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ΡΑΑΤΘΜΑ 1 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΤΙΚΩΝ ΚΛΘΣΕΩΣ  
 

ΕΙΔΟΣ  
ΔΙΑΚΙΤΙΚΩΝ ΚΛΘΣΕΩΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΙΤΙΚΑ ΚΛΘΣΕΩΣ 
(CALL SIGN) 

Διακριτικά κλιςεωσ 
ραδιοεραςιτεχνικϊν αδειϊν 
ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ 1 - CEPT  

αδιοεραςιτζχνεσ κάτοχοι Ελλθνικοφ 
Ρτυχίου αδιοεραςιτζχνθ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ 
1 - HAREC  

SV1, SV2… SV9 
ακολουκοφμενο από δφο (2), 
τρία (3) ι τζςςερα (4)  λατινικά 
γράμματα 

Διακριτικά κλιςεωσ 
ραδιοεραςιτεχνικϊν αδειϊν 
«ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΕΡΙΡΕΔΟΥ» 

αδιοεραςιτζχνεσ κάτοχοι Ελλθνικοφ 
Ρτυχίου αδιοεραςιτζχνθ 
«ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΕΡΙΡΕΔΟΥ» 

SY1, SY2… SY9 
Ακολουκοφμενο από τρία (3) ι 
τζςςερα (4)  λατινικά γράμματα  

Διακριτικά κλιςεωσ κατόχων 
άδειασ ραδιοεραςιτζχνθ SV0 
βάςει αδείασ τθσ αλλοδαπισ 
  
 

αδιοεραςιτζχνεσ με άδεια 
αλλοδαπισ (όχι CEPT), μθ κατζχοντεσ 
Ελλθνικό Ρτυχίο αδιοεραςιτζχνθ 
ςφμφωνα με το Άρκρο   24 
 
 
 

SV0 
Ακολουκοφμενο από δφο (2) ι 
τρία (3) λατινικά γράμματα. Οι 
νζεσ εκχωριςεισ γίνονται από 
τθν ςειρά XAA, XAB XAC… μζχρι 
και XZZ  

Διακριτικά κλιςεωσ κατόχων 
άδειασ ραδιοεραςιτζχνθ 
νομικϊν προςϊπων. 
  

 αδιοεραςιτεχνικοί ςφλλογοι  

 αδιοθλεκτρικά Εργαςτιρια 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

SZ1, SΗ2… SΗ9 
Ακολουκοφμενο από ζνα (1) 
μζχρι τζςςερα (4) λατινικά 
γράμματα 

ΕΕΤΤ SV1 ζωσ 9  
SZ1 ζωσ 9 
SX1 ζωσ 9 
SY1 ζωσ 9 
J41  ζωσ 9 

EETT 

Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ 

GGPP 

Γενικι Γραμματεία Επικοινωνιϊν TT 
 

Ειδικά διακριτικά κλιςεωσ 
(SPECIAL CALL SIGN) 
 

αδιοεραςιτεχνικοί ςφλλογοι- νομικά 
πρόςωπα  

SV, SZ, J4 ι SX  

Ομάδεσ ραδιοεραςιτεχνϊν ι 
Μεμονωμζνοι Ζλλθνεσ 
ραδιοεραςιτζχνεσ «κατθγορίασ 1» 

SV, J4 ι SX  

Μεμονωμζνοι Ζλλθνεσ 
ραδιοεραςιτζχνεσ κατθγορίασ 
«Ειςαγωγικοφ Επιπζδου» 

SY 

Αλλοδαποί ραδιοεραςιτζχνεσ  SW 

Διακριτικά κλιςεωσ  

 Αναμεταδοτϊν 

 Επαναλθπτϊν 

 αδιοφάρων. 

αδιοεραςιτεχνικοί ςφλλογοι–νομικά 
πρόςωπα 

Για μετάδοςθ φωνισ: 
SV1, SV2… SV9 ακολουκοφμενο 
από ζνα (1) λατινικό γράμμα ι 
SW1, SW2…SW9 ακολουκοφμενο 
από ζνα (1) λατινικό γράμμα 
Για ραδιοφάρουσ 
SV1, SV2… SV9 ακολουκοφμενο 
από ζνα (1) λατινικό γράμμα ι 
SW1, SW2…SW9 ακολουκοφμενο 
από ζνα (1) ζωσ (4) λατινικά 
γράμματα 
Για  ψθφιακοφσ : 
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J41, J42… J49                 
ακολουκοφμενο από τρία  (3) 
λατινικά γράμματα.  
 

 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 1: Σε εξαιρετικισ ςθμαςίασ γεγονότα (π.χ. ανάληψη πολύ ςημαντικϊν αθλητικϊν 
διοργανϊςεων, διεθνϊν διαςκζψεων, επετείων κλπ) μποροφν να χορθγθκοφν ειδικά 
διακριτικά κλιςεωσ με ςφνκεςθ διαφορετικι από αυτι που ορίηεται ςτον ανωτζρω Ρίνακα  
ακόμα και με επίκθμα περιςςότερων των τεςςάρων χαρακτιρων.   
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 2: Σε περιπτϊςεισ που εξαντλοφνται τα διακριτικά κλιςεωσ ςτακμϊν 
αναμεταδοτϊν-επαναλθπτϊν-ραδιοφάρων μποροφν να χορθγθκοφν και άλλα διακριτικά 
κλιςεωσ με ςφνκεςθ διαφορετικι από αυτι που ορίηεται ςτον ανωτζρω Ρίνακα.   
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 3: Για τουσ ψθφιακοφσ επαναλιπτεσ το πρϊτο από τα τρία λατινικά γράμματα 
του διακριτικοφ τουσ υποδθλϊνει τθν υποηϊνθ ςυχνότθτασ λειτουργίασ (V,U,S). 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ 4: Δεν εκχωροφνται οι ςειρζσ QRA ζωσ QRZ, QSA ζωσ QSZ και QTA ζωσ QTZ που 
εμπεριζχονται ςτον Κϊδικα Q. Επίςθσ δεν εκχωρείται το επίκθμα SOS.  
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ 2 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΡΤΥΧΙΟΥ ΑΔΙΟΕΑΣΙΤΕΧΝΘ 

 
1.1 Γενικά 
Α. Στισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται αρικμθτικζσ ποςότθτεσ, οι υποψιφιοι κα πρζπει 

να γνωρίηουν τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ και τα 
πολλαπλάςια και υποπολλαπλάςιά τουσ. 

Β. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τα χρθςιμοποιοφμενα ςφμβολα. 
Γ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ακόλουκεσ μακθματικζσ ζννοιεσ και 

πράξεισ: 
 Ρρόςκεςθ, αφαίρεςθ, πολλαπλαςιαςμό και διαίρεςθ 
 Κλάςματα 
 Δυνάμεισ του δζκα και εκκετικά 
 Τετραγωνιςμοφσ 
 Τετραγωνικζσ ρίηεσ 
 Αντίςτροφεσ τιμζσ 
 Ερμθνεία γραμμικϊν και μθ-γραμμικϊν γραφθμάτων 

Δ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τουσ «τφπουσ» που 
χρθςιμοποιοφνται ςε αυτιν τθν εξεταςτζα φλθ και να είναι ςε κζςθ να τουσ 
εφαρμόςουν. 

 
1.2 Φλθ Εξετάςεων 
 

1.2.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ –  «Τεχνικά Θζματα» 
 
1. ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΣ, ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΟΘΕΩΙΑ 
 
1.1 Αγωγιμότθτα 

 Αγωγοί, θμιαγωγοί και μονωτζσ 
 εφμα, τάςθ και αντίςταςθ 
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 Οι μονάδεσ ampere, volt και ohm 
 Ο νόμοσ του Ohm * RIE * ] 
 Οι νόμοι του Kirchhoff 
 Θλεκτρικι ιςχφσ * IEP * ] 
 Θ μονάδα Watt 
 Θλεκτρικι ενζργεια * tPW * ] 
 Θ χωρθτικότθτα μπαταρίασ *ampere – hour] 

 
1.2 Ρθγζσ Θλεκτριςμοφ 

 Τάςθ πθγισ, Θλεκτρεγερτικι δφναμθ *EMF+, ρεφμα βραχυκφκλωςθσ, εςωτερικι 
αντίςταςθ και τάςθ ςτουσ πόλουσ 

 Ραράλλθλθ και ςε ςειρά ςφνδεςθ πθγϊν τάςθσ 
 
1.3 Θλεκτρικό Ρεδίο 

 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου 
 Θ μονάδα volt/ meter 
 Θωράκιςθ από θλεκτρικά πεδία 

 
1.4  Μαγνθτικό Ρεδίο 

 Μαγνθτικό πεδίο γφρω από θλεκτροφόρο αγωγό 
 Θωράκιςθ από μαγνθτικά πεδία 

 
1.5  Θλεκτρομαγνθτικό Ρεδίο 

 Τα ραδιοκφματα όπωσ τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα 
 Ταχφτθτα διάδοςθσ και ςχζςθ αυτισ με τθν ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ 

[ *fv  ] 

 Ρόλωςθ κφματοσ 
 
1.6  Θμιτονοειδι Σιματα 

 Γραφικι παράςταςθ ςυναρτιςει του χρόνου 

 Στιγμιαία τιμι, πλάτοσ *Emax+, ενεργόσ τιμι *RMS+ και μζςθ τιμι max
eff

U
U

2

 
 

 
 

 Ρερίοδοσ και διάρκεια περιόδων 
 Συχνότθτα 
 Θ μονάδα Hertz 
 Διαφορά φάςθσ 

 
1.7  Μθ Θμιτονοειδι Σιματα, Θόρυβοσ 

 Ακουςτικά ςιματα 
 Τετραγωνικοί παλμοί 
 Γραφικι παράςταςθ ςυναρτιςει του χρόνου 
 Συνιςτϊςα ςυνεχοφσ ρεφματοσ, κεμελιϊδθσ ςυνιςτϊςα και υψθλζσ αρμονικζσ 

 Θόρυβοσ * kTBPN  + (κερμικόσ κόρυβοσ δζκτθ, κόρυβοσ ηϊνθσ ςυχνοτιτων, 

πυκνότθτα ιςχφοσ κορφβου, ιςχφσ κορφβου ςτο εφροσ ςυχνοτιτων του δζκτθ) 
 
1.8  Διαμορφωμζνα Σιματα 
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 Συνεχοφσ κφματοσ (CW) 
 Διαμόρφωςθ πλάτουσ 
 Διαμόρφωςθ φάςθσ, διαμόρφωςθ ςυχνότθτασ και διαμόρφωςθ μίασ πλευρικισ 

ηϊνθσ 

 Απόκλιςθ ςυχνότθτασ και δείκτθσ διαμόρφωςθσ 
mod

F
m

f

 
 

 
 

 Φζρουςα, πλευρικζσ ηϊνεσ και εφροσ ηϊνθσ 
 Κυματομορφζσ: CW, διαμόρφωςθ AM, διαμόρφωςθ μονισ πλευρικισ ηϊνθσ (SSB) 

και διαμόρφωςθ FM (γραφικι αναπαράςταςθ) 
 Φάςμα κυματομορφϊν CW, AM και SSB (γραφικι αναπαράςταςθ) 
 Ψθφιακζσ διαμορφϊςεισ: διαμόρφωςθ μετατόπιςθσ ςυχνότθτασ (FSK), διφαςικι 

διαμόρφωςθ μετατόπιςθσ φάςθσ (2-PSK), τετραφαςικι διαμόρφωςθ μετατόπιςθσ 
φάςθσ (4-PSK), διαμόρφωςθ πλάτουσ με ορκογωνιςμό φάςθσ (QAM) 

 Ψθφιακζσ διαμορφϊςεισ: ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων (bit rate), ρυκμόσ 
μετάδοςθσ διαμορφωμζνου ςιματοσ (baud rate) και εφροσ ηϊνθσ (bandwidth) 

 Κυκλικοί κϊδικεσ ελζγχου ςφαλμάτων (CRC) και επαναμετάδοςθ (πχ packet 
radio), εμπροςκόδοτθ διόρκωςθ ςφαλμάτων (forward error correction) (πχ 
κϊδικασ Amtor) 

 
1.9  Ιςχφσ και Ενζργεια 

 Θ ιςχφσ θμιτονοειδϊν ςθμάτων 
2

2

eff eff

u
P i R, P , u U , i I

R

 
     

 
 

 Λόγοι ιςχφοσ που αντιςτοιχοφν ςτισ εξισ τιμζσ decibel (db): 0 db, 3 db, 6 db, 10 db 
και 20 db *κετικά και αρνθτικά+ 

 Ο λόγοσ ιςχφοσ ειςόδου / εξόδου ςε db για ςε ςειρά ςυνδζςεισ ενιςχυτϊν και / ι 
εξαςκενθτϊν 

 Ρροςαρμογι αντιςτάςεων *μζγιςτθ μεταφορά ιςχφοσ+ 

 Σχζςθ μεταξφ ιςχφοσ ειςόδου / εξόδου και απόδοςθσ out

in

P
n 100%

P

 
  

 
 

 Ιςχφσ κορυφισ  . . .p e p  

 
1.10 Ψθφιακι Επεξεργαςία Σιματοσ 

 Δειγματολθψία και κβαντιςμόσ αναλογικϊν ςθμάτων 
 Ελάχιςτοσ ρυκμόσ δειγματολθψίασ (ςυχνότθτα Nyquist) 
 Συνζλιξθ (ςτο πεδίο του χρόνου και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ, γραφικι 

αναπαράςταςθ) 
 Φίλτρα anti-aliasing, φίλτρα αναδόμθςθσ ςιματοσ (reconstruction filtering) 
 Μετατροπείσ αναλογικοφ ςιματοσ ςε ψθφιακό και ψθφιακοφ ςιματοσ ςε 

αναλογικό (ADC / DAC) 
 
2. ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 
 
2.1 Αντιςτάτθσ 

 Θ μονάδα Ohm 
 Αντίςταςθ 
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 Χαρακτθριςτικά ρεφματοσ / τάςθσ 
 Κατανάλωςθ ιςχφοσ 

 
2.2 Ρυκνωτισ 

 Χωρθτικότθτα 
 Θ μονάδα farad 
 Σχζςθ μεταξφ χωρθτικότθτασ, διαςτάςεων και διθλεκτρικοφ (ποιοτικι εξιγθςθ 

μόνο) 

 Χωρθτικι αντίςταςθ c

1
x

2 f *C

 
  

 

 Θ ςχζςθ φάςθσ μεταξφ τάςθσ – ρεφματοσ 
 
2.3 Ρθνίο 

 Αυτεπαγωγι 
 Θ μονάδα henry 
 Θ επίδραςθ του αρικμοφ των ςπειρϊν, τθσ διαμζτρου, του μικουσ και του υλικοφ 

του πυρινα ςτθν επαγωγι (ποιοτικι εξιγθςθ μόνο) 

 Επαγωγικι αντίςταςθ  Lx 2 f *L   

 Θ ςχζςθ φάςθσ μεταξφ τάςθσ – ρεφματοσ 
 Συντελεςτισ Q 

 
2.4 Εφαρμογζσ και Χριςεισ Μεταςχθματιςτϊν 

 Ιδανικόσ μεταςχθματιςτισ prim secP P    

 Θ ςχζςθ μεταξφ του λόγου ςπειρϊν και: 

 Λόγου τάςθσ sec sec

prim prim

u n

u n

 
 

  

 

 Λόγου ρεφματοσ 
primsec

prim sec

ni

i n

 
 

  

 

 Λόγου ςφνκετθσ αντίςταςθσ (ποιοτικι εξιγθςθ μόνο) 
 Μεταςχθματιςτζσ ςτθ πράξθ 

 
2.5 Δίοδοσ 

 Χριςεισ και εφαρμογζσ διόδων: 
 Δίοδοι ανόρκωςθσ, φϊραςθσ, ενδείξεωσ *LED-light emitting diode], 

ςτακερισ τάςθσ *zener+ και χωρθτικότθτασ *varicap+ 
 Ανάςτροφθ τάςθ και ρεφμα διαρροισ 

 
2.6 Τρανηίςτορ 

 Τρανηίςτορ PNP- και NPN- 
 Συντελεςτισ ενίςχυςθσ 
 Σφγκριςθ μεταξφ τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (FET) και διπολικοφ τρανηίςτορ 

(BJT) (οδθγοφμενο από τάςθ – ρεφμα) 
 Θ αντίςταςθ μεταξφ πφλθσ και πθγισ 
 Το τρανηίςτορ ςτο: 
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 Κφκλωμα κοινοφ εκπομποφ 
 Κφκλωμα κοινισ βάςθσ  
 Κφκλωμα κοινοφ ςυλλζκτθ 

 Αντίςταςθ ειςόδου και εξόδου των παραπάνω κυκλωμάτων 
 
2.7 Διάφορα 

 Απλι κερμιονικι λυχνία (valve or tube) *εξιγθςθ λειτουργίασ+ 
 Απλά ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα (ςυμπεριλαμβανομζνων τελεςτικϊν ενιςχυτϊν) 
 Κυκλϊματα με πφλεσ 
 Τάςθ και αντίςταςθ ςε λυχνίεσ υψθλισ ιςχφοσ, μεταςχθματιςτζσ αντίςταςθσ 

 
3 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
 
3.1 Συνδυαςμοί Εξαρτθμάτων 

 Συνδεςμολογία ςε ςειρά και παράλλθλα αντιςτάςεων, πθνίων, πυκνωτϊν, 
μεταςχθματιςτϊν και διόδων 

 εφμα και τάςθ ςτα κυκλϊματα αυτά 
 Συμπεριφορά πραγματικοφ (μθ ιδεατοφ) αντιςτάτθ, πυκνωτι και πθνίου ςε 

υψθλζσ ςυχνότθτεσ 
 
3.2 Φίλτρα 

 Συντονιςμζνα παράλλθλα και ςε ςειρά κυκλϊματα: 
 Σφνκετθ αντίςταςθ 
 Χαρακτθριςτικά ςυχνότθτασ 

 Συχνότθτα ςυντονιςμοφ 
1

f
2 LC

 
 

  

 

 Συντελεςτισ ποιότθτασ ςε ςυντονιςμζνα κυκλϊματα 

p res

s

R f2 f *L
Q , Q , Q

R 2 f *L B

 
   

 
 

 Εφροσ ηϊνθσ 
 Ηωνοπερατό φίλτρο 
 Χαμθλοπερατό, ηωνοπερατό, υψιπερατό και φίλτρο αποκοπισ ηϊνθσ 

αποτελοφμενο από πακθτικά ςτοιχεία 
 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 
 Φίλτρα Ρ και Τ 
 Κρφςταλλοσ πιεηοθλεκτρικόσ (Quartz) 
 Φαινόμενα προκαλοφμενα από πραγματικά (μθ ιδεατά) κυκλωματικά ςτοιχεία 
 Ψθφιακά φίλτρα (βλζπε παραγράφουσ 1.10 και 3.8) 

 
3.3 Τροφοδοτικά 

 Ανορκωτζσ πλιρουσ κφματοσ και θμικφματοσ και ο ανορκωτισ τφπου γζφυρασ 
 Κυκλϊματα εξομάλυνςθσ 
 Κυκλϊματα ςτακεροποίθςθσ ςε τροφοδοτικά χαμθλισ τάςθσ 
 Τροφοδοτικά ιςχφοσ μεταβαλλόμενθσ κατάςταςθσ, απομόνωςθ (isolation) και 

θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC) 
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3.4 Ενιςχυτζσ 
 Ενιςχυτζσ χαμθλϊν (Lf) και υψθλϊν (hf) ςυχνοτιτων 
 Συντελεςτισ ενίςχυςθσ 
 Χαρακτθριςτικά πλάτουσ / ςυχνότθτασ και εφροσ ηϊνθσ 
 Ενιςχυτζσ τάξθσ Α, Α/Β, Β και C 
 Αρμονικζσ *μθ γραμμικζσ+ παραμορφϊςεισ, παράγωγα ενδο-διαμορφϊςεων και 

λειτουργία ενιςχυτι ςε κορεςμό 
 
3.5 Φωρατζσ 

 Φωρατζσ ΑΜ 
 Δίοδοι φϊραςθσ 
 Ανιχνευτισ γινομζνου, φωρατισ περιβάλλουςασ 
 Φωρατζσ FM 

 
3.6 Ταλαντωτζσ 

 Ανάδραςθ (feedback) *εκοφςια ι ακοφςια+ 
 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ςυχνότθτα και τθ ςτακερότθτα ςυχνότθτασ, 

απαραίτθτοι για ταλάντωςθ 
 Ταλαντωτισ LC 
 Κρυςταλλικόσ ταλαντωτισ και αρμονικόσ ταλαντωτισ (overtone) 
 Ταλαντωτζσ ελεγχόμενοι από τάςθ (VCO) 
 Θόρυβοσ φάςθσ 

 
3.7 Βρόγχοσ κλειδϊματοσ φάςθσ *PLL+ 

 Βρόγχοσ ζλεγχου με κφκλωμα ςφγκριςθσ φάςθσ 
 Σφνκεςθ ςυχνότθτασ με προγραμματιηόμενο διαιρζτθ ςτο βρόχο ανάδραςθσ 

 
3.8 Ψθφιακι επεξεργαςία ςιματοσ *DSP-systems] 

 Τοπολογίεσ φίλτρων πεπεραςμζνθσ (FIR) και άπειρθσ (IIR) απόκριςθσ 
 Μεταςχθματιςμοί Fourier: διακριτόσ μεταςχθματιςμόσ Fourier (DFT), ταχφσ 

μεταςχθματιςμόσ Fourier (FFT), γραφικι αναπαράςταςθ 
 Απ’ ευκείασ ψθφιακι ςφνκεςθ (Direct Digital Synthesis) 

 
4 ΔΕΚΤΕΣ 
 
4.1 Τφποι 

 Υπερετερόδυνοι δζκτεσ απλισ και διπλισ αλλαγισ μζςθσ ςυχνότθτασ 
 Δζκτεσ απ’ ευκείασ μετατροπισ 

 
4.2 Μπλοκ Διαγράμματα 

 Δζκτθσ CW *τφποσ εκπομπισ Α1Α+ 
 Δζκτθσ ΑΜ *τφποσ εκπομπισ Α3Ε+ 
 Δζκτθσ SSB για τθλεφωνία για υποβιβαςμζνθ φζρουςα *τφποσ εκπομπισ J3E+ 
 Δζκτθσ FM *τφποσ εκπομπισ F3E+ 

 
4.3 Λειτουργία και Χριςθ των παρακάτω Βακμίδων *εξιγθςθ μόνο από τθ ςκοπιά του μπλοκ 

διαγράμματοσ+ 
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 Ενιςχυτισ υψθλϊν ςυχνοτιτων (HF) *με ςτακερό ι ρυκμιηόμενο εφροσ ηϊνθσ+ 
 Ταλαντωτισ *ςτακερόσ και μεταβλθτόσ+ 
 Μίκτθσ (mixer) 
 Ενδιάμεςοσ ενιςχυτισ ςυχνότθτασ 
 Ρεριοριςτισ (limiter), καταπιεςτισ κορφβου (noise blanker) 
 Φωρατισ (ςυμπεριλαμβανομζνου ανιχνευτι γινομζνου) 
 Ενιςχυτισ ακουςτικϊν ςυχνοτιτων (LF) 
 Αυτόματοσ ζλεγχοσ κζρδουσ (AGC) 
 Μετρθτισ ζνταςθσ ςιματοσ (S meter) 
 Φίμωςθ (squelch) 

 
4.4 Χαρακτθριςτικά Δζκτθ *απλι περιγραφι+ 

 Απόρριψθ γειτονικοφ καναλιοφ 
 Επιλεκτικότθτα 
 Ευαιςκθςία δζκτθ, κόρυβοσ δζκτθ, εικόνα κορφβου (noise figure) 
 Στακερότθτα ςυχνότθτασ 
 Συχνότθτα ειδϊλου 
 Αποευαιςκθτοποίθςθ (Desensitization) / Φραγι (Blocking) 
 Ενδο-διαμόρφωςθ, αλλθλοδιαμόρφωςθ (inter – cross modulation) 
 Αμοιβαία μίξθ *κόρυβοσ φάςθσ+ 

 
5 ΡΟΜΡΟΙ 
 
5.1 Τφποι 

 Ρομποί με ι χωρίσ μετατροπι ςυχνότθτασ 
 
5.2 Διαγράμματα Μπλοκ 

 Ρομπόσ CW *A1A+ 
 Ρομπόσ SSB για τθλεφωνία για καταπιεςμζνθ φζρουςα *J3E+ 
 Ρομπόσ FM, όπου το ςιμα ιχου διαμορφϊνει το VCO του PLL *F3E+ 

 
5.3 Xριςεισ και Λειτουργίεσ των παρακάτω Βακμίδων *εξιγθςθ μόνο από τθν ςκοπιά του 

μπλοκ διαγράμματοσ+ 
 Μίκτθσ 
 Ταλαντωτισ 
 Απομονωτισ (buffer) 
 Οδθγθτισ (driver) 
 Ρολλαπλαςτισ ςυχνότθτασ (multiplier) 
 Ενιςχυτισ ιςχφοσ 
 Ρροςαρμογι εξόδου (output matching) 
 Φίλτρο εξόδου (output filter) 
 Διαμορφωτισ ςυχνότθτασ (frequency modulator) 
 Διαμορφωτισ SSB 
 Διαμορφωτισ φάςθσ 
 Κρυςταλλικό φίλτρο 

 
5.4 Χαρακτθριςτικά Ρομποφ *απλι περιγραφι+ 
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 Στακερότθτα ςυχνότθτασ 
 Εφροσ ηϊνθσ ραδιοςυχνοτιτων (RF) 
 Ρλευρικζσ ηϊνεσ 
 Εφροσ ηϊνθσ ακουςτικϊν ςυχνοτιτων (LF) 
 Μθ γραμμικότθτα *αρμονικζσ και παραμόρφωςθ λόγω ενδο-διαμόρφωςθσ+ 
 Αντίςταςθ εξόδου 
 Ιςχφσ εξόδου 
 Απόδοςθ 
 Απόκλιςθ ςυχνότθτασ 
 Δείκτθσ διαμόρφωςθσ 
 Ραραγωγι κλικσ και μεταβολι ςυχνότθτασ κατά τθν χριςθ χειριςτθρίου 
 Υπερδιαμόρφωςθ SSB και splatter 
 Ραραςιτικζσ εκπομπζσ ραδιοςυχνοτιτων 
 Ακτινοβολία από το περίβλθμα του πομποφ 
 Θόρυβοσ φάςθσ (phase noise) 

 
6 ΚΕΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
 
6.1 Τφποι Κεραιϊν 

 Δίπολο τροφοδοτοφμενο ςτο μζςο 
 Δίπολο τροφοδοτοφμενο ςτο άκρο 
 Αναδιπλωμζνο δίπολο *folded+ 
 Κατακόρυφθ κεραία ενόσ τετάρτου μικουσ κφματοσ *ground plane+ 
 Κεραία με παραςιτικά ςτοιχεία *Yagi+ 
 Κεραίεσ ανοίγματοσ *παραβολικόσ ανακλαςτιρασ, χοανοκεραία+ 
 Δίπολο με κυματοπαγίδεσ (trap dipole) 

 
6.2 Χαρακτθριςτικά Κεραιϊν 

 Κατανομι ρεφματοσ και τάςθσ 
 Σφνκετθ αντίςταςθ ςτο ςθμείο τροφοδοςίασ 
 Επαγωγικι ι χωρθτικι αντίςταςθ μίασ μθ ςυντονιςμζνθσ κεραίασ 
 Ρόλωςθ κεραίασ 
 Κατευκυντικότθτα, αποδοτικότθτα και απολαβι κεραίασ 
 Ρεριοχι ςφλλθψθσ (capture area) 
 Ενεργόσ ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ *ERP+ και ενεργόσ ιςοτροπικά 

ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ *EIRP+ 
 Λόγοσ κατευκυντικότθτασ εμπρόσ προσ πίςω κεραίασ *front to back ratio+ 
 Οριηόντιο και κάκετο διάγραμμα ακτινοβολίασ 

 
6.3 Γραμμζσ Μεταφοράσ 

 Ραράλλθλθ γραμμι μεταφοράσ 
 Ομοαξονικό καλϊδιο 
 Κυματοδθγόσ 
 Χαρακτθριςτικι αντίςταςθ *Η0+ γραμμισ 
 Συντελεςτισ ταχφτθτασ 
 Λόγοσ ςταςίμων κυμάτων 
 Απϊλειεσ γραμμισ 
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 Ρροςαρμογζασ αντίςταςθσ (balun) 
 Μονάδεσ προςαρμογισ κεραιϊν *μόνο ςυνδεςμολογίεσ Ρ και Τ+ 

 
7. ΔΙΑΔΟΣΘ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 Εξαςκζνθςθ ςιματοσ, ςθματοκορυβικόσ λόγοσ (SNR) 
 Διάδοςθ μζςω οπτικισ επαφισ (διάδοςθ ελεφκερου χϊρου, νόμοσ 

αντίςτροφου τετραγϊνου) 
 Ιονοςφαιρικά ςτρϊματα 
 Κρίςιμθ ςυχνότθτα 
 Επίδραςθ του θλίου ςτθν ιονόςφαιρα 
 Μζγιςτθ χρθςιμοποιιςιμθ ςυχνότθτα 
 Κφμα εδάφουσ και χϊρου, γωνία αναχϊρθςθσ και απόςταςθ κάλυψθσ (skip 

distance) 
 Ρολυδιαδρομικι διάδοςθ ςτθν ιονόςφαιρα  
 Διαλείψεισ (fading) 
 Τροπόςφαιρα 
 Επίδραςθ του φψουσ των κεραιϊν ςτθν απόςταςθ που καλφπτουν 

(ραδιορίηοντασ) 
 Θερμοκραςιακι αναςτροφι 
 Ανάκλαςθ ςτο ςποραδικό ςτρϊμα E (Es) 
 Ανάκλαςθ ςτο βόρειο ςζλασ (aurora) 
 Σκζδαςθ από μετεωρίτεσ 
 Ανακλάςεισ από τθ Σελινθ 
 Ατμοςφαιρικόσ κόρυβοσ (μακρινζσ καταιγίδεσ) 
 Γαλαξιακόσ κόρυβοσ 
 (Θερμικόσ) κόρυβοσ εδάφουσ 
 Βαςικζσ εκτιμιςεισ διάδοςθσ (προχπολογιςμόσ ηεφξθσ – link budget) 

 Κφρια πθγι κορφβου (κόρυβοσ ηϊνθσ ςυχνοτιτων vs. κόρυβοσ δζκτθ) 
 Ελάχιςτοσ ςθματοκορυβικόσ λόγοσ 
 Ελάχιςτθ ιςχφσ λαμβανόμενου ςιματοσ 
 Απϊλεια διάδοςθσ (path loss) 
 Απολαβι κεραίασ, απϊλειεσ γραμμισ μεταφοράσ 
 Ελάχιςτθ ιςχφσ εκπομπισ 

 
8 ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
 
8.1 Λιψθ Μετριςεων 

 Μετριςεισ των: 
 DC και AC ρευμάτων και τάςεων 
 Λάκθ ςτισ μετριςεισ 

 Επίδραςθ τθσ ςυχνότθτασ 
 Επίδραςθ τθσ κυματομορφισ 
 Επίδραςθ των εςωτερικϊν αντιςτάςεων των οργάνων 

 Αντίςταςθσ 
 Ιςχφοσ DC και RF *μζςθσ και pep+ 
 Λόγου ςτάςιμων κυμάτων  
 Κυματομορφισ τθσ περιβάλλουςασ ενόσ RF ςιματοσ 
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 Συχνότθτασ 
 Συχνότθτασ ςυντονιςμοφ 

 
8.2 Πργανα Μετριςεων 

 Λιψθ μετριςεων με χριςθ: 
 Οργάνου κινθτοφ πθνίου 
 Ρολφμετρου (ψθφιακοφ και αναλογικοφ) 
 Γζφυρασ ςταςίμων κυμάτων 
 Ψθφιακοφ ςυχνομζτρου 
 Συχνομζτρου απορρόφθςθσ (absorption meter) 
 Συχνομζτρου βφκιςθσ (dip meter) 
 Ραλμογράφου 
 Μετρθτι ιςχφοσ RF 
 Γεννιτριασ ςθμάτων 
 Αναλυτι φάςματοσ (spectrum analyzer) 

 
9 ΡΑΕΜΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 
 
9.1 Ραρεμβολζσ ςε Θλεκτρονικό Εξοπλιςμό 

 Ρλιρθσ παρεμβολι (blocking) 
 Ραρεμβολι από το επικυμθτό ςιμα εκπομπισ 
 Ενδοδιαμόρφωςθ 
 Φϊραςθ από κυκλϊματα ιχου 

 
9.2 Λόγοι Ραρεμβολϊν ςε Θλεκτρονικά Κυκλϊματα 

 Ζνταςθ πεδίου πομποφ 
 Ανεπικφμθτθ ακτινοβολία πομποφ *παραςιτικι ακτινοβολία, αρμονικζσ+ 
 Μθ επικυμθτι επίδραςθ ςε ςυςκευζσ: 
 Μζςω τθσ ειςόδου τθσ κεραίασ *τάςθ κεραίασ, επιλεκτικότθτα ειςόδου+ 
 Μζςω άλλων ςυνδεδεμζνων γραμμϊν *τροφοδοςίασ κλπ+ 
 Μζςω απευκείασ ακτινοβόλθςθσ 

 
9.3 Μζτρα Κατά των Ραρεμβολϊν 

 Μζτρα για τθν πρόλθψθ και εξάλειψθ των παρεμβολϊν: 
 Φιλτράριςμα 
 Αποςφηευξθ 
 Θωράκιςθ 

 
10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Το ανκρϊπινο ςϊμα 
 Ανκεκτικότθτά του ςε ςυνεχζσ ι εναλλαςςόμενο ρεφμα 
 Ραροχζσ τάςθσ κοινισ ωφελείασ 
 Υψθλζσ τάςεισ ςε πομποφσ 
 Κεραυνικό πλιγμα, αποτελζςματα, ακτίνα επίδραςθσ 
 Αντικεραυνικοί μζκοδοι προςταςίασ, αλεξικζραυνα 
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1.2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – «Λειτουργικοί κανόνεσ και διαδικαςίεσ» 
 
1. ΦΩΝΘΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΘΤΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΘΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΘΤΟ 

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  

 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΦΩΝΘΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΘΤΟ 

Α=Αςτιρ Κ=Κενόν Τ=Τίγρθσ 
Β=Βφρων Λ=Λάμα Υ=Φμνοσ 
Γ=Γαλι Μ=Μζλι Φ=Φωφϊ 
Δ=Δόξα Ν=Ναόσ Χ=Χαρά 
Ε=Ερμισ Ξ=Ξζρξθσ Ψ=Ψυχι 
Η=Ηεφσ Ο=Οςμι Ω=Ωμζγα 
Θ=Θρϊ Ρ=Ρζτροσ  
Θ=Θεά =ιγασ  
Ι=Κςκιοσ Σ=Σοφόσ  

 
2. ΚΩΔΙΚΑΣ Q 

Κϊδικασ Ερϊτθςθ Απάντθςθ 
 

QRG Ροια είναι θ ςυχνότθτά ςου; Θ ςυχνότθτα μου είναι … 
QRK Ροια είναι θ ευκρίνεια του ςιματόσ 

μου; 
Θ ευκρίνεια του ςιματοσ ςου 
είναι … 

QRL Είςαι απαςχολθμζνοσ; Είμαι απαςχολθμζνοσ 
QRM Ραρεμβάλλεται κανείσ ςτο ςιμα μου; Ναι / Πχι 
QRN Ζχεισ πρόβλθμα από ςτατικά; Ζχω πρόβλθμα από ςτατικά 
QRO Να αυξιςω τθν ιςχφ εκπομπισ; Αφξθςε ιςχφ εκπομπισ 
QRP Να μειϊςω τθν ιςχφ εκπομπισ; Μείωςε ιςχφ εκπομπισ 
QRT Να ςταματιςω τθν αποςτολι; Σταμάτα τθν αποςτολι 
QRY Ροιά είναι θ ςειρά μου; Θ ςειρά ςου είναι … 
QRZ Ροιοσ με καλεί; Σε καλεί ο … 
QRV Είςαι ζτοιμοσ; Είμαι ζτοιμοσ 
QSB Ζχουν τα ςιματά μου διαλείψεισ; Τα ςιματά ςου ζχουν διαλείψεισ 
QSL Μπορείσ να επιβεβαιϊςεισ τθ λιψθ; Επιβεβαιϊνω τθ λιψθ 
QSO Μπορείσ να επικοινωνιςεισ 

απευκείασ με τον …; 
Μπορϊ να επικοινωνιςω 
απευκείασ με τον … 

QSY Να αλλάξω τθ ςυχνότθτα; Άλλαξε ςυχνότθτα 
QRX Ρότε κα επικοινωνιςεισ πάλι; Θα επικοινωνιςω πάλι ςτισ …, 

ςτθν ςυχνότθτα …kHz (ι MHz) 
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QTH Ροια είναι θ κζςθ ςου (ςε γεωγραφικό 
μικοσ ι πλάτοσ); 

Θ κζςθ μου είναι …γεωγραφικό 
μικοσ και …γεωγραφικό πλάτοσ 

 
3. ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΟΡΩΣ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΔΙΟΕΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 
BK  Σιμα που χρθςιμοποιείται για να διακόψει μία εκπομπι ςε εξζλιξθ 
CQ  Γενικι κλιςθ προσ όλουσ τουσ ςτακμοφσ 
CW  Συνεχζσ κφμα 
DE  Εδϊ ο ....(για το διαχωριςμό του διακριτικοφ του καλουμζνου από το 

            ςτακμό που κάνει τθ κλιςθ) 
K  Ρρόςκλθςθ για εκπομπι 
MSG  Μινυμα 
PSE  Ραρακαλϊ 
RST  Ευκρίνεια, Ιςχφσ ςιματοσ, Ροιότθτα τόνου 
R  Λιφκθκε 
RX  Δζκτθσ  
TX  Ρομπόσ 
UR  Δικό ςου 
 
4. ΔΙΕΘΝΘ ΣΘΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
1. Σιματα κινδφνου: 

 Σε ραδιοτθλεγραφία: …---… *SOS+ 
 Σε ραδιοτθλεφωνία: “MAYDAY” 
 Διεκνισ χριςθ των εραςιτεχνικϊν ςτακμϊν ςτθν περίπτωςθ εκνικϊν καταςτροφϊν 

2. Εκχωρθμζνεσ ςυχνότθτεσ για χριςθ από τθν υπθρεςία εραςιτζχνθ 
 
5. ΔΙΑΚΙΤΙΚΑ ΚΛΘΣΘΣ 

 Αναγνϊριςθ του εραςιτεχνικοφ ςτακμοφ από το διακριτικό κλιςθσ του 
 Χριςθ των διακριτικϊν κλιςθσ 
 Σφνκεςθ των διακριτικϊν κλιςθσ 
 Εκνικά προκζματα, διεκνισ κατανομι προκεμάτων 

 
6. ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΧΘΣΘΣ ΥΡΟΗΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ IARU 

 Κατανομι χριςθσ υποηωνϊν και διαφφλαξι τθσ 
 Σκοπόσ κατανομισ  

 
7. ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΔΙΟΕΑΣΙΤΕΧΝΘ 

 Κοινωνικι ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ αδιοεραςιτζχνθ 
 Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ 

 
1.2.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – «Εκνικό και Διεκνζσ Νομικό Ρλαίςιο για τθν Υπθρεςία 

αδιοεραςιτζχνθ» 
 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΙΟΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΘΣ ITU 

 Οριςμόσ τθσ υπθρεςίασ εραςιτζχνθ και τθσ υπθρεςίασ εραςιτζχνθ μζςω δορυφόρου  
 Οριςμόσ του εραςιτεχνικοφ ςτακμοφ 
 Άρκρο 25 του Κανονιςμοφ αδιοεπικοινωνιϊν 
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 Κατάςταςθ υπθρεςίασ εραςιτζχνθ και τθσ υπθρεςίασ εραςιτζχνθ μζςω δορυφόρου  
 Διεκνείσ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ ΙΤU (Regions) 

 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CEPT 

 Σφςταςθ T/R 61-01 
 Ρροςωρινι χριςθ εραςιτεχνικϊν ςτακμϊν ςτισ χϊρεσ μζλθ του CEPT 
 Ρροςωρινι χριςθ εραςιτεχνικϊν ςτακμϊν ςτισ χϊρεσ μθ – μζλθ του CEPT που 

εφαρμόηουν τθ Σφςταςθ T/R 61-01 
 
3. ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ 

 Εκνικι νομοκεςία και αποφάςεισ 
 Ειδικι νομοκεςία για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα και τισ προφυλάξεισ από τθ 

λειτουργία πομποδεκτϊν, θλεκτρολογικοφ, θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και κεραιϊν 
 Κανονιςμοί και κατθγορίεσ αδειϊν και πτυχίων 
 Απόδειξθ ικανότθτασ χρθςιμοποίθςθσ θμερολογίου ςτακμοφ 

 Τιρθςθ θμερολογίου 
 Σκοπόσ 
 Δεδομζνα που καταγράφονται 

 


