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De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling

Examen N-Examen

Voorschriften, procedures en techniek
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Zie afbeelding 1

1. De condensatoren C22 en C24 ztjn:

a. polyestercondensatoren
b. keramische condensatoren
c. elektrolyt ische condensatoren

2. De frequentie van een radiogolf is 0,3 GHz.

De golf lengte is:

a .  0 ,001  m
b .  1m
c .  0 ,1  m
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3. Welke golf lengte en frequent ie komen met elkaar overeen?

a.  100 meter  en  0 ,3  MHz

b. 30 meter en 10 kHz
c. 300 meter en 1 MHz

4. De mf-bandbreedte voor de ontvangst van een 2-meter FM-telefoniesignaal is bij
voorkeur:

a .  100 kHz
b. 12 kïz
c. 300 kHz

5. De gebruikeli jke bandbreedte van een amateur EZB-telefoniesignaal is:

a .  12  à  15  kHz
b. 500 Hz
c .  2à3k{z

6. De mogeli jke waarde van een 200 ohm weerstand met een tolerantie van 10% ligt
tussen:

a.  195 en 205 f)
b.  190 en 21oo'
c .  180  en  22OQ \

7. De maximaal toelaatbare stroom die continu door een 10 watt weerstand van 1000
ohm mag lopen is :

a .  0 ,1  A
b .  0 ,01  A
c .  1A

8. De maximaal toelaatbare stroom bedraagt:

a .
b.
c .

50 fJ
____-l_
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40 mA
25 mA
200 mA
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9. De maximaal toelaatbare gel i jkstroom I bedraagt:

a .  0 ,01  A
b .  0 ,1  A
c .  1A

10' Op een condensator staat aangegeven: 20 pF/í6 V.

Dit betekent:

a. de zelf inductie van de condensator is 20 microhenry en de maximale werkspanning
is  16 vo l t

b. de capaciteit van de condensator is 20 microfarad en de minimale werkspanning is
16 vo l t

c. de capaciteit van de condensator is 20 microfarad en de maximale werkspanning is
16 vo l t

1'1. De capaciteit van een condensator wordt uitgedrukt in:

a. henry
b. watt
c. farad

12.  In  welke schakel ing gele id t  de d iode?

400 o
._f---l_

I

to* |
L-_-- *l

1. -+V 0V

2. -4V ++V
v a

3. 0v -av

a. schakeling 2
b. schakeling 3
c. schakeling 1
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13. De vervangingsweerstand van twee weerstanden in serie:

a. is alt i jd kleiner dan de waarde van de kleinste weerstand
b. is altijd groter dan de waarde van de grootste weerstand
c. ligt tussen de waarde van de twee weerstanden in

14. Twee geli jke condensatoren met waarde G worden paral lel geschakeld.

De capaciteit van de paral lelschakeling wordt:

a .  4C
b. 2c
c. %C

15. Alle condensatoren hebben een capaciteit van 6 pF.

In welke schakeling is de capaciteit tussen X en Y kleiner dan 3 pF?

schakeling 1 schakeling 2 schakeling 3

a. schakelíng 3
b. schakeling 1
c. schakelinq 2

16. In een hoogfrequentkring wordt een vaste condensator van 60 pF in serie
geschakeld met een variabele condensator.
De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 40
pF.

De kring ziet een capaciteitsvariat ie van:

a. 80 tot 100 pF
b.  15 to t  24 pF
c. 20 tot 40 pF
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17. Dit  is het schema van een:

18 .

a. laagdoorlaatf i l ter
b. seriekring
c. paral lelkring

Met een superheterodyne'ontvanger wordt een signaal ontvangen van í MHz.
De osci l latorfrequentie is 550 kHz.

De middenfrequentversterker is afgestemd op:

a .  1 ,50  MHz
b.  0,55 MHz
c.  0,45 MHz

Dit is het blokschema van een:19 .

1440 kHz
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4 .5  -  31 .5  MHz

EZB-ontvanger
FM-zend/ontvanger
EZB-zendlontvanger

lF  60  kHz
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20. Om het niveau van de hf-signalen na de ontvangeringang te verhogen, wordt
gebruik gemaakt van een:

a. versterker
b. detector
c. osci l lator

21. In een amateurstation wordt het laagdoorlaatf i l ter in de antennekabel gebruikt om:

a. signalen hoger in frequentie dan de zendfrequentie te vezwakken
b. signalen op de zendfrequentie te verzwakken
c. signalen lager in frequentie dan de zendfrequentie te verzwakken

22. om de resonantiefrequentie van een antenne te verhogen dient men:

a. de antenne te verlengen
b. de voedingsli jn te verlengen
c. de antenne te verkorten

23. Een antenne straalt in het horizontale vtak geli jkmatig in alte r ichtingen.

Deze antenne kan zi jn een:

a.  groundplane
b. yagi
c. middengevoede horizontale dipool

24. Een zender is via een kabel met de antenne verbonden.

Door het toevoegen van een antennetuner tussen de zender en de kabel kan:

a. de zender aan de antenne-inrichting worden aangepast
b. de antenne aan de kabel worden aangepast
c. de zender worden afgestemd

25. De golf lengte van een signaal, dat gereflecteerd wordt door de F-laag, kan zi jn:

a .  10m
b.  10  cm
c .  1m
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26. Lange afstand HF-signalen zi jn veelal onderhevig aan fading.

Dit wordt in het algemeen veroorzaakt door:

a. veranderende demping van de atmosfeer
b. veranderend zendvermogen
c. veranderende trajecten van het signaal tussen zender en ontvanger

27. HF-signalen zi jn over lange afstand veelal onderhevig aan snelle fading.

Dit wordt veroorzaakt door onregelmatigheid van:

a. de demping in de D-laag
b. reflecties op de zee-oppervlakte
c. de reflecties in de F-laag

28. Radioverbindingen in de 2-meter band tussen stations op aarde vinden in het
algemeen plaats via de:

a. ionosfeer
b. troposfeer
c. stratosfeer

29. Een staandegolfmeter (SGM) voor 70 ohm is opgenomen in een antennekabet van
70 ohm.

Bij welke afsluit impedantie wijst de meter 1 aan?

50Q
70 f)
kortsluit ing

30. De modulatievorm welke de minste storing door laagfrequentdetectie veroorzaakt
is :

a .
b.
c .

a .

b.

enkelzijbandmodulatie
amplitudemodulatie
frequentiemodulatie
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3í. Een amateurzender werkend in de 21MHz band veroo,zaakt storing in de
frequentieband 6í -68 MHz.

De storing kan worden verminderd door:

a. de uitsturing van de eindtrap te verkleinen
b. een hoogdoorlaatf i l ter achter de zender te plaatsen
c. de frequentiestabiliteit te vergroten

32. Er wordt storing ondervonden van de harmonischen van een amateurzender.

Om de storing op te heffen dient in de antennekabel bi j  de zender het votgende f i l ter
te worden opgenomen:

filter 1

a. filter 2
b. filter 3
c. f i l ter 1

33. In nefuoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het
metalen chassis.

Hierdoor zal in al le gevailen dat er een fout in de voeding optreedt:

a. het chassís geen hoge spanning ten opzichte van aarde kri jgen
b.  deaard lekschakelaaraanspreken
c. de netveil igheid aanspreken

ffi T*f *{Fl=-
"T T. .l l. " 

j 
"
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34. De radioamateur wordt in het Internationale Radioreglement gedefinieerd als:
Bewering 1- een persoon die radiotechniek toepast met geldetijk àogmerk en zonder
persoonlijk gewin.
Bewering 2: een bevoegd persoon die geïnteresseerd is in radiotechniek, uitsluitend met
een persoonlijk oogmerk en zonder getdelijke rnÍeresse.

Wat is juist?

a. al leen bewering 1
b. bewering 1 en bewering 2
c. alleen bewerino 2

35. De volgende gebieden bevinden zich in ITU regio l l l :

a. Afrika en Australië
b. Austral ië en China
c. Europa en Afrika

36.  Bewer ing í :
ln een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal. De
k/asse van uitzending rs G3E
Bewering 2:
Via een enkelziibandzender met onderdrukte draaggolf worden met behutp van een
hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekeni ierzonden. De k/asse van uitzending is
J2A.

Wat is juist?

a. al leen bewering 2
b. bewering 1 en bewering 2
c. al leen bewerino 1

37 '  Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een facsimilé-signaal.

De klasse van uitzending is:

a .  J1C
b .  F1D
c. FzC

38' Tijdens uitzendingen op frequenties, waarop de Amateurdienst met een secundaire
status is toegestaan, is de radiozendamateur verplicht:
a. alt i jd voorrang te verlenen aan andere diensten met een secundaire status
b. alt i jd voorrang te verlenen aan diensten die een gehlke status hebben als de

Amateurdienst
c. alt i jd voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status
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39' Het voor een radiozendamateur met een N-registratie toegestane zendvermogen inde 2-meter amateurband is:

a .  400W
b.  25W
c.  120W

40. Een amateurstation zendt in spraak in de krasse van uitzending F3E.

voor de voorgeschreven identif icatie getdt dat het amateurstation mag uitzenden in:
a.  a l leen in  F3E
b. onder andere F3E, G3E en R3E
c. elke klasse van uitzendino

Heeft u alle vragen op het voorblad ingevuld? Totaal aantal incorrect
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Vraag A B C
1 X
2 X
a
J X
4 X
5 X
6 X
- X
8 X
9 X

l0 X
l1 X
t2 X
' . \
I J X
T4 X
t5 X
t6 X
t7 X
l8 X
t9 X
20 X
2l X
22 X
. l -

z.) X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
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J Z X
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34 X
35 X
36 X
a F ,
) l X
38 X
39 X
40 X
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