення може забезпечити двохелементна антена типу QUAD порiвняно з
напiвхвильовим диполем?
а) приблизно 2 Дб
б) приблизно 12 Дб
в) приблизно 6 Дб

5.4. В яких випадках застосовуються симетруючi антеннi пристрої?
а) якщо конструкцiя антени вимагає живлення строго протифазними струмами; для
усунення спотворень дiаграми

б) якщо конструкцiя антени вимагає живлення строго протифазними струмами
в) для усунення спотворень дiаграми напрямленостi антени за рахунок випромiнювання
фiдера

5.5. Яку дiаграму направленостi маєї антена типу "напiвхвильовий диполь" ?
а) кругову
б) типу "вiсiмки" (перпендикулярно полотну антени)
в) типу "вiсiмки" (вздовж полотна антени)

5.6. Що характеризує ширина смуги пропускання антени?
а) смугу частот, в якiй КСХ не перевищує 1,4
б) смугу частот, в якiй к.к.д. антени не нижче 0,7
в) смугу частот, в якiй антена антена зберiгає достатньо високi експлуатацiйнi властивостi

5.7. Якою буде величина вхiдного опору чвертьхвильової вертикальної антени на
резонанснiй частотi?
а) приблизно 30-36 Ом
б) приблизно 50 Ом
в) залежить вiд величини резонансної частоти

6.1. Якi з аматорських дiапазонiв вiдносяться до короткохвильових?
а) 160 м, 80 м, 40 м, 10 м, 2 м
б) 80 м, 30 м, 40 м, 10 м
в) нижче 30 МГц

6.2. Якi з аматорських дiапазонiв вiдносяться до ультракороткохвильових?
а) 10 м, 2 м, 70 см
б) вище 30 МГц
в) 10 м, 2 м

6.3. Яка формула визначаї спiввiдношення мiж довжиною хвилi та її частотою (l=300/T,
l=300*T, l=300/f)?
а) l=300/f, де l - в м, f - в МГц
б) l=300/T, де l - в м, f - в с
в) l=300*T, де l - в м, f - в мс

6.4. Якi шари iоносфери впливають на розповсюдження радiохвиль в нiчний час?

а) D та F
б) E та F
в) D, E та F

6.5. Якi шари iоносфери впливають на розповсюдження радiохвиль в денний час?
а) E, F1 та F2
б) D, E та F2
в) D, E, F1 та F2

6.6. Якi з приведених параметрiв характеризують радiохвилю як електромагнiтне
випромiнювання (напруженiсть, поляризацiя, вiддаль)?
а) напруженiсть, поляризацiя
б) напруженiсть, вiддаль
в) поляризацiя, вiддаль

6.7. Чи впливає поляризацiя антени на рiвень ╧╧ "чутливостi" до атмосферних явищ?
а) не впливає
б) впливає
в) залежить вiд геометричних розмiрiв антени

7.1. Яким чином можна збiльшити межу вимiрювання мiлiамперметра?
а) паралельним включенням резистора
б) послiдовним включенням резистора
в) неможливо

7.2. Яким чином можна збiльшити межу вимiрювання вольтметра?
а) паралельним включенням резистора
б) неможливо
в) послiдовним включенням резистора

7.3. Якi параметри можна вимiряти приладом "iндикатор виходу передавача" i КСХметром?
а) КСХ
б) вiдносний рiвень ВЧ сигналу на виходi передавача, КСХ
в) вихiдну потужнiсть передавача, КСХ

7.4. Амплiтуда синусоїдальної напруги, вимiряна осцилографом, дорiвнює 14 В. Яким
показам тестера це буде вiдповiдати?

а) коло 10 В
б) 19,6 В
в) 8,2 В

7.5. З допомогою яких приладiв можна вимiряти параметри несинусоїдальних сигналiв?
а) осцилографа
б) електронного вольтметра
в) осцилографа, електронного вольтметра (з врахуванням їх паспортних даних

7.6. З допомогою яких приладiв можна визначити ступiнь узгодження передавача з
антенно-фiдерною системою?
а) опору навантаження
б) КСХ-метра
в) ватметра

7.7. Як з допомогою тестера та резистивного подiльника вимiряти анодну напругу
пiдсилювача потужностi?
а) вимiрювання провести на одному з резисторiв подiльника з врахуванням коефiцiїнту
дiлення, можливої величини анодної напруги, електричної мiцностi елементiв подiльника
та межi вимiрювання тестера
б) вимiрювання провести на одному з резисторiв подiльника з врахуванням можливої
величини анодної напруги та межi вимiрювання тестера
в) вимiрювання провести на одному з резисторiв подiльника з врахуванням коефiцiєнту
дiлення, можливої величини анодної напруги та межi вимiрювання тестера

7.8. Яким основним вимогам повинен вiдповiдати вимiрювальний прилад?
а) бути завiдомо справним
б) бути завiдомо справним, забезпечувати вказану точнiсть вимiрювань, вiдповiдати
параметрам кола, в якому будуть проводитись вимiрювання
в) вiдповiдати параметрам кола, в якому будуть проводитись вимiрювання

8.1. Якi основнi причини завад телебаченню та радiомовленню (з точки зору передавача)?
а) самозбудження каскадiв передавача
б) гармонiки основного сигналу, недостатня ВЧ розв'язка лiнiй, що пiд'єднуються до
передавача
в) побiчнi випромiнювання (гармонiки основного сигналу, продукти лiнiйного
перетворення частоти, самозбудження каскадiв передавача), недостатня ВЧ розв'язка
лiнiй, що пiд'єднуються до передавача

8.2. Якi основнi причини завад телебаченню та радiомовленню (з точки зору радiо- або
телеприймача)?
а) побiчнi канали прийому (ППЧ зображення, ППЧ звуку, ПНЧ) радiо- або телеприймача,
приймальна антена та її справнiсть
б) побiчнi канали прийому (ППЧ зображення, ППЧ звуку, ПНЧ) радiо- або телеприймача

8.3. Якi заходи боротьби з впливом гармонiк основного сигналу Ви знаєте?
а) усунення несправностей в радiо- або телеприймачах, встановлення фiльтру в мережi
живлення передавача
б) фiльтрацiя гармонiк на виходi передавача, забезпечення надiйного контакту в
струмоведучих ланцюгах антенно-фiдерних систем, встановлення фiльтру в мережi
хивлення передавача
в) застосування ФВЧ на виходi передавача

8.4. Яким чином можна усунути завади, якi виникають за рахунок наведення ВЧ сигналу
передавача на пiдсилювач НЧ приймача?
а) включенням ФВЧ на вхiд радiо- або телеприймача, застосуванням фiльтру в мережi
живлення передавача
б) включення ФНЧ на вхiд радiо- або телеприймача
в) шляхом шунтування вiдповiдних ланцюгiв ПНЧ, застосуванням фiльтру в мережi
живлення передавача

8.5. Чи психологiчна сумiснiсть мiж радiоаматорами та телерадiослухачами має вплив на
дiяльнiсть користувачiв АРС?
а) впливає суттєво
б) не впливає зовсiм
в) нема пiдгрунтя для такого твердження

9.1. Якi є можливi несправностi, якщо передавач не настроюється на антену, яка ранiше
була працездатною?
а) обрив фiдерної лiнiї
б) обрив антенного полотна, обрив фiдерної лiнiї, вiдсутнiсть надiйного електричного
контакту в антенно-фiдернiй системi
в) вийшов з ладу вихiдний каскад передавача

9.2. Якi ї можливi несправностi, якщо рiзко виросло значення КСХ антенно-фiдерної
системи?
а) обрив антенного полотна
б) обрив антенного полотна, обрив фiдерної лiнiї, вiдсутнiсть надiйного електричного

контакту в антенно-фiдернiй системi
в) вийшов з ладу вихiдний каскад передавача

9.3. Якi ї можливi несправностi, якщо виходить з ладу запобiжник в блоцi живлення
пiдсилювача?
а) рiвень вхiдного сигналу вище номiнального
б) "обрив" в колах живлення електронного пiдсилювального пристрою
в) "КЗ" в колах живлення пiдсилювача

9.4. Якi ї можливi несправностi, якщо передавач збуджується тiльки в режимi роботи SSB?
а) резонансна частота антенно-фiдерної системи стала нижчою
б) несправнiсть або вiдсутнiсть необхiдного "екранування" в колах мiкрофона i ПНЧ
в) передавач настроїний в смугах частот, що видiленi для режиму роботи CW

9.5. Якi ї можливi несправностi, якщо вiдсутнiй сигнал на виходi передавача?
а) вiдсутнiй сигнал на входi передавача
б) вiдсутнiй сигнал на входi передавача, вийшов з ладу електронний пiдсилювальний
пристрiй
в) вийшов з ладу електронний пiдсилювальний пристрiй

9.6. Мiнiмальне значення КСХ напiвхвильового вiбратора вiдповiдає частотi 7,317 МГц.
Що необхiдно зробити для бiльш ефективного використання даної антени в 40-метровому
дiапазонi?
а) вкоротити полотно антени
б) подовжити полотно антени
в) додатково узгодити вихiд передавача з антенно-фiдерною системою

9.7. Мiнiмальне значення коефiцiєнта стоячої хвилi (КСХ=1,8) напiвхвильового вiбратора
вiдповiдаї частотi 3,570 МГц. Що необхiдно зробити для бiльш ефективного використання
даної антени в 80-метровому дiапазонi?
а) вкоротити полотно антени
б) подовжити полотно антени
в) додатково узгодити вихiд передавача з антенно-фiдерною системою

9.8. Резонансна частота антени типу "трикутник" - 1787 кГц. Що необхiдно зробити для
бiльш ефективного використання даної антени в дiапазонi 160 метрiв?
а) вкоротити полотно антени
б) подовжити полотно антени
в) додатково узгодити вихiд передавача з антенно-фiдерною системою

(*) - числовi значення величин в питаннях можуть бути змiненi. Необхiднi рисунки в
даному файлi не приведенi.
-------------------------------------------------------------------------2. Вимоги технiки безпеки.
1.1. Якi заходи вживаються для запобiгання випадкового дотику до струмопровiдних
частин радiоапаратури АРС?
а) радiоапаратура повинна бути в корпусах, якi виключають можливiсть випадкового
дотику до струмопровiдних частин, корпуси радiоапаратури повиннi бути заземленi
б) радiоапаратура повинна бути в корпусах, якi виключають можливiсть випадкового
дотику до струмопровiдних частин
в) вживання певних обов'язкових заходiв не передбачається

1.2. В якому випадку корпуси радiоапаратури АРС повиннi бути заземленi?
а) у всiх випадках
б) якщо радiоапаратура АРС живиться вiд мережi змiнного струму
в) якщо радiоапаратура АРС експлуатується в польових умовах

1.3. Яким чином здiйснюється заземлення радiоапаратури АРС?
а) шляхом пiдключення до зовнiшнього заземлення або до контуру заземлення будiвлi
б) шляхом пiдключення до зовнiшнього заземлення
в) шляхом пiдключення до контуру заземлення будiвлi

1.4. Чи допускається заземлення радiоапаратури шляхом пiдключення до радiаторiв
опалення?
а) допускається
б) залежить вiд категорiї примiщення
в) категорично заборонено

1.5. Чи допускається заземлення радiоапаратури шляхом пiдключення до газових труб?
а) залежить вiд категорiї примiщення
б) категорично заборонено
в) допускається

1.6. Якими методами повиннi виконуватись з'єднання в колах заземлення радiоапаратури
АРС?

а) не обумовлюїться
б) зварювання, опресовування, гвинтового скручення
в) зварювання, опресовування, гвинтового скручення з наступним пропаюванням

1.7. З якою метою в колах живлення радiоапаратури АРС використовуються плавкi
запобiжники?
а) для запобiгання рiзкому збiльшенню величини струму споживання в даному колi
живлення
б) для забезпечення працездатностi радiоапаратури
в) для запобiгання змiнi величини струму споживання в даному колi живлення

1.8. Вiдповiдно до яких параметрiв кола живлення вибирається номiнал плавкого
запобiжника?
а) мiнiмальної величини струму споживання в даному колi
б) максимальної величини струму споживання в даному колi
в) номiнальної величини струму споживання в даному колi

1.9. Якi обов'язковi заходи безпеки необхiдно здiйснити при роботi з антенними
спорудами?
а) необхiдно дотримуватись вимог безпеки щодо робiт, якi проводяться на висотi, з
обов'язковим вимкненням з електричної мережi обладнання зв'язку або заземленням
фiдера
б) вимкнення з електричної мережi обладнання зв'язку або заземлення фiдера
в) залежить вiд характеру покрiвлi будови

1.10.За яких погодних умов проведення робiт з антенними спорудами забороняється?
а) пiд час грози, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi та снiгопадi
б) пiд час грози або при її наближеннi, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi та
снiгопадi
в) пiд час грози або при її наближеннi, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi

1.11.Якi первиннi засоби пожежогасiння використовуються при виникненнi пожежi в
примiщеннi АРС?
а) вуглекислотнi вогнегасники
б) вуглекислотнi та пiннi вогнегасники
в) вуглекислотнi та порошковi вогнегасники

1.12.Використання яких типiв вогнегасникiв категорично заборонено в примiщеннi АРС?

а) вуглекислотних
б) пiнних
в) порошкових

1.13.Якi заходи повинен вжити користувач (оператор) АРС при виникненнi пожежi в
примiщеннi АРС?
а) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електричної мережi,
викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi
б) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електричної мережi,
викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi,
розпочати гасiння пожежi первинними засобами пожежогасiння
в) негайно вжити заходiв щодо вiдключення обладнання вiд електрично╧ мережi,
викликати пожежну охорону, вжити заходiв щодо евакуацiї присутнiх у примiщеннi,
вiдчинити вiкна та дверi у примiщеннi, розпочати гасiння пожежi первинними засобами
пожежогасiння

2.1. Якi фактори впливають на величину опору людського тiла i пiдвищують небезпеку
ураження електричним струмом?
а) вологiсть шкiри, наявнiсть алкоголю в органiзмi, хвороба людини
б) наявнiсть алкоголю в органiзмi, вологiсть тiла
в) наявнiсть алкоголю в органiзмi, вологiсть шкiри

2.2. Яка величина напруги змiнного струму вважаїться смертельною для людини?
а) 110 В
б) 127 В
в) 42 В

2.3. Яка величина напруги постiйного струму вважаїться смертельною для людини?
а) 110 В
б) 127 В
в) 42 В

2.4. Якi Ви знаїте методи першої допомоги при ураженнi людини електричним струмом?
а) штучне дихання, непрямий масаж серця
б) штучне дихання
в) непрямий масаж серця

2.5. Чому величина напруги змiнного струму, яка вважається смертельною для людини, є
меншою за аналогiчну величину напруги постiйного струму?

а) значення напруги в обох випадках є однаковим
б) пояснюється тепловою дiєю електричного струму
в) пояснюїться частотою скорочення м'язiв людського тiла

2.6. Яким чином рiвень небезпеки ураження електричним струмом залежить вiд його
частоти?
а) рiвень небезпеки зменшується з ростом частоти електричного струму
б) рiвень небезпеки зростає з ростом частоти електричного струму
в) рiвень небезпеки не визначається частотою електричного струму

3.1. Яка операцiя ї необхiдною для здiйснення ремонтно-профiлактичних робiт з повним
вимкненням напруги живлення?
а) вимкнення радiоапаратури
б) вiдключення радiоапаратури вiд мережi живлення
в) заземлення струмоведучих частин радiоапаратури

3.2. Що ї основним джерелом небезпеки ураження електричним струмом при проведеннi
робiт з повним вимкненням напруги живлення?
а) напруга в мережi живлення радiоапаратури
б) вiдсутнiсть заземлення центрального провiдника фiдера антени
в) зарядженi конденсатори

3.3. В яких колах електричного струму iнструмент з iзольованими ручками забезпечує
безпечне проведення робiт без зняття напруги живлення?
а) в колах напруги до 1000 В
б) в колах напруги до 1000 В та вище
в) в колах напруги постiйного струму

3.4. Як з точки зору безпеки здiйснюється розрядження конденсаторiв?
а) виходячи iз зручностi проведення такої операцiї
б) з дотриманням заходiв, що унеможливлюють шкiдливий вплив дуги розряду на
людське тiло i органи зору зокрема
в) з дотриманням заходiв, що унеможливлюють шкiдливий вплив дуги розряду на
людське тiло

3.5. Здiйснення яких заходiв безпеки ї необхiдним при проведеннi робiт з
високовольтними колами радiоапаратури?
а) повне вимкнення напруги живлення, попереднї розрядження конденсаторiв
б) попереднї розрядження конденсаторiв
в) повне вимкнення напруги живлення

4.1. З якою метою здiйснюється заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних
споруд?
а) для виконання ролi громовiдводу, стiкання статичних електричних зарядiв
б) для виконання ролi громовiдводу
в) для стiкання статичних електричних зарядiв

4.2. Якi заходи безпеки необхiдно здiйснити пiд час грози або при її наближеннi?
а) вимкнути апаратуру АРС
б) вимкнути апаратуру АРС, ввiмкнути заземлення центральних провiдникiв фiдерiв
антенних споруд
в) не регламентується

4.3. Якi блискавкозахиснi пристрої в основному використовуються на АРС?
а) заземлення
б) розмикання фiдера антенної споруди
в) громовiдводи

-------------------------------------------------------------------------3. Правила аматорського радiозв'язку (*).

1.1. В яких випадках допускається радiозв'язок мiж АРС та службовими або iншими
неаматорськими радiостанцiями?
а) тiльки на частотах аматорських дiапазонiв
б) тiльки у випадку передачi ними сигналiв лиха (SOS, MAYDAY)
в) тiльки у випадку передачi ними сигналiв лиха (SOS, MAYDAY) на частотах
аматорських дiапазонiв

1.2. Як часто оператор АРС повинен передавати позивний сигнал станцiї?
а) на початку кожного сеансу радiозв'язку, але не рiдше нiж один раз на 20 хвилин
б) на початку i в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку, але не рiдше нiж один раз на 10
хвилин
в) на початку i в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку

1.3. В яких випадках оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал станцiї?
а) на початку i в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку
б) в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку
в) в початку кожного сеансу радiозв'язку

1.4. Що таке є картка-квитанцiя (QSL)?
а) вiзитна картка АРС
б) документ про пiдтвердження проведеного аматорського радiозв'язку
в) поштова листiвка

1.5. Чи дозволяється оператору АРС використовувати нерадiоаматорськi
коди та шифри?
а) дозволено
б) не регламентується
в) заборонено

1.6. В яких випадках оператор АРС може передавати мiжнароднi повiдомлення та
повiдомлення вiд третiх осiб?
а) при наявностi спецiальних домовленостей мiж Адмiнiстрацiями зацiкавлених країн
б) не регламентується
в) у всiх випадках без винятку

1.7. Яка документацiя повинна бути на кожнiй АРС?
а) дозвiл на право експлуатацiї АРС, "Регламент аматорького радiозв'язку України"
б) дозвiл на право експлуатацiї АРС, "Регламент аматорького радiозв'язку України",
апаратний журнал
в) дозвiл на право експлуатацiї АРС, апаратний журнал

1.8. Чи дозволяється експлуатацiя АРС, яка не вiдповiдаї вимогам технiки безпеки?
а) дозволяється в залежностi вiд ступеня невiдповiдностi
б) не дозволяється
в) не регламентується

1.9. Обговорення яких питань в ефiрi заборонено операторам АРС?
а) мiжнацiональних та мiжрелiгiйних вiдносин, полiтично╧ дiяльностi, суто комерцiйних
справ
б) мiжрелiгiйних вiдносин, полiтично╧ дiяльностi, суто комерцiйних справ
в) суто комерцiйних справ

1.10.Чим вiдрiзняються вимоги до оператора АРС при роботi в смугах частот,
розподiлених на вториннiй основi, та в смугах частот, розподiлених на первиннiй основi?
а) вимоги однаковi
б) оператор АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, не

повинен створювати радiозавад роботi станцiй iнших служб i зобов'язаний на вимогу
останнiх негайно змiнити робочу частоту або вжити iнших заходiв щодо усунення
радiозавад
в) АРС використовують тiльки смуги частот, розподiленi на первиннiй основi

1.11.Якi коди можуть застосовуватись оператором АРС при проведеннi радiозв'язку?
а) Q-код, Z-код, код Морзе
б) Q-код, Z-код, радiоаматорський код
в) Q-код, радiоаматорський код

1.12.Чи маї право оператор АРС проводити перестройку передавача по дiапазонi в режимi
випромiнювання?
а) не має права
б) має право тiльки в смугах частот, рекомендованих для настроювання передавачiв
в) має право, якщо передавач працює на еквiвалент навантаження

1.13.В яких випадках пiд час роботи телебачення робота АРС забороняється?
а) при наявностi радiозавад вiд ii передавача роботi справних телевiзiйних приймачiв
промислового виготовлення, що пiдключенi до настроєних та узгоджених зовнiшнiх
телевiзiйних антен промислового виготовлення
б) при наявностi радiозавад вiд ii передавача роботi телевiзiйних приймачiв, що
пiдключенi до зовнiшнiх телевiзiйних антен
в) при роботi в дiапазонi 50 МГц

2.1. Що означає скорочення Q-коду "QRM" ?
а) я вiдчуваю заваду вiд iнших станцiй
б) менi заважають атмосфернi завади
в) чи Вам заважають атмосфернi завади?

2.2. Що означачает скорочення Q-коду "QRZ" ?
а) зачекайте
б) Вам зачекати?
в) Вас викликає...

2.3. Що означає скорочення Q-коду "QRT" ?
а) передайте ще раз пiзнiше
б) припинiть роботу
в) я готовий

2.4. Що означає скорочення Q-коду "QSY" ?
а) перейдiть на iнший дiапазон
б) перейдiть на iншу частоту
в) я вiдчуваю заваду вiд Вашої станцiї

2.5. Що означає скорочення Q-коду "QTH" ?
а) я знаходжусь в... (назва областi)
б) я знаходжусь в... (назва країни)
в) я знаходжусь в... (назва пункту)

2.6. Що означає скорочення Q-коду "QRL" ?
а) я зайнятий
б) не викликайте мене
в) припинiть роботу

2.7. Що означає скорочення радiоаматорського коду "К" ?
а) не передавайте
б) передавайте
в) прошу передавати тiльки станцiю, яку викликали

2.8. Що означаї скорочення радiоаматорського коду "КN" ?
а) не передавайте
б) передавайте
в) прошу передавати тiльки станцiю, яку викликали

2.9. Що означаї скорочення радiоаматорського коду "SК" ?
а) кiнець передачi
б) не передавайте
в) повний кiнець

2.10.Напишiть позивний сигнал UR8NXW словами фонетичної абетки?
а) " Україна, Роман, 8, Наталка, Iкс, Василь"
б) " Україна, Роман, 8, Наталка, Iкс, Вiктор"
в) " Україна, Роман, 8, Наталка, Знак, Вiктор"

2.11.Напишiть позивний сигнал US3CFE словами фонетичної абетки?

а) " Україна, Сергiй, 3, Центр, Федiр, ╡вген"
б) " Україна, Степан, 3, Центр, Федiр, ╡вген"
в) " Україна, Степан, 3, Центр, Федiр, Еней"

2.12.Напишiть позивний сигнал UT7BLG словами фонетичної абетки?
а) " Україна, Тетяна, 7, Борис, Левко, Григорiй"
б) " Україна, Тетяна, 7, Борис, Леонiд, Григорiй"
в) " Україна, Тарас, 7, Богдан, Левко, Григорiй"

3.1. З яких частин складається позивний сигнал АРС?
а) суфiкс
б) префiкс та суфiкс
в) префiкс

3.2. Якi з приведених префiксiв належать АРС України (RU4, UR8, US2, UY9, UN8)?
а) UR8, US2, UY9
б) RU4, UR8, US2
в) UR8, UY9, UN8

3.3. Яка з нижчеприведених АРС здiйснює роботу з рухомого наземного об'єкту
(US0WD/p, UR7XZ/m,UX2KY/am, UR8LV/mm)?
а) UX2KY/am, UR8LV/mm
б) US0WD/p
в) UR7XZ/m

3.4. Якi з нижчеприведених АРС розташованi у Луганськiй областi (UT6MR, UR6DL,
UT7WB, UY2MA)?
а) UR6DL, UT7WB
б) UY2MA
в) UT6MR, UY2MA

3.5. За якою ознакою iдентифiкуються позивнi сигнали колективних АРС в Українi?
а) за цифрою префiксу
б) за другою буквою суфiксу
в) за префiксом

3.6. Що може означати цифра в позивних сигналах АРС?

а) мiсцерозташування АРС
б) категорiю АРС
в) мiсцерозташування АРС, категорiю АРС, ювiлейну дату

4.1. Що необхiдно обов'язково зробити перед тим, як здiйснювати загальний виклик?
а) впевнитись, що частота є вiльною
б) здiйснити короткий загальний виклик
в) декiлька разiв передати свiй позивний сигнал

4.2. Яку iнформацiю необхiдно обов'язково передати пiд час проведення зв'язку?
а) позивний сигнал кореспондента, оцiнку сигналу, мiсцерозташування своєї АРС
б) власний позивний сигнал
в) власний позивний сигнал, оцiнку сигналу

4.3. Ваша АРС розташована в м.Київi. На частотi 3504 кГц АРС дає виклик: "CQ DX de
DL0FU K". Кого дана АРС запрошує до зв'язку?
а) АРС, розташованi в Европi
б) АРС, розташованi поза межами Европи
в) всi АРС без винятку

4.4. Ваша АРС розташована в Харкiвськiй областi. На частотi 3674 кГц АРС даї виклик:
"CQ DX de EA9FC K". Кого дана АРС запрошує до зв'язку?
а) АРС, розташованi поза межами Европи та Азiї
б) АРС, розташованi поза межами Европи
в) всi АРС без винятку

4.5. В яких випадках пiд час проведення зв'язку рекомендується передавати iнформацiю
про апаратуру АРС, про погоднi умови?
а) нi в яких випадках
б) при проведеннi першого зв'язку з даним кореспондентом
в) на прохання Вашого кореспондента або якщо така iнформацiя пiд час зв'язку була
передана на Вашу адресу

4.6. За якою системою здiйснюється оцiнка якостi зв'язку та якостi сигналу при роботi
телеграфом?
а) RST
б) RS
в) RS або RSM

(*) - позивнi сигнали, частоти, скорочення Q-коду та радiоаматорського коду в питаннях
можуть бути змiненi.
-------------------------------------------------------------------------4. Регламент аматорського радiозв'язку України.
1.1. Що таке Аматорська служба радiозв'язку?
а) служба, що забезпечує доставку QSL
б) служба радiозв'язку, яка дiє з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення
технiчних дослiджень, що здiйснюються радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це
належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi
в) служба радiозв'язку, яка дiє з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення
технiчних дослiджень, що здiйснюються радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це
належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi i без
здобуття матерiального зиску

1.2. Як класифiкуються АРС за призначенням?
а) радiостанцiї для зв'язку, ретранслятори, радiомаяки
б) радiостанцiї для зв'язку, радiостанцiї для супутникового зв'язку, ретранслятори,
радiомаяки, автоматичнi АРС цифрового зв'язку, спортивнi радiостанцiї
в) КХ АРС, УКХ АРС, автоматичнi АРС цифрового зв'язку

1.3. Як класифiкуються АРС за мiсцем розташування?
а) стацiонарнi, пересувнi, рухомi, переноснi
б) стацiонарнi, рухомi, переноснi
в) стацiонарнi, пересувнi, переноснi

1.4. Як класифiкуються АРС за принципом користування?
а) власнi, колективнi
б) КХ, УКХ
в) iндивiдуальнi, колективнi

2.1. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС в смугах
частот вище 144 МГц?
а) залежить вiд категорiї АРС
б) 5 Вт
в) 15 Вт

2.2. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС третьої
категорiї в дiапазонi 15 м?

а) 40 Вт
б) 10 Вт
в) залежить вiд класу випромiнювання

2.3. В якому колi передавача вимiрюється його вихiдна потужнiсть?
а) у вихiдному колi на узгодженому активному навантаженнi
б) у вхiдному колi на узгодженому активному навантаженнi
в) в анодному колi вихiдного електровакуумного приладу або колекторному колi
вихiдного транзистора

2.4. Яка смуга частот в дiапазонi 160 м видiлена для АРС третьо╧ категорiї?
а) (1,838 - 2,000) МГц
б) (1,838 - 1,842; 1,850 - 2,000) МГц
а) (1,850 - 2,000) МГц

2.5. Якi смуги частот, з видiлених АРС третьої категорiї, розподiленi Аматорськiй службi
на первиннiй основi?
а) (3,500 - 3,650) МГц, (21,000 - 21,450) МГц, (28,000 - 29,700) МГц
б) (3,500 - 3,650) МГц, (7,000 - 7,100) МГц, (21,000 - 21,450) МГц, (28,000 - 29,700) МГц
в) (3,500 - 3,650) МГц, (7,000 - 7,100) МГц, (21,000 - 21,450) МГц, (28,100 - 29,300) МГц,
(29,550 - 29,700) МГц, (47000,0 - 47200,0) МГц, (75000,0 - 76000,0) МГц, (142000,0 144000,0) МГц, (248000,0 - 250000,0) МГц

2.6. Якi смуги частот в дiапазонi 10 м видiленi для АРС третьої категорiї?
а) (28,000 - 29,700) МГц
б) (28,000 - 29,300) МГц, (29,550 - 29,700) МГц
в) (28,100 - 29,700) МГц

2.7. Якi аматорськi дiапазони видiленi для АРС третьої категорiї?
а) 1,8 МГц, 3,5 МГц, 7 МГц, 21 МГц, 28 МГц, 144 МГц, 432 МГц, 1295 МГц, всi дiапазони
вище 2400 МГц з числа дозволених в Українi
б) 160 м, 80 м, 40 м, 15 м, 10 м, 2 м, 70 см
в) 160 м, 80 м, 40 м, 15 м, 10 м, 2 м

2.8. На яких дiапазонах АРС третьої категорiї можуть використовувати цифровi види
зв'язку?
а) 10 м, 2 м, 70 см
б) 160 м, 10 м, 2 м, 70 см
в) 1,8 МГц, 28 МГц, 144 МГц, 432 МГц, 1295 МГц

2.9. Якi класи випромiнювання дозволенi АРС третьо категорiї в дiапазонi 80 м?
а) CW, SSB, цифровий зв'язок
б) CW, SSB
в) CW, AM, SSB, цифровий зв'язок

2.10.В яких смугах частот десятиметрового дiапазону АРС третьої категорiї можуть
застосовувати клас випромiнювання "одна бокова смуга"?
а) (28,200 - 29,300) МГц
б) (28,200 - 29,300) МГц, (29,550 - 29,700) МГц
в) (28,200 - 29,700) МГц

2.11.Яка бокова смуга використовується АРС на частотах нижче 10 МГц?
а) нижня
б) нижня i верхня
в) верхня

2.12.Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення частоти-носiя та бокової смуги ОБС
передавачiв АРС?
а) не менше нiж на 60 Дб кожна
б) не менше нiж на 50 Дб кожна
в) не менше нiж на 40 Дб кожна

3.1. Чи обов'язковою ї реєстрацiя кожного передавача АРС в дозволi на право експлуатацiї
АРС?
а) обов'язкова
б) не обов'язкова
в) не регламентується

3.2. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi користувач АРС має право на
експлуатацiю АРС без попереднього повiдомлення ДIЕ?
а) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного року
б) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного мiсяця
в) при тимчасовому перенесеннi на термiн до одного мiсяця тiльки на частотах вище 30
МГц

3.3. Як i ким здiйснюється оформлення тимчасового або повного припинення роботи
АРС?

а) центром "Укрчастотнагляд"
б) регiональним пiдроздiлом ДIЕ за заявою користувача АРС
в) регiональним пiдроздiлом ДIЕ

3.4. В якi термiни користувач АРС повинен оформити факт змiни постiйного
мiсцезнаходження в межах своєї областi?
а) в десятиденний термiн
б) в мiсячний термiн
в) при наступному пiдтвердженнi чинностi дозволу

3.5. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi АРС її користувач повинен попередньо
повiдомити ДIЕ?
а) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України на термiн до одного
року
б) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України
в) у випадку тимчасового перенесення у межах територiї України на термiн до одного
мiсяця

3.6. В яких примiщеннях встановлення АРС заборонено?
а) в загальнiй кiмнатi гуртожитку
б) примiщеннях загального користування (коридори, вiтальнi тощо)
в) в загальнiй кiмнатi гуртожитку та примiщеннях загального користування (коридори,
вiтальнi тощо)

4.1. На який термiн видаїться дозвiл на право експлуатацiї АРС?
а) на три роки
б) на п'ять рокiв
в) безстроково

4.2. Яким чином пiдтверджується чиннiсть дозволу на право експлуатацi╧ АРС на
поточний рiк?
а) сплатою щорiчного експлуатацiйного збору
б) заявою користувача АРС
в) сплатою щорiчного експлуатацiйного збору до 1-го лютого поточного року

4.3. Чи дає дозвiл на право виготовлення (придбання) АРС право на експлуатацiю АРС?
а) надає
б) обидва документи рiвнозначнi для УКХ дiапазонiв
в) не надає

4.4. На який термiн видаїться дозвiл на право виготовлення (придбання) АРС?
а) на шiсть мiсяцiв
б) на 90 днiв
в) на рiк

4.5. У якому випадку користувач АРС може додатково отримати витяг з основного
дозволу?
а) в разi використання переносної або мобiльної АРС
б) в разi використання переносної або мобiльно АРС на частотах вище 30 МГц
в) в разi використання АРС тiльки на УКХ дiапазонах

5.1. Якi стягнення можуть накладатись на користувачiв АРС?
а) попередження, закриття АРС та анулювання дозволу
б) попередження, закриття АРС на термiн до одного року, закриття АРС
в) попередження, закриття АРС на термiн до трьох мiсяцiв, закриття АРС на термiн до
одного року, закриття АРС та анулювання дозволу

5.2. Хто може накладати стягнення на користувачiв АРС?
а) центр "Укрчастотнагляд"
б) регiональний пiдроздiл ДIЕ
в) КТК, регiональний пiдроздiл ДIЕ

5.3. Чи маї право користувач АРС оскаржити рiшення ДIЕ про накладення стягнення?
а) має
б) не має
в) не регламентується

5.4. Ким i за якої умови може здiйснюватись функцiя контролю АРС по мiсцю її
розташування?
а) представниками КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ при наявностi вiдповiдного
посвiдчення
б) представниками КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд"
в) представниками регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд" при наявностi
вiдповiдного посвiдчення

5.5. Як оформляються результати перевiрки АРС?

а) записом в журналi реїстрацiї перевiрок АРС
б) письмово (актом)
в) записом в апаратному журналi АРС

5.6. Кому користувач АРС повинен забезпечити вiльний доступ до документацiї,
апаратури та споруд АРС?
а) представникам КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ при наявностi вiдповiдного
посвiдчення
б) представникам КТК, регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд"
в) представникам регiонального пiдроздiлу ДIЕ, центру "Укрчастотнагляд" при наявностi
вiдповiдного посвiдчення

6.1. Що таке СЕРТ?
а) комiсiя IARU
б) система квалiфiкацiйних iспитiв
в) Европейська конференцiя адмiнiстрацiй пошти та зв'язку

6.2. Якi є класи СЕРТ-лiцензiй?
а) I-й та II-й
б) А та В
в) А, В, С

6.3. Якому класу СЕРТ-лiцензiї вiдповiдає дозвiл на право експлуатацiї АРС третьої
категорiї?
а) В
б) А
в) С

6.4. Який клас СЕРТ-лiцензiї додатково вимагає знання мiжнародного коду Морзе?
а) В
б) А
в) С

6.5. Яких вимог повинен дотримуватись користувач АРС (при наявностi СЕРТдомовленостей) на територiї iншої країни?
а) вимог власної нацiональної лiцензiї (дозволу)
б) вимог загальної лiцензiї радiоаматора СЕРТ
в) правил МСЕ, поважаючи при цьому всi обмеження та умови,< введенi нацiональним
законодавством країни перебування:>

