
SSUUBBEELLEEMMEENNTT  66AA  --  GGEENNEERRAALL  --  [[110000  EEXXAAMM  QQUUEESSTTIIOONNSS]]  

  

66AA11  

AA  

SSIITTOORR--AARRQQ  iiss  aa  ccoommmmoonn  mmooddee  ooff  ddaattaa  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  tthhee  mmaarriittiimmee  sseerrvviiccee..    IItt  iiss  aa  ssyysstteemm  bbaasseedd  oonn  

ttrraannssmmiissssiioonn  bbuurrssttss  aanndd  aacckknnoowwlleeddggeemmeennttss..    WWhhaatt  iiss  tthhee  bbaauudd,,  aanndd  iinntteerrvvaall  bbeettwweeeenn  tthhee  bbuurrsstt  

ttrraannssmmiissssiioonnss::  

  AA..110000  bbaauudd,,  224400  mmss  iinntteerrvvaall  

  BB..5500  bbaauudd,,  11000000  µµss  iinntteerrvvaall  

  CC..220000  bbaauudd,,  1100  mmss  iinntteerrvvaall  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA22  

DD  

WWeeaatthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ccoommmmoonnllyy  sseenntt  bbyy  rraaddiioo  iinn  mmaapp  ffoorrmm  bbyy  oonnee--wwaayy  ffaaccssiimmiillee  ttrraannssmmiissssiioonn..    TTwwoo  

ccoommmmoonn  ppaarraammeetteerrss  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  sseett  bbyy  tthhee  rreecceeiivviinngg  ssttaattiioonn  aarree::  

  AA..LLiinneess--ppeerr--iinncchh  ((LLPPII)),,  aanndd  pprriimmaarryy  ssccaann  ddiirreeccttiioonn  ((PPSSDD))  

  BB..FFrreeqquueennccyy  sshhiifftt  ((FFSS)),,  aanndd  pphhaassee  rreessppoonnssee  ppaatttteerrnn  ((PPRRPP))  

  CC..BBllaacckk--mmooddee  ssiiggnnaall  ((BBMMSS)),,  aanndd  ffrreeqquueennccyy  jjiitttteerr  ttoolleerraannccee  ((FFJJTT))  

  DD..IInnddeexx  ooff  ccooooppeerraattiioonn  ((IIOOCC)),,  aanndd  rreevvoolluuttiioonnss  ppeerr  mmiinnuuttee  ((RRPPMM))  

  

66AA33  

AA  

22118822  kkHHzz  iiss  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ddiissttrreessss  ffrreeqquueennccyy..    IItt  iiss  aallssoo  uusseedd  ffoorr  aa  ccaalllliinngg  cchhaannnneell..    TThhee  

aauutthhoorriizzeedd  mmooddee  ooff  eemmiissssiioonn  iiss  HH33EE  ((ssiinnggllee--ssiiddeebbaanndd  ffuullll  ccaarrrriieerr))..    AA33EE  ((ddoouubbllee--ssiiddeebbaanndd  ffuullll  ccaarrrriieerr))  iiss  

oonnllyy  aauutthhoorriizzeedd  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt::  

  AA..SSoolleellyy  iinntteennddeedd  ffoorr  ddiissttrreessss  aanndd  ssaaffeettyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  BB..BBuuiilltt  aanndd  ssoolldd  aafftteerr  tthhee  GGMMDDSSSS  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddaattee  

  CC..BBuuiilltt  aanndd  ssoolldd  bbeeffoorree  tthhee  GGMMDDSSSS  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddaattee  

  DD..SSoolleellyy  iinntteennddeedd  ffoorr  sshhiipp--ttoo--sshhoorree  ppuubblliicc  ccoorrrreessppoonnddeennccee  

  

66AA44  

DD  

SShhiipp''ss  ppoowweerr  iiss  ggeenneerraatteedd  aass  33--pphhaassee  aanndd  iiss  uunnggrroouunnddeedd..    OOnn  aa  ddeellttaa--wwoouunndd  ttrraannssffoorrmmeerr  wwiitthh  112200  VVAACC  

lliinnee--ttoo--lliinnee  sseeccoonnddaarryy,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  vvoollttmmeetteerr  rreeaaddiinngg  ffrroomm  lliinnee  ttoo  ggrroouunndd::  

  AA..AApppprrooxx  6677  vvoollttss  ffoorr  aa  nnoorrmmaall  bbaallaanncceedd  ssyysstteemm  wwiitthh  nnoo  ffaauullttss  

  BB..00  VVAACC  ffoorr  aa  ssyysstteemm  wwiitthh  tthhaatt  pphhaassee  ffaauulltteedd  ttoo  ggrroouunndd  

  CC..112200  VVAACC  wwhheenn  aannootthheerr  pphhaassee  iiss  ffaauulltteedd  ttoo  ggrroouunndd  

  DD..AAnnyy  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA55  

DD  

WWhheenn  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  aarreeaass  ooff  ssttaattiicc  cchhaarrggee,,  hhiigghh  vvoollttaaggeess  ccaann  aaccccuummuullaattee  oonn  aanntteennnnaass  wwhhiicchh  aarree  

iinnssuullaatteedd  ffrroomm  ggrroouunndd..    WWhhaatt  pprrootteeccttss  aa  ccoonnnneecctteedd  rreecceeiivveerr  ffrroomm  ddaammaaggee??  

  AA..LLiigghhttnniinngg  aarrrreesstteerrss  aanndd  ssuupppprreessssoorrss  

  BB..PPrrootteeccttiioonn  ddiiooddeess  oonn  rreecceeiivveerr  iinnppuutt  

  CC..CCaappaacciittiivvee  ccoouupplliinngg  aanndd  ssttaattiicc  ddiissssiippaattiivvee  cciirrccuuiittss  

  DD..AAnnyy  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  

66AA66  

BB  



VVeerrttiiccaall  sshhiippbbooaarrdd  aanntteennnnaass  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  MMFF  bbaanndd  ((441100--552255  kkHHzz))  aarree  oofftteenn  ffiitttteedd  wwiitthh  ttoopp--hhaatt  llooaaddiinngg  

sseeccttiioonnss..    WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  ssttrruuccttuurreess??  

  AA..PPrroovviiddeess  aaeerrooddyynnaammiicc  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssttrreessss  dduurriinngg  hhiigghh  wwiinnddss  

  BB..PPeerrmmiittss  aa  pphhyyssiiccaallllyy  sshhoorrtt  aanntteennnnaa  ttoo  aappppeeaarr  eelleeccttrriiccaallllyy  lloonnggeerr  

  CC..IImmpprroovveess  tthhee  nneeaarr--ffiieelldd  rraaddiiaatteedd  ppaatttteerrnn  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  ffaarr--ffiieelldd  ppaatttteerrnn  

  DD..PPrreevveennttss  ssaalltt  bbuuiilldd--uupp  oonn  aanntteennnnaass  ffrroomm  sshhuunnttiinngg  RRFF  eenneerrggyy  ttoo  ggrroouunndd  

  

66AA77  

BB  

MMooddeerrnn  rreesseerrvvee  ttrraannssmmiitttteerrss  aarree  ssoolliidd--ssttaattee  ddeessiiggnnss  aanndd  ttrraannssmmiitt  uussiinngg  oonnllyy  AA22  mmoodduullaattiioonn..    WWhheenn  

mmeeaassuurriinngg  ttrraannssmmiitttteerr  cceenntteerr  ffrreeqquueennccyy,,  wwhhaatt  pprreeccaauuttiioonn  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn::  

  AA..AAnntteennnnaa  mmuusstt  bbee  ggrroouunnddeedd  ttoo  ssuupppprreessss  ssppuurriioouuss  ssiiddee--lloobbeess  

  BB..MMoodduullaattiioonn  mmuusstt  bbee  rreedduucceedd  ttoo  zzeerroo  ttoo  eelliimmiinnaattee  ssiiddeebbaannddss  

  CC..VVoollttaaggee  ttoo  tthhee  PPAA  mmuusstt  bbee  kkeepptt  aatt  hhaallff--vvaalluuee  

  DD..AAnntteennnnaa  ccuurrrreenntt  mmuusstt  bbee  rreedduucceedd  ttoo  aabboouutt  22..55  uuAA  

  

66AA88  

DD  

VVoollttaaggee  mmaayy  bbee  eexxpprreesssseedd  bbyy  wwhhaatt  ootthheerr  eexxpprreessssiioonn??  

  AA..DDiiffffeerreennccee  ooff  ppootteennttiiaall  

  BB..IIFF  ddrroopp  

  CC..EElleeccttrroommoottiivvee  ffoorrccee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA99  

DD  

AAmmppeerraaggee  mmaayy  aallssoo  bbee  kknnoowwnn  bbyy::  

  AA..EElleeccttrroonn  ffllooww  

  BB..EElleeccttrroonn  ddrriifftt  

  CC..EElleeccttrriicc  ccuurrrreenntt  ffllooww  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA1100  

DD  

FFaaccttoorrss  wwhhiicchh  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammpplliittuuddee  ooff  tthhee  vvoollttaaggee  iinndduucceedd  iinn  aa  ccoonndduuccttoorr  wwhhiicchh  iiss  ccuuttttiinngg  mmaaggnneettiicc  

lliinneess  ooff  ffoorrccee::  

  AA..FFlluuxx  ddeennssiittyy  

  BB..VVeelloocciittyy  tthhaatt  tthhee  ccoonndduuccttoorr  ccuuttss  tthhee  mmaaggnneettiicc  lliinneess  ooff  ffoorrccee  

  CC..TThhee  aannggllee  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ccoonndduuccttoorr  ccuuttss  tthhrroouugghh  tthhee  mmaaggnneettiicc  lliinneess  ooff  ffoorrccee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA1111  

DD  

AAnn  eelleeccttrriiccaall  ppootteennttiiaall  mmaayy  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy::  

  AA..VVaarryyiinngg  aa  mmaaggnneettiicc  ffiieelldd  tthhrroouugghh  aa  cciirrccuuiitt  

  BB..CChheemmiiccaall  aaccttiioonn  

  CC..PPhhoottoo--eelleeccttrriicc  aaccttiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

66AA1122  

DD  



OOhhmm''ss  llaaww  iiss  ssttaatteedd  aass::  

  AA..EE  ==  IIRR  

  BB..II  ==  EE  //  RR  

  CC..RR  ==  EE  //  II  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA1133  

CC  

TThhee  uunniitt  ooff  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  iiss::  

  AA..WWaatttt  

  BB..JJoouullee  ppeerr  sseeccoonndd  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA1144  

BB  

TThhee  uunniitt  ooff  ccoonndduuccttaannccee  iiss::  

  AA..OOhhmm  

  BB..MMhhoo  

  CC..HHeennrryy  

  DD..AAmmppeerree  

  

66AA1155  

AA  

TThhee  uunniitt  ooff  iinndduuccttaannccee  iiss::  

  AA..HHeennrryy  

  BB..JJoouullee  

  CC..CCoouulloommbb  

  DD..OOhhmm  

  

66AA1166  

BB  

TThhee  rraattiioo  ooff  ccuurrrreenntt  tthhrroouugghh  aa  ccoonndduuccttoorr  ttoo  tthhee  vvoollttaaggee  wwhhiicchh  pprroodduucceess  iitt  iiss::  

  AA..IInndduuccttaannccee  

  BB..CCoonndduuccttaannccee  

  CC..RReessiissttaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA1177  

AA  

TThhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttuurrnnss  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  iinn  aammppeerreess  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  rreellaattiivvee  mmaaggnniittuuddee  iiss::  

  AA..AAmmppeerree  ttuurrnnss  

  BB..JJoouulleess  ppeerr  sseeccoonndd  

  CC..PPuusshh--ppuullll  ccoonnvveerrggeennccee  

  DD..DDiissssiippaattiioonn  ccoolllleeccttiioonn  

  

66AA1188  

BB  



TThhee  pprrooppeerrttyy  ooff  aa  ccoonndduuccttoorr  oorr  ccooiill  wwhhiicchh  ccaauusseess  aa  vvoollttaaggee  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  aaccrroossss  iittss  tteerrmmiinnaallss  wwhheenn  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  mmaaggnneettiicc  lliinneess  ooff  ffoorrccee  iinn  tthhee  cciirrccuuiitt  oorr  ccooiill  iiss  cchhaannggeedd  iiss::  

  AA..CCaappaacciittaannccee  

  BB..IInndduuccttaannccee  

  CC..CCoonndduuccttaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA1199  

AA  

TThhee  cchhaarrggee  ooff  eelleeccttrriicciittyy  wwhhiicchh  ppaasssseess  aa  ggiivveenn  ppooiinntt  iinn  oonnee  sseeccoonndd  wwhheenn  aa  ccuurrrreenntt  ooff  oonnee  aammppeerree  iiss  

fflloowwiinngg  iiss::  

  AA..CCoouulloommbb  

  BB..JJoouullee  

  CC..WWaatttt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2200  

AA  

CC  ==  ccaappaacciittyy  iinn  ffaarraaddss..    QQ  ==  tthhee  mmeeaassuurree  ooff  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  cchhaarrggee  ooff  eelleeccttrriicciittyy  iinn  CCoouulloommbbss..    EE  ==  tthhee  

aapppplliieedd  vvoollttaaggee..    SSoo  QQ  ==  CCEE::  

  AA..DDeetteerrmmiinneess  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  cchhaarrggee  iinn  aa  ccaappaacciittoorr  

  BB..DDeetteerrmmiinneess  tthhee  QQ  ooff  aa  cciirrccuuiitt  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2211  

DD  

RReessiissttaannccee  iiss::  

  AA..TThhee  qquuaannttiittyy  wwhhiicchh  ddeetteerrmmiinneess  ppoowweerr  lloossss  oorr  ddiissssiippaattiioonn  

  BB..TThhee  ffaaccttoorr  ooff  pprrooppoorrttiioonnaalliittyy  bbeettwweeeenn  vvoollttaaggee  aanndd  ccuurrrreenntt  

  CC..MMeeaassuurreedd  iinn  oohhmmss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2222  

AA  

TThhee  uunniitt  ooff  AACC  iimmppeeddaannccee  iinn  aa  cciirrccuuiitt  iiss::  

  AA..OOhhmm  

  BB..MMhhoo  

  CC..JJoouullee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

66AA2233  

DD  

TThhee  uunniitt  ooff  ccaappaacciittaannccee  iiss::  



  AA..FFaarraadd  

  BB..MMiiccrrooffaarraadd  

  CC..CCoouulloommbb  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA2244  

CC  

DDeecciibbeell  iiss::  

  AA..TThhee  uunniitt  uusseedd  ttoo  eexxpprreessss  tthhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ssoouunndd  ppoowweerr  lleevveellss  

  BB..TThhee  uunniitt  uusseedd  ttoo  eexxpprreessss  tthhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  ttwwoo  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  lleevveellss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2255  

CC  

WWhhaatt  ffaaccttoorrss  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  cchhaarrggee  ssttoorreedd  iinn  aa  ccaappaacciittoorr??  

  AA..CCaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccaappaacciittoorr  

  BB..TThhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2266  

DD  

OOhhmm''ss  llaaww  ffoorr  AACC  cciirrccuuiittss  wwhheenn  II  ==  aammppeerreess,,  EE  ==  vvoollttss,,  ZZ  ==  iimmppeeddaannccee  iinn  vvoollttss  iiss::  

  AA..II  ==  EE//ZZ  

  BB..EE  ==  IIZZ  

  CC..ZZ==  ZZ//II  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA2277  

AA  

TThhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ppoowweerr  iinn  aa  DDCC  cciirrccuuiitt  wwhheenn  tthhee  vvoollttaaggee  aanndd  rreessiissttaannccee  aarree  kknnoowwnn  iiss::  

  AA..PP  ==  ((  EE  ssqquuaarreedd))  RR  

  BB..PP  ==  EEII  

  CC..PP  ==  ((  II  ssqquuaarreedd))  RR  

  DD..PPFF  ==  WW//IIEE  

  

  66AA2288  

BB  

TThhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ffiinnddiinngg  ppoowweerr  iinn  aa  DDCC  cciirrccuuiitt  wwhheenn  ccuurrrreenntt  aanndd  rreessiissttaannccee  aarree  kknnoowwnn::  

  AA..PP  ==  IIEE  

  BB..PP  ==  ((  II  SSqquuaarreedd))  RR  

  CC..PPFF  ==  WW//IIEE  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA2299  

AA  

TThhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ffiinnddiinngg  ppoowweerr  iinn  aa  DDCC  cciirrccuuiitt  wwhheenn  ccuurrrreenntt  aanndd  vvoollttaaggee  aarree  kknnoowwnn::  

  AA..PP  ==  EEII  



  BB..PP  ==  ((  II  ssqquuaarreedd  ))  RR  

  CC..PPFF  ==  WW//IIEE  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3300  

AA  

TThhee  pprreeffiixx  ""  kkiilloo  ""  mmeeaannss::  

  AA..TToo  mmuullttiippllyy  bbyy  11000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  BB..TToo  ddiivviiddee  bbyy  11000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  CC..TToo  aadddd  11000000  ttoo  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3311  

AA  

TThhee  pprreeffiixx  ""  mmiiccrroo  ""  mmeeaannss::  

  AA..DDiivviiddee  bbyy  11,,000000,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  BB..MMuullttiippllyy  bbyy  11,,000000,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  CC..AAdddd  11,,000000,,000000  ttoo  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  DD..DDiivviiddee  bbyy  11,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  

66AA3322  

AA  

TThhee  ffaaccttoorr  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  pprroodduucctt  ooff  vvoollttss  aanndd  aammppeerreess  mmuusstt  bbee  mmuullttiipplliieedd  ttoo  oobbttaaiinn  ttrruuee  ppoowweerr  iiss::  

  AA..PPoowweerr  ffaaccttoorr  

  BB..AAppppaarreenntt  ppoowweerr  

  CC..PPhhaassee  aannggllee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3333  

AA  

TThhee  pprreeffiixx  ""  mmeegg  ""  mmeeaannss::  

  AA..MMuullttiippllyy  bbyy  11,,000000,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  BB..MMuullttiippllyy  bbyy  110000,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  CC..MMuullttiippllyy  bbyy  11,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  DD..DDiivviiddee  bbyy  11,,000000,,000000  wwhhaatteevveerr  qquuaannttiittyy  ffoolllloowwss  

  

  

  66AA3344  

DD  

FFaaccttoorrss  wwhhiicchh  iinnfflluueennccee  tthhee  rreessiissttaannccee  ooff  aa  ccoonndduuccttoorr::  

  AA..CCrroossss--sseeccttiioonnaall  aarreeaa  

  BB..LLeennggtthh  

  CC..TTeemmppeerraattuurree  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3355  

AA  

HHaallvviinngg  tthhee  ccrroossss--sseeccttiioonnaall  aarreeaa  ooff  aa  ccoonndduuccttoorr  wwiillll::  

  AA..DDoouubbllee  tthhee  rreessiissttaannccee  

  BB..HHaallff  tthhee  rreessiissttaannccee  



  CC..NNoott  aaffffeecctt  tthhee  rreessiissttaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3366  

BB  

NNaammee  ffoouurr  ccoonndduuccttiinngg  mmaatteerriiaallss  iinn  oorrddeerr  ooff  tthheeiirr  ccoonndduuccttiivviittyy..  

  AA..GGoolldd,,  ssiillvveerr,,  ccooppppeerr,,  ppllaattiinnuumm  

  BB..SSiillvveerr,,  ggoolldd,,  zziinncc,,  ppllaattiinnuumm  

  CC..SSiillvveerr,,  ccooppppeerr,,  zziinncc,,  aalluummiinnuumm  

  DD..AAlluummiinnuumm,,  zziinncc,,  ccooppppeerr,,  ppllaattiinnuumm  

  

66AA3377  

DD  

GGoooodd  iinnssuullaattoorrss  aatt  rraaddiioo  ffrreeqquueenncciieess  aarree::  

  AA..PPyyrreexx,,  mmiiccaa  

  BB..IIssoollaannttiittee,,  sstteeaattiittee,,  ppoollyyeetthhyylleennee  

  CC..RRuubbbbeerr,,  ppoorrcceellaaiinn  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA3388  

AA  

AA  rreessiissttaannccee  aaccrroossss  wwhhiicchh  aa  ccoonnssttaanntt  vvoollttaaggee  iiss  aapppplliieedd  iiss  ddoouubblleedd..    WWhhaatt  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  wwiillll  rreessuulltt??  

  AA..OOnnee  hhaallff  

  BB..OOnnee  ffoouurrtthh  

  CC..DDoouubblleedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA3399  

DD  

TThhee  nneeeeddllee  ooff  aa  mmaaggnneettiicc  ccoommppaassss  wwhheenn  ppllaacceedd  wwiitthhiinn  aa  ccooiill  ccaarrrryyiinngg  aann  eelleeccttrriicc  ccuurrrreenntt::  

  AA..WWiillll  tteenndd  ttoo  bbeeccoommee  ppaarraalllleell  wwiitthh  tthhee  aaxxiiss  ooff  tthhee  ccooiill  

  BB..WWiillll  ppooiinntt  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  ppoollee  eenndd  ooff  tthhee  ccooiill  

  CC..WWiillll  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ssoouutthh  ppoollee  eenndd  ooff  tthhee  ccooiill  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

  66AA4400  

AA  

EElleeccttrriiccaall  rreessiissttaannccee  iiss  mmeeaassuurreedd  wwiitthh::  

  AA..AAnn  oohhmmmmeetteerr  

  BB..AA  wwaattttmmeetteerr  

  CC..AAnn  AAmmmmeetteerr  

  DD..AA  vvoollttmmeetteerr  

  

66AA4411  

AA  

TThhee  ssuumm  ooff  aallll  vvoollttaaggee  ddrrooppss  aarroouunndd  aa  ssiimmppllee  DDCC  cciirrccuuiitt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ssoouurrccee,,  iiss::  

  AA..ZZeerroo  

  BB..IInnssiiggnniiffiiccaanntt  

  CC..IInnffiinniittee  



  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA4422  

AA  

IIff  aa  rreessiissttaannccee  ttoo  wwhhiicchh  aa  ccoonnssttaanntt  vvoollttaaggee  iiss  aapppplliieedd  iiss  hhaallvveedd,,  wwhhaatt  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  wwiillll  rreessuulltt??  

  AA..DDoouubblleedd  

  BB..HHaallvveedd  

  CC..TTrriipplleedd  

  DD..SSaammee  

  

  

66AA4433  

DD  

TThhee  ddiiaammeetteerr  ooff  aa  ccoonndduuccttoorr  ssiixx  iinncchheess  lloonngg  iiss  ddoouubblleedd,,  wwhhaatt  wwiillll  bbee  tthhee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  rreessiissttaannccee??  

  AA..OOnnee--ffoouurrtthh  tthhee  oorriiggiinnaall  vvaalluuee  

  BB..OOnnee--hhaallff  tthhee  oorriiggiinnaall  vvaalluuee  

  CC..TThhee  rreessiissttaannccee  vvaarriieess  iinnvveerrsseellyy  wwiitthh  tthhee  ccrroossss--sseeccttiioonnaall  aarreeaa  ooff  tthhee  ccoonndduuccttoorr  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

66AA4444  

AA  

AA  mmiinnuuttee  ssuubbddiivviissiioonn  ooff  mmaatttteerr  hhaavviinngg  tthhee  ssmmaalllleesstt  kknnoowwnn  uunniitt  ooff  nneeggaattiivvee  eelleeccttrriiccaall  cchhaarrggee  iiss::  

  AA..EElleeccttrroonn  

  BB..IIoonn  

  CC..GGiillbbeerrtt  

  DD..JJoouullee  

  

66AA4455  

DD  

CCoonndduuccttoorrss  ddiiffffeerr  ffrroomm  nnoonnccoonndduuccttoorrss,,  ii..ee..::  

  AA..TThheerree  aarree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ffrreeee  eelleeccttrroonnss  iinn  aa  ggoooodd  ccoonndduuccttoorr  

  BB..TThheerree  iiss  aa  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ffrreeee  eelleeccttrroonnss  iinn  aa  nnoonn--ccoonndduuccttoorr  

  CC..TThheerree  iiss  aann  eeqquuaall  aammoouunntt  ooff  ffrreeee  eelleeccttrroonnss  iinn  aa  ggoooodd  ccoonndduuccttoorr  aanndd  iinn  aa  nnoonn--ccoonndduuccttoorr  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

  

  

  

  

  

66AA4466  

DD  

DDiirreeccttiioonn  ooff  ffllooww  ooff  DDCC  eelleeccttrriicciittyy  iinn  aa  ccoonndduuccttoorr  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy::  

  AA..AA  mmaaggnneettiicc  ccoommppaassss  aanndd  tthhee  lleefftt  hhaanndd  rruullee  

  BB..AA  mmaaggnneettiicc  ccoommppaassss  aanndd  tthhee  rriigghhtt  hhaanndd  rruullee  

  CC..CCoonnnneeccttiinngg  aann  aammmmeetteerr  wwiitthh  mmaarrkkeedd  ppoollaarriittiieess  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  cciirrccuuiitt  

  DD..AA  &&  CC  



  

66AA4477  

CC  

TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  aanndd  eelleeccttrriiccaall  eenneerrggyy  iiss::  

  AA..EElleeccttrriiccaall  ppoowweerr  iiss  tthhee  rraattee  ooff  ddooiinngg  wwoorrkk  bbyy  eelleeccttrriicciittyy  

  BB..EElleeccttrriiccaall  eenneerrggyy  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  aaccccoommpplliisshh  wwoorrkk  bbyy  eelleeccttrriicciittyy  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA4488  

CC  

AA  ppoossiittiivvee  tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  mmeeaannss::  

  AA..RReessiissttaannccee  iinnccrreeaasseess  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaasseess  

  BB..RReessiissttaannccee  ddeeccrreeaasseess  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ddeeccrreeaasseess  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA4499  

AA  

AA  lliiqquuiidd  wwhhiicchh  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  eelleeccttrriicciittyy,,  bbuutt  uunnddeerrggooeess  ddeeccoommppoossiittiioonn  wwhhiillee  ddooiinngg  ssoo  iiss::  

  AA..AAnn  eelleeccttrroollyyttee  

  BB..AA  ffeerrrroommaaggnneettiicc  mmaatteerriiaall  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aa  mmaaggnneettiizziinngg  ffoorrccee  

  CC..EEqquuaall  ttoo  tthhee  oohhmmiicc  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA5500  

AA  

TThhee  eeffffeeccttiivvee  vvaalluuee  ooff  aann  RRFF  ccuurrrreenntt  aanndd  tthhee  hheeaattiinngg  vvaalluuee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  aarree::  

  AA..TThhee  ssaammee  

  BB..EEffffeeccttiivvee  vvaalluuee  ddiivviiddeedd  bbyy  ttwwoo  eeqquuaallss  tthhee  hheeaattiinngg  vvaalluuee  

  CC..EEffffeeccttiivvee  vvaalluuee  mmuullttiipplliieedd  bbyy  ttwwoo  eeqquuaallss  tthhee  hheeaattiinngg  vvaalluuee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA5511  

DD  

OOnnee  hhoorrsseeppoowweerr  iiss::  

  AA..774466  WWaattttss  

  BB..RRoouugghhllyy  33//44  kkiilloowwaatttt  

  CC..CCoorrrreessppoonnddss  ttoo  lliiffttiinngg  555500  ppoouunnddss  aatt  tthhee  rraattee  ooff  oonnee  ffoooott  ppeerr  sseeccoonndd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA5522  

CC  

WWhhaatt  ffaaccttoorrss  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  hheeaatt  ggeenneerraatteedd  iinn  aa  ccoonndduuccttoorr??  

  AA..IItt  iiss  ddiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  rreessiissttaannccee  

  BB..IItt  iiss  ddiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  ssqquuaarree  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  



66AA5533  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  rraattiioo  ooff  ppeeaakk  ttoo  aavveerraaggee  vvaalluuee  ooff  aa  ssiinnee  wwaavvee??  

  AA..11..5577  ttoo  11  

  BB..11  ttoo  00..663366  

  CC..11  ttoo  11  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA5544  

AA  

WWhheenn  tthhee  ccuurrrreenntt  ssiinnee  wwaavvee  iinn  aa  cciirrccuuiitt  rreeaacchheess  iittss  ppeeaakk  vvaalluuee  bbeeffoorree  tthhee  vvoollttaaggee  wwaavvee::  

  AA..IItt  iiss  ssaaiidd  ttoo  hhaavvee  aa  lleeaaddiinngg  ppoowweerr  ffaaccttoorr  

  BB..IItt  iiss  ssaaiidd  ttoo  hhaavvee  aa  llaaggggiinngg  ppoowweerr  ffaaccttoorr  

  CC..IItt  iiss  ssaaiidd  ttoo  bbee  iinn  pphhaassee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA5555  

AA  

AAnn  ""hhaarrmmoonniicc""  iiss::  

  AA..AA  wwhhoollee  mmuullttiippllee  ooff  aann  oorriiggiinnaall  ffrreeqquueennccyy  

  BB..TThhee  hheeaattiinngg  vvaalluuee  ooff  aann  RRFF  ccuurrrreenntt  

  CC..TThhee  iinntteerrnnaall  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  ppoowweerr  ssoouurrccee  

  DD..AA  mmuullttiippllee  ooff  tthhee  ppoowweerr  ffaaccttoorr  

  

66AA5566  

AA  

AAssssuummiinngg  aa  ppoowweerr  ssoouurrccee  ttoo  hhaavvee  aa  ffiixxeedd  vvaalluuee  ooff  iinntteerrnnaall  iimmppeeddaannccee,,  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  wwiillll  bbee  

ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  llooaadd  wwhheenn::  

  AA..TThhee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  eeqquuaallss  tthhee  iinntteerrnnaall  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  ssoouurrccee  

  BB..TThhee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ssoouurrccee  iimmppeeddaannccee  

  CC..TThhee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  iiss  lloowweerr  tthhaann  tthhee  ssoouurrccee  iimmppeeddaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA5577  

DD  

WWhheenn  ttwwoo  ssiinnee  wwaavveess  ooff  tthhee  ssaammee  ffrreeqquueennccyy  ddoo  nnoott  rreeaacchh  tthheeiirr  mmaaxxiimmuumm  oorr  mmiinniimmuumm  vvaalluueess  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy::  

  AA..AA  pphhaassee  ddiiffffeerreennccee  eexxiissttss  

  BB..AA  pphhaassee  ddiiffffeerreennccee  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  

  CC..TThhee  ssiiggnn  wwaavveess  aarree  oouutt  ooff  pphhaassee  

  DD..AA  &&  CC  

66AA5588  

CC  

WWhhiicchh  mmeetthhoodd  mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  vvaalluuee  ooff  vvoollttaaggee  ffrroomm  aa  ffiixxeedd  DDCC  ssoouurrccee??  

  AA..UUssee  aa  rreessiissttaannccee  ttyyppee  vvoollttaaggee  ddiivviiddeerr  

  BB..CCoonnnneecctt  vvoollttaaggee  rreegguullaattoorr  ttuubbeess  ooff  ssuuiittaabbllee  vvaalluueess  aanndd  ttaapp  ooffff  tthhee  ddeessiirreedd  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA5599  



AA  

TThhee  ccoonndduuccttaannccee  ((GG))  ooff  aa  cciirrccuuiitt  iiff  66  AA  fflloowwss  wwhheenn  1122  VVDDCC  iiss  aapppplliieedd  iiss::  

  AA..00..55  mmhhoo  

  BB..11..00  mmhhoo  

  CC..00..2255  mmhhoo  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA6600  

AA  

TTwwoo  1100  WW,,  550000  oohhmm  rreessiissttoorrss  iinn  ppaarraalllleell  wwiillll  ddiissssiippaattee  hhooww  mmaannyy  wwaattttss??  

  AA..2200  wwaattttss  

  BB..1100  wwaattttss  

  CC..3300  wwaattttss  

  DD..4400  wwaattttss  

  

66AA6611  

DD  

AA  2200  oohhmm  rreessiissttoorr  wwiitthh  aa  ccuurrrreenntt  ooff  00..2255  AA  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  iitt  wwiillll  ddiissssiippaattee  hhooww  mmaannyy  wwaattttss??  

  AA..1100  wwaattttss  

  BB..2200  wwaattttss  

  CC..00..002255  wwaattttss  

  DD..11..2255  wwaattttss  

  

66AA6622  

BB  

IIff  tthhee  vvoollttaaggee  ttoo  aa  cciirrccuuiitt  iiss  ddoouubblleedd  aanndd  tthhee  rreessiissttaannccee  iiss  iinnccrreeaasseedd  ttoo  tthhrreeee  ttiimmeess  tthhee  oorriiggiinnaall  vvaalluuee,,  wwhhaatt  

wwiillll  bbee  tthhee  ffiinnaall  ccuurrrreenntt??  

  AA..11//33  tthhee  oorriiggiinnaall  ccuurrrreenntt  

  BB..22//33  tthhee  oorriiggiinnaall  ccuurrrreenntt  

  CC..33  ttiimmeess  tthhee  oorriiggiinnaall  ccuurrrreenntt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66AA6633  

AA  

IIff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  wwiitthh  aa  ffiillaammeenntt  rraattiinngg  ooff  00..2255  AA  aanndd  55  VV  iiss  ooppeerraatteedd  ffrroomm  aa  66  vvoolltt  bbaatttteerryy,,  wwhhaatt  vvaalluuee  ooff  

rreessiissttoorr  iiss  nneecceessssaarryy??  

  AA..44  oohhmmss  

  BB..55  oohhmmss  

  CC..1100  oohhmmss  

  DD..22  oohhmmss  

  

66AA6644  



AA  

TThhee  mmiinniimmuumm  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  rraattiinngg  ooff  aa  rreessiissttoorr  ooff  2200,,000000  oohhmmss  aaccrroossss  aa  ppootteennttiiaall  ooff  550000  VV  sshhoouulldd  

bbee::  

  AA..2255  wwaattttss  

  BB..1122..55  wwaattttss  

  CC..1155  wwaattttss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA6655  

AA  

TThhee  ttoottaall  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  ccaappaabbiilliittyy  ooff  ttwwoo  1100  wwaatttt,,  550000  oohhmm  rreessiissttoorrss  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  iiss::  

  AA..2200  wwaattttss  

  BB..1100  wwaattttss  

  CC..55  wwaattttss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA6666  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  ccaappaabbiilliittyy  ooff  ttwwoo  1100  wwaatttt  550000  oohhmm  rreessiissttoorrss  ccoonnnneecctteedd  iinn  ppaarraalllleell??  

  AA..2200  wwaattttss  

  BB..4400  wwaattttss  

  CC..55  wwaattttss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA6677  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ccuurrrreenntt  ccaarrrryyiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  aa  rreessiissttoorr  ooff  55000000  oohhmmss,,  220000  wwaattttss??  

  AA..00..22  AA  

  BB..11  AA  

  CC..11..22  AA  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA6688  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  rreessiissttaannccee  ooff  aa  ppaarraalllleell  cciirrccuuiitt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  1100  oohhmm  bbrraanncchh  aanndd  aa  2255  oohhmm  bbrraanncchh??  

  AA..@@  oohhmmss  

  BB..1100..33  oohhmmss  

  CC..77..00  oohhmmss  

  DD..77..1144  oohhmmss  

  

66AA6699  

AA  

TThhee  ccuurrrreenntt  tthhrroouugghh  ttwwoo  rreessiissttoorrss  iinn  sseerriieess  iiss  33  AA..    RReessiissttaannccee  ##11  iiss  5500  oohhmmss,,  rreessiissttaannccee  ##22  ddrrooppss  5500  VV  

aaccrroossss  iittss  tteerrmmiinnaallss..    WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  vvoollttaaggee??  

  AA..220000  VV  

  BB..222200  VV  

  CC..111100  VV  

  DD..118800  VV  

  

66AA7700  



AA  

AAnn  1188  oohhmm  aanndd  aa  1155  oohhmm  rreessiissttoorr  aarree  ccoonnnneecctteedd  iinn  ppaarraalllleell;;  aa  3366  oohhmm  rreessiissttoorr  iiss  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  wwiitthh  

tthhiiss  ccoommbbiinnaattiioonn;;  aa  2222  oohhmm  rreessiissttoorr  iiss  ccoonnnneecctteedd  iinn  ppaarraalllleell  wwiitthh  tthhiiss  ttoottaall  ccoommbbiinnaattiioonn..    TThhee  ttoottaall  ccuurrrreenntt  

iiss  55  AA..    WWhhaatt  ccuurrrreenntt  iiss  fflloowwiinngg  iinn  tthhee  1155  oohhmm  rreessiissttoorr??  

  AA..00..990088  AA  

  BB..11..000000  AA  

  CC..11..990088  AA  

  DD..00..880099  AA  

  

66AA7711  

AA  

AA  cciirrccuuiitt  ppaasssseess  33  AA..    TThhee  iinntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  ssoouurrccee  iiss  22  oohhmmss..    TThhee  ttoottaall  rreessiissttaannccee  iiss  5500  oohhmmss..    

WWhhaatt  iiss  tthhee  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  ooff  tthhee  ssoouurrccee??  

  AA..115500  VV  

  BB..110000  VV  

  CC..111100  VV  

  DD..224400  VV  

  

66AA7722  

AA  

AA  rreellaayy  ccooiill  hhaass  550000  oohhmmss  rreessiissttaannccee,,  aanndd  ooppeerraatteess  oonn  112255  mmAA..    WWhhaatt  vvaalluuee  ooff  rreessiissttaannccee  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  wwiitthh  iitt  ttoo  ooppeerraattee  ffrroomm  111100  VVDDCC??  

  AA..338800  oohhmmss  

  BB..440000  oohhmmss  

  CC..220000  oohhmmss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA7733  

CC  

GGiivveenn::    IInnppuutt  ppoowweerr  ttoo  aa  rreecceeiivveerr  iiss  7755  wwaattttss..    HHooww  mmuucchh  ppoowweerr  ddooeess  tthhee  rreecceeiivveerr  ccoonnssuummee  iinn  2244  hhoouurrss  ooff  

ccoonnttiinnuuoouuss  ooppeerraattiioonn??  

  AA..11880000  wwaatttthhoouurrss  

  BB..11..8800  kkiilloowwaatttthhoouurrss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

66AA7744  

BB  

TThhee  ttoottaall  rreeaaccttaannccee  wwhheenn  ttwwoo  ccaappaacciittaanncceess  ooff  eeqquuaall  vvaalluuee  aarree  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  iiss::  

  AA..TThhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  ttwwoo  iinnddiivviidduuaall  rreeaaccttaanncceess  iinn  oohhmmss  

  BB..TThhee  ssuumm  ooff  tthhee  ttwwoo  iinnddiivviidduuaall  rreeaaccttaanncceess  iinn  oohhmmss  

  CC..TThhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  tthhee  ttwwoo  iinnddiivviidduuaall  rreeaaccttaanncceess  iinn  oohhmmss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA7755  

CC  

AA  ccaappaacciittoorr''ss  cchhaarrggee  iiss  ssttoorreedd::  



  AA..UUppoonn  tthhee  iinnnneerr  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  ccaappaacciittoorr  ppllaatteess  

  BB..AAss  aann  eelleeccttrroossttaattiicc  ffiieelldd  wwhhiicchh  eexxiissttss  iinn  tthhee  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaatteess  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA7766  

DD  

TThhee  vvoollttaaggee  ddrroopp  aaccrroossss  aann  iinnddiivviidduuaall  ccaappaacciittoorr  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  ccaappaacciittoorrss  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  aaccrroossss  aann  AACC  

ssoouurrccee  iiss::  

  AA..IInnvveerrsseellyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ccaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccaappaacciittoorr  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  

  BB..IInnvveerrsseellyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  ttoottaall  ccaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  

  CC..DDiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  aaccrroossss  tthhee  sseerriieess  ccoommbbiinnaattiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA7777  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  ccaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccaappaacciittoorrss  ooff  33,,  55,,  aanndd  77  mmiiccrrooffaarraadd  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess??  

  AA..1144..7799  mmiiccrrooffaarraadd  

  BB..11..447799  mmiiccrrooffaarraadd  

  CC..1155  mmiiccrrooffaarraadd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA7788  

AA  

IIff  ccaappaacciittoorrss  ooff  33,,  55,,  aanndd  77  mmiiccrrooffaarraadd  aarree  ccoonnnneecctteedd  iinn  ppaarraalllleell,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  ccaappaacciittaannccee??  

  AA..99  mmiiccrrooffaarraadd  

  BB..1155  mmiiccrrooffaarraadd  

  CC..1100  mmiiccrrooffaarraadd  

  DD..33  mmiiccrrooffaarraadd  

  

66AA7799  

BB  

HHooww  mmaannyy  ccaappaacciittoorrss  ooff  440000  vvoollttss  aanndd  22  mmiiccrrooffaarraadd  eeaacchh  wwoouulldd  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  

rraatteedd  aatt  11660000  vvoollttss  aanndd  11..55  mmiiccrrooffaarraadd??  

  AA..1100  

  BB..1122  

  CC..1144  

  DD..1166  

  

66AA8800  

DD  

IIff  aa  ttuurrnn  iinn  aann  iinndduuccttoorr  iiss  sshhoorrtteedd::  

  AA..TThheerree  wwiillll  bbee  aann  ddeeccrreeaassee  ooff  iinndduuccttiioonn  

  BB..TThheerree  wwiillll  bbee  aa  ddeeccrreeaassee  ooff  QQ  

  CC..TThheerree  wwiillll  bbee  oovveerrhheeaattiinngg  wwiitthh  ppoossssiibbllee  bbuurrnnoouutt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8811  

AA  

TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttuurrnnss  aanndd  tthhee  iinndduuccttaannccee  ooff  aa  ccooiill  mmaayy  bbee  eexxpprreesssseedd  bbyy::  



  AA..TThhee  iinndduuccttaannccee  vvaarriieess  aapppprrooxxiimmaatteellyy  aass  tthhee  ssqquuaarree  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttuurrnnss  

  BB..TThhee  iinndduuccttaannccee  vvaarriieess  aapppprrooxxiimmaatteellyy  aass  tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttuurrnnss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8822  

CC  

TThhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  ooff  aa  cciirrccuuiitt  wwhheenn  tthhee  iinndduuccttaannccee  aanndd  ccaappaacciittaannccee  aarree  

kknnoowwnn  iiss::  

  AA..ff  ==  11//((22  ppii  ttiimmeess  tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  LLCC))  

  BB..ff  ==  00..115599//((tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  LLCC))  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8833  

DD  

TThhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  wwaavveelleennggtthh  wwhheenn  tthhee  ffrreeqquueennccyy  iiss  kknnoowwnn  iiss::  

  AA..WWaavveelleennggtthh  ==  330000,,000000//  ff  kkHHzz  

  BB..WWaavveelleennggtthh  ==  330000,,000000,,000000//  ff  HHzz  

  CC..WWaavveelleennggtthh  ==  330000//  ff  MMHHzz  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8844  

AA  

TThhee  wwaavveelleennggtthh  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ccoommpplleettee  ccyyccllee  ooff  aa  rraaddiioo  wwaavvee  ooff  00..000000,,000011  sseeccoonndd  iiss::  

  AA..330000  MM  

  BB..33000000  MM  

  CC..3300  MM  

  DD..7700  ccmm  

  

66AA8855  

BB  

TThhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  rraaddiioo  ddeevviiccee  iiss::  

  AA..TThhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ppoowweerr  iinnppuutt  ttoo  tthhee  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  BB..TThhee  rraattiioo  ooff  tthhee  uusseeffuull  ppoowweerr  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  ppoowweerr  iinnppuutt  

  CC..TThhee  rraattiioo  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ppoowweerr  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

66AA8866  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  ppaarraalllleell  ccaappaacciittoorr  aanndd  iinndduuccttoorr  wwiitthh  eeqquuaall  vvaalluueess  ooff  rreeaaccttaannccee??  

  AA..IInnffiinniittee  ttoottaall  rreeaaccttaannccee  

  BB..ZZeerroo  ttoottaall  rreeaaccttaannccee  

  CC..PPaarraalllleell  iimmppeeddaannccee  iiss  rreessiissttiivvee  aanndd  iinnffiinniittee  

  DD..BB  &&  CC  

  

66AA8877  

AA  

TThhee  ttoottaall  iinndduuccttaannccee  ooff  ttwwoo  ccooiillss  iinn  ppaarraalllleell  wwiitthhoouutt  aannyy  mmuuttuuaall  ccoouupplliinngg  iiss::  

  AA..EEqquuaall  ttoo  tthhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  ttwwoo  iinndduuccttaanncceess  ddiivviiddeedd  bbyy  tthheeiirr  ssuumm  

  BB..TThhee  ssuumm  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinndduuccttaanncceess  



  CC..ZZeerroo  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8888  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  rreeaaccttaannccee  ooff  aa  sseerriieess  AACC  cciirrccuuiitt,,  wwiitthh  nnoo  rreessiissttaannccee  aanndd  eeqquuaall  iinndduuccttaannccee  aanndd  ccaappaacciittiivvee  

rreeaaccttaanncceess??  

  AA..TThhee  ttwwoo  rreeaaccttaanncceess  ccaanncceell  bbeeiinngg  eeqquuaall  aanndd  ooppppoossiittee  

  BB..NNeett  iimmppeeddaannccee  iiss  ppuurreellyy  rreessiissttiivvee  aanndd  ccoonnttaaiinnss  nnoo  rreeaaccttiivvee  ccoommppoonneenntt  

  CC..TThhee  ttoottaall  rreeaaccttaannccee  iiss  zzeerroo  aatt  tthhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA8899  

AA  

TThhee  ttoottaall  iinndduuccttaannccee  ooff  ttwwoo  ccooiillss  iinn  sseerriieess  wwiitthhoouutt  aannyy  mmuuttuuaall  ccoouupplliinngg  iiss::  

  AA..TThhee  ssuumm  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinndduuccttaanncceess  

  BB..TThhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinndduuccttaanncceess  ddiivviiddeedd  bbyy  tthheeiirr  ssuumm  

  CC..IInnffiinniittee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9900  

CC  

OOnnee  wwaavvee--lleennggtthh  iiss::  

  AA..TThhee  ddiissttaannccee  aa  wwaavvee  wwiillll  ttrraavveell  iinn  tthhee  ttiimmee  ffoorr  oonnee  ccyyccllee  

  BB..CCeennttiimmeetteerr  wwaavveelleennggtthh  ==  3300,,000000  //  ffrreeqquueennccyy  MMHHzz  

  CC..AA  aanndd  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  AA  oorr  BB  

  

66AA9911  

AA  

IInn  aann  AACC  cciirrccuuiitt,,  aa  sseerriieess  iinndduuccttaannccee  aaccttiinngg  aalloonnee::  

  AA..CCaauusseess  tthhee  ccuurrrreenntt  ttoo  llaagg  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  bbyy  9900  ddeeggrreeeess  

  BB..CCaauusseess  tthhee  ccuurrrreenntt  ttoo  lleeaadd  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  bbyy  9900  ddeeggrreeeess  

  CC..CCaauusseess  tthhee  ccuurrrreenntt  ttoo  llaagg  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  bbyy  4455  ddeeggrreeeess  

  DD..CCaauusseess  tthhee  ccuurrrreenntt  ttoo  lleeaadd  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  bbyy  4455  ddeeggrreeeess  

  

66AA9922  

DD  

SShhoocckk  eexxcciittaattiioonn  iinnttoo  aann  LL--CC  cciirrccuuiitt  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff::  

  AA..AA  vvoollttaaggee  bbeeiinngg  mmoommeennttaarriillyy  iinnttrroodduucceedd  

  BB..TThhee  ccaappaacciittoorr  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd  

  CC..TThhee  iinndduuccttoorr  mmaayy  hhaavvee  aa  vvoollttaaggee  iinndduucceedd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9933  

AA  

TThhee  tteerrmm  ccaatthhooddee  rraayy  uussuuaallllyy  aapppplliieess  ttoo::  

  AA..AA  ffaaiirrllyy  hhiigghh  vveelloocciittyy  eelleeccttrroonn  bbeeaamm  

  BB..BBaacckkggrroouunndd  nnooiissee  

  CC..TThhee  llooggaarriitthhmm  ggaaiinn  ooff  aann  eelleeccttrroonn  bbeeaamm  



  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9944  

DD  

SShhiieellddiinngg  aann  RRFF  iinndduuccttaannccee::  

  AA..IInnccrreeaasseess  tthhee  lloosssseess  ooff  tthhee  iinndduuccttaannccee  

  BB..LLoowweerrss  tthhee  iinndduuccttaannccee  vvaalluuee  aanndd  tthhee  QQ  

  CC..IInnccrreeaasseess  tthhee  ccooiill  ccaappaacciittyy  ttoo  tthhee  sshhiieelldd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9955  

BB  

TThhee  tteennddeennccyy  ooff  aa  ttaannkk  cciirrccuuiitt  ttoo  kkeeeepp  oosscciillllaattiinngg  ffoorr  aa  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  eexxcciittaattiioonn  eenneerrggyy  hhaass  bbeeeenn  rreemmoovveedd  

iiss::  

  AA..PPuusshh--ppuullll  eeffffeecctt  

  BB..FFllyywwhheeeell  eeffffeecctt  

  CC..PPoollaarriizziinngg  eeffffeecctt  

  DD..PPaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonn  

  

66AA9966  

CC  

PPoowweerr  ffaaccttoorr  iiss  ddeeffiinneedd  aass::  

  AA..TThhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  tthhee  rreessiissttaannccee  aanndd  tthhee  iimmppeeddaannccee  iinn  aa  cciirrccuuiitt  

  BB..TThhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  tthhee  ttrruuee  ppoowweerr  aanndd  tthhee  aappppaarreenntt  ppoowweerr  ooff  aa  cciirrccuuiitt  

  CC..BBootthh  AA&&BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9977  

BB  

HHiigghh  oorr  llooww  ffrreeqquueennccyy  oosscciillllaattiioonnss  ooccccuurrrriinngg  iinn  cciirrccuuiittss  ootthheerr  tthhaann  tthhee  oorriiggiinnaall  ttaannkk  ddeessiirreedd  oouuttppuutt  

ffrreeqquueenncciieess  aarree::  

  AA..HHaarrmmoonniiccss  

  BB..PPaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss  

  CC..HHyysstteerreessiiss  

  DD..EEddddyy  ccuurrrreennttss  

  

66AA9988  

DD  

WWhhaatt  aarree  eeffffeeccttss  ooff  ppaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss??  

  AA..CChhaannggee  ooff  bbiiaass  

  BB..RReedduucceedd  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  aammpplliiffiieerr  ttuubbee  

  CC..DDiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  mmoodduullaatteedd  wwaavvee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA9999  

DD  

TThhee  vveelloocciittyy  ooff  pprrooppaaggaattiioonn  ooff  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  wwaavveess  iinn  ffrreeee  ssppaaccee  iiss::  

  AA..330000,,000000  mmeetteerrss  //  sseeccoonndd  

  BB..118866,,228844  mmiilleess  //  sseeccoonndd  

  CC..TThhee  ssaammee  aass  tthhee  vveelloocciittyy  ooff  lliigghhtt  iinn  ffrreeee  ssppaaccee  



  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA110000  

BB  

TToo  ddoouubbllee  tthhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  ooff  aa  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt::  

  AA..MMaakkee  CC  oonnee  tthhiirrdd  ooff  iittss  oorriiggiinnaall  vvaalluuee  

  BB..MMaakkee  LL  aanndd  CC  bbootthh  hhaallff  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  vvaalluueess  

  CC..DDeeccrreeaassiinngg  tthhee  vvaalluuee  ooff  bbootthh  LL  aanndd  CC  iinn  aannyy  pprrooppoorrttiioonn  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  pprroodduucctt  wwiillll  bbee  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  

oorriiggiinnaall  vvaalluueess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA110011  

CC  

HHooww  mmaayy  tthhee  QQ  ooff  aa  ppaarraalllleell  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt  bbee  iinnccrreeaasseedd??  

  AA..IInnccrreeaassiinngg  ccoouupplliinngg  ttoo  tthhee  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt  

  BB..UUssiinngg  ccooiill  aanndd  ccaappaacciittoorr  ssuuppppoorrttss  ooff  ssppeecciiaall  llooww  --  lloossss  mmaatteerriiaallss  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..DDeeccrreeaassiinngg  ccoouupplliinngg  ttoo  tthhee  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt  

  

66AA110022  

CC  

IIff  LL  aanndd  CC  iinn  aa  ppaarraalllleell  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt  rreessoonnaannttss  aatt  11000000  kkHHzz  aarree  ssoo  vvaarriieedd  tthhaatt  tthheeiirr  pprroodduucctt  rreemmaaiinnss  

ccoonnssttaanntt,,  wwhhaatt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessuullttiinngg  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy??  

  AA..1100,,000000  kkHHzz  

  BB..110000  kkHHzz  

  CC..11  MMHHzz  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

  

66AA110033  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  ooff  aa  ttuunneedd  cciirrccuuiitt  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  550000  ppiiccooffaarraadd  ccaappaacciittoorr,,  aa  115500  

mmiiccrrooffaarraadd  ttuunniinngg  ccooiill,,  aanndd  1100  oohhmmss  rreessiissttaannccee??  

  AA..558811  kkHHzz  

  BB..775533  kkHHzz  

  CC..449988  kkHHzz  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA110044  

AA  

WWhhaatt  iiss  vvoollttaaggee  rreegguullaattiioonn  aass  aapppplliieedd  ttoo  ppoowweerr  ssuupppplliieess??  

  AA..TThhee  rraattiioo  ooff  cchhaannggee  iinn  vvoollttaaggee  bbeettwweeeenn  nnoo  llooaadd  aanndd  ffuullll  llooaadd  ttoo  tthhee  ffuullll--llooaadd  vvoollttaaggee  oouuttppuutt  

  BB..TThhee  rraattiioo  ooff  oouuttppuutt  ttoo  iinnppuutt  vvoollttaaggee  

  CC..VVoollttaaggee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  uunnddeerr  ffuullll  llooaadd  



  DD..TThhee  rraattiioo  ooff  iinnppuutt  ttoo  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  

  

66AA110055  

DD  

AAnn  EEMMFF  mmaayy  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  ssoouunndd  wwaavveess  bbyy  wwhhaatt  pprriinncciippllee??  

  AA..EElleeccttrroossttaattiicc  

  BB..PPiieezzoo--eelleeccttrriicc  

  CC..RReessiissttaannccee  cchhaannggee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA110066  

DD  

HHooww  ccaann  yyoouu  ccoorrrreecctt  ppoowweerr  ffaaccttoorr  iinn  aann  eelleeccttrriiccaall  cciirrccuuiitt??  

  AA..IInndduuccttaannccee  iiss  uusseedd  ttoo  ccoorrrreecctt  aa  lleeaaddiinngg  aannggllee  

  BB..CCaappaacciittaannccee  iiss  uusseedd  ttoo  ccoorrrreecctt  aa  llaaggggiinngg  aannggllee  

  CC..NNeeiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  

66AA110077  

BB  

PPeerrmmeeaabbiilliittyy  iiss::  

  AA..TThhee  mmaaggnneettiicc  ffiieelldd  ccrreeaatteedd  bbyy  aa  ccoonndduuccttoorr  wwoouunndd  oonn  aa  llaammiinnaatteedd  ccoorree  aanndd  ccaarrrryyiinngg  aannyy  eelleeccttrriicc  

ccuurrrreenntt  

  BB..TThhee  rraattiioo  ooff  mmaaggnneettiicc  fflluuxx  ddeennssiittyy  iinn  aa  ssuubbssttaannccee  ttoo  tthhee  mmaaggnneettiizziinngg  ffoorrccee  wwhhiicchh  pprroodduucceess  iitt  

  CC..PPoollaarriizzeedd  mmoolleeccuullaarr  aalliiggnnmmeenntt  iinn  aa  ffeerrrroommaaggnneettiicc  mmaatteerriiaall  wwhhiillee  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aa  mmaaggnneettiizziinngg  

ffoorrccee  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

66AA110088  

CC  

TThhee  ttiimmee  iinn  sseeccoonnddss  ffoorr  aa  ccaappaacciittoorr  ttoo  aattttaaiinn  6633..22  %%  ooff  tthhee  aapppplliieedd  vvoollttaaggee  aaccrroossss  iittss  tteerrmmiinnaallss  iiss::  

  AA..TTwwiiccee  tthhee  nnaattuurraall  ppeerriioodd  ooff  oosscciillllaattiioonn  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  

  BB..VVaarraaccttaannccee  

  CC..TTiimmee  ccoonnssttaanntt  

  DD..EEqquuaall  ttoo  tthhee  oohhmmiicc  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  

66AA110099  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  rreeaaccttaannccee  ooff  aa  22--hheennrryy  cchhookkee  aatt  33000000  HHzz??  

  AA..55330000  oohhmmss  

  BB..3377,,668800  oohhmmss  

  CC..337766,,880000  oohhmmss  

  DD..5533,,000000  oohhmmss  

  

66AA111100  

BB  

IIff  tthheerree  iiss  nnoo  rreessiissttaannccee  iinn  eeiitthheerr  lleegg  ooff  aa  cciirrccuuiitt  wwiitthh  aann  iinndduuccttaannccee  ooff  55  hheennrryyss  iinn  ppaarraalllleell  wwiitthh  aa  

ccaappaacciittaannccee  ooff  11  mmiiccrrooffaarraadd,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  ppaarraalllleell  nneettwwoorrkk  cciirrccuuiitt??  

  AA..ZZeerroo  

  BB..IInnffiinniittee  

  CC..MMeeddiiaann  



  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA111111  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ttoottaall  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  sseerriieess  AACC  cciirrccuuiitt  hhaavviinngg  aa  rreessiissttaannccee  ooff  66  oohhmmss,,  aann  iinndduuccttiivvee  rreeaaccttaannccee  

ooff  1177  oohhmmss,,  aanndd  zzeerroo  ccaappaacciittiivvee  rreeaaccttaannccee??  

  AA..1155  oohhmmss  

  BB..2277  oohhmmss  

  CC..1188  oohhmmss  

  DD..55  oohhmmss  

  

66AA111122  

BB  

TThhee  ttoottaall  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  sseerriieess  AACC  cciirrccuuiitt  wwiitthh  aann  iinndduuccttiivvee  rreeaaccttaannccee  ooff  2244  oohhmmss,,  aa  rreessiissttaannccee  ooff  1166  

oohhmmss,,  aanndd  aa  ccaappaacciittiivvee  rreeaaccttaannccee  ooff  1166  oohhmmss  iiss::  

  AA..2200  oohhmmss  

  BB..1166  oohhmmss  

  CC..1100  oohhmmss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA111133  

DD  

EEsssseennttiiaallss  ffoorr  mmaakkiinngg  aa  ggoooodd  ssoollddeerr  ccoonnnneeccttiioonn  aarree::  

  AA..BBrriigghhtt,,  cclleeaann  ppaarrttss  

  BB..PPlleennttyy  ooff  hheeaatt  wwiitthh  tthhee  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  ssoollddeerr  uusseedd  

  CC..DDiissccoonnttiinnuuee  ooppeerraattiinngg  oonn  hhiigghh  ppoowweerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

66AA111144  

AA  

FFoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  ppeerrssoonnnneell  hhaannddlliinngg  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..GGrroouunndd  aallll  eexxppoosseedd  mmeettaall  ppaarrttss  

  BB..TTrraannssmmiitttteerr  iiss  eeqquuiippppeedd  ttoo  sshhuunntt  ggrroouunnddeedd  ffaauullttss  

  CC..DDiissccoonnttiinnuuee  ooppeerraattiinngg  oonn  hhiigghh  ppoowweerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA111155  

CC  

TThhee  rraattiioo  ooff  ppeeaakk--ttoo--eeffffeeccttiivvee  vvoollttaaggee  vvaalluueess  ooff  aa  ssiiggnn  wwaavvee  aarree::  

  AA..11..441144  ttoo  11  

  BB..11  ttoo  00..770077  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  AA  oorr  BB  

  



66AA111166  

AA  

TThhee  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  mmaaggnneettiicc  lliinneess  ooff  ffoorrccee  iinn  aa  mmaaggnneettiicc  cciirrccuuiitt  iiss  kknnoowwnn  aass::  

  AA..RReelluuccttaannccee  

  BB..HHyysstteerreessiiss  

  CC..PPeerrmmeeaabbiilliittyy  

  DD..EEddddyy  ccuurrrreennttss  

  

66AA111177  

BB  

TThhee  rraattiioo  ooff  mmaaggnneettiicc  fflluuxx  ddeennssiittyy  ttoo  tthhee  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  iiss  kknnoowwnn  aass::  

  AA..RReessiidduuaall  mmaaggnneettiissmm  

  BB..PPeerrmmeeaabbiilliittyy  

  CC..RReelluuccttaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA111188  

BB  

TThhee  mmaaggnneettiicc  ffoorrccee  wwhhiicchh  rreemmaaiinnss  iinn  aa  ssuubbssttaannccee  aafftteerr  tthhee  oorriiggiinnaall  mmaaggnneettiizziinngg  ffoorrccee  hhaass  bbeeeenn  rreemmoovveedd  

iiss  kknnoowwnn  aass::  

  AA..RReelluuccttaannccee  

  BB..RReessiidduuaall  mmaaggnneettiissmm  

  CC..PPeerrmmeeaabbiilliittyy  

  DD..HHyysstteerreessiiss  

  

66AA111199  

AA  

TThhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonn  ffllooww  tthhrroouugghh  aa  ccooiill  aanndd  tthhee  mmaannnneerr  ooff  wwiinnddiinngg  tthhee  ttuurrnnss::  

  AA..IInnfflluueennccee  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  mmaaggnneettiicc  lliinnee  ooff  ffoorrccee  ggeenneerraatteedd  bbyy  aann  eelleeccttrroommaaggnneett  

  BB..AArree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  lleefftt--hhaanndd  ssttaattuuss  rruullee  

  CC..AArree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ddiiaammeetteerr  ooff  tthhee  wwiirree  aanndd  lleennggtthh  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

66AA112200  

AA  

AAddddiinngg  aann  iirroonn  ccoorree  ttoo  aann  aaiirr--ccoorree  iinndduuccttaannccee::  

  AA..IInnccrreeaasseess  tthhee  iinndduuccttaannccee  

  BB..DDeeccrreeaasseess  tthhee  iinndduuccttaannccee  

  CC..DDooeess  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  iinndduuccttaannccee  

  DD..CCaauusseess  ppaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss  iinn  tthhee  iinndduuccttoorr  

  

66AA112211  

DD  

EElleeccttrroommaaggnneettss  aarree  uusseedd  iinn::  

  AA..lloouuddssppeeaakkeerrss  

  BB..mmeetteerrss  

  CC..mmoottoorrss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA112222  



CC  

WWhhaatt  wwiillll  bbee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aa  ssmmaallll  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttuurrnnss  uuppoonn  tthhee  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  ooff  aa  ssiinnggllee  llaayyeerr  

ssoolleennooiidd??  

  AA..DDeeccrreeaassee  iinn  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  iiff  tthhee  ccooiill  lleennggtthh  iiss  iinnccrreeaasseedd  

  BB..UUnncchhaannggeedd  iiff  tthhee  ssppaacciinngg  iiss  rreedduucceedd  ttoo  kkeeeepp  tthhee  lleennggtthh  ccoonnssttaanntt  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA112233  

CC  

CCaann  aa  ttrraannssffoorrmmeerr  bbee  uusseedd  wwiitthh  ddiirreecctt  ccuurrrreenntt??  

  AA..IInn  ggeenneerraall,,  nnoo  

  BB..IIff  tthhee  DDCC  ccuurrrreenntt  iiss  ppeerriiooddiiccaallllyy  iinntteerrrruupptteedd  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  uussee  aann  oorriiggiinnaall  DDCC  vvoollttaaggee  ssoouurrccee  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA112244  

AA  

AA  ttuubbee  ccoonnttaaiinniinngg  eeiitthheerr  aa  ffiillaammeenntt  oorr  ccaatthhooddee  ssttrruuccttuurree,,  ggrriidd,,  aanndd  aa  ppllaattee  iiss  aa::  

  AA..TTrriiooddee  

  BB..TTeettrrooddee  

  CC..PPeennttooddee  

  DD..DDiiooddee  

  

66AA112255  

BB  

AA  ttuubbee  ssiimmiillaarr  ttoo  aa  ttrriiooddee  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  aa  ssppiirraallllyy  wwoouunndd  ssccrreeeenn  ggrriidd  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaattee  aanndd  ccoonnttrrooll  

ggrriidd  iiss  aa::  

  AA..DDiiooddee  

  BB..TTeettrrooddee  

  CC..PPeennttooddee  

  DD..TTrriiooddee  

66AA112266  

AA  

TThheeoorreettiiccaall  ggaaiinn  ooff  aa  ttuubbee..    TThhee  rraattiioo  ooff  aa  ssmmaallll  cchhaannggee  iinn  ppllaattee  vvoollttaaggee  ttoo  ggiivvee  aa  cceerrttaaiinn  ssmmaallll  cchhaannggee  iinn  

ppllaattee  ccuurrrreenntt  ttoo  aa  cchhaannggee  iinn  ggrriidd  wwhhiicchh  wwoouulldd  ccaauussee  tthhee  ssaammee  ccuurrrreenntt::  

  AA..AAmmpplliiffiiccaattiioonn  ffaaccttoorr  

  BB..PPoowweerr  ffaaccttoorr  

  CC..MMaaxxiimmuumm  iinnvveerrssee  ppllaattee  vvoollttaaggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA112277  

DD  

EEffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ggrriidd  iinn  ccaauussiinngg  cchhaannggeess  ooff  ppllaattee  ccuurrrreenntt::  

  AA..TTrraannssccoonndduuccttaannccee  

  BB..MMuuttuuaall  ccoonndduuccttaannccee  

  CC..PPllaattee  rreessiissttaannccee  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA112288  



AA  

TThhee  mmaaxxiimmuumm  nneeggaattiivvee  aannooddee  vvoollttaaggee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ccaatthhooddee..    IItt  eeqquuaallss  tthhee  DDCC  vvoollttaaggee  aatt  tthhee  iinnppuutt  

ttoo  tthhee  pplluuss  tthhee  ppeeaakk  AACC  vvoollttaaggee  aapppplliieedd  dduurriinngg  tthhee  nnoonnccoonndduuccttiinngg  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccyyccllee  ooff  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  

ttuubbee::  

  AA..MMaaxxiimmuumm  iinnvveerrssee  ppllaattee  vvoollttaaggee  

  BB..MMuuttuuaall  ccoonndduuccttaannccee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA112299  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrriidd  ooff  tthhee  ttrriiooddee??  

  AA..TToo  pprroovviiddee  aa  mmeeaannss  ooff  oobbttaaiinniinngg  aammpplliiffiiccaattiioonn  

  BB..TToo  nneeuuttrraalliizzee  RRFF  aammpplliiffiieerrss  

  CC..BBlloocckkss  ppaassssaaggee  ooff  eelleeccttrroonnss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113300  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ssccrreeeenn  ggrriidd  ooff  tthhee  tteettrrooddee??  

  AA..RReedduucceess  tthhee  ggrriidd  ttoo  ppllaattee  ccaappaacciittaannccee,,  mmaakkiinngg  iitt  uunnnneecceessssaarryy  ttoo  nneeuuttrraalliizzee  RRFF  aammpplliiffiieerrss  eexxcceepptt  aatt  

vveerryy  hhiigghh  ffrreeqquueenncciieess  

  BB..MMaakkeess  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ppllaattee  vvoollttaaggee,,  ppeerrmmiittttiinngg  mmuucchh  hhiigghheerr  vvaalluueess  ooff  

aammpplliiffiiccaattiioonn  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

66AA113311  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ssuupppprreessssoorr  ggrriidd  ooff  aa  ppeennttooddee??  

  AA..IIss  hhiigghhllyy  nneeggaattiivvee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ppllaattee  aanndd  rreettuurrnnss  sseeccoonnddaarryy  eemmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ppllaattee,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  

ppeerrmmiissssiibbllee  ggaaiinn  aanndd  tthhee  ttuubbee  eeffffiicciieennccyy  

  BB..RReedduucceess  iinntteerreelleeccttrrooddee  ccaappaacciittaannccee  bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  ggrriidd  aanndd  ppllaattee  mmaakkiinngg  ppllaattee  eeffffiicciieennccyy  aabboouutt  1100%%  

ggrreeaatteerr  tthhaann  aa  ttrriiooddee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113322  

AA  

TThhoorriiaatteedd  ttuunnggsstteenn  iiss  uussuuaallllyy  uusseedd  ttoo  mmaakkee::  

  AA..FFiillaammeennttss  

  BB..HHeeaatteerrss  

  CC..CCaatthhooddeess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  



66AA113333  

CC  

IInn  wwhhaatt  ttyyppeess  ooff  cciirrccuuiittss  ddoo  bbeeaamm  ppoowweerr  vvaaccuuuumm  ttuubbeess  ffiinndd  aapppplliiccaattiioonn??  

  AA..AAss  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  iinn  tthhee  oouuttppuutt  aanndd  ppoowweerr  ssttaaggeess  ooff  cciirrccuuiittss  hhaavviinngg  llooww  ttoo  mmooddeerraatteellyy  hhiigghh  oouuttppuutt  

rraattiinnggss  

  BB..AAss  aann  RRFF  ppoowweerr  aammpplliiffiieerr  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113344  

BB  

WWhheenn  ffrreeee  eelleeccttrroonnss  iinn  aa  ccoonndduuccttoorr  aaccqquuiirree  ssuuffffiicciieenntt  eenneerrggyy  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ccoonndduuccttoorr  aanndd  ppaassss  iinnttoo  tthhee  

ssuurrrroouunnddiinngg  ssppaaccee,,  iitt  iiss  eexxpprreesssseedd  aass::  

  AA..SSeeccoonnddaarryy  eemmiissssiioonn  

  BB..EElleeccttrroonn  eemmiissssiioonn  

  CC..PPrriimmaarryy  eelleeccttrroonn  rreelleeaassee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113355  

BB  

TThhee  eemmiissssiioonn  ooff  eelleeccttrroonnss  ffrroomm  aa  mmaatteerriiaall  dduuee  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  ooff  hhiigghh--vveelloocciittyy  eelleeccttrroonnss  oonn  iittss  ssuurrffaaccee  iiss::  

  AA..PPrriimmaarryy  eelleeccttrroonn  eemmiissssiioonn  

  BB..SSeeccoonnddaarryy  eemmiissssiioonn  

  CC..MMiimmeettiicc  eemmiissssiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

66AA113366  

AA  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ooppeerraattiinngg  aass  aa  ccllaassss  AA  aammpplliiffiieerr::  

  AA..LLooww  ppllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  2255%%;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ggrriidd  ddrriivviinngg  ppoowweerr;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwiinngg  ffoorr  

336600  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  ccyyccllee;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  BB..PPllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  5500--6600%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  sslliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  

ccyyccllee,,  mmeeddiiuumm  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  CC..HHiigghh  eeffffiicciieennccyy,,  uupp  ttoo  8800%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ddrraawwnn  iinn  bbuurrssttss;;  ggrreeaatt  ddiissttoorrttiioonn  ooff  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113377  

BB  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ooppeerraattiinngg  aass  aa  ccllaassss  BB  aammpplliiffiieerr::  

  AA..LLooww  ppllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  2255%%;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ggrriidd  ddrriivviinngg  ppoowweerr;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwiinngg  ffoorr  

336600  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  ccyyccllee;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  BB..PPllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  5500--6600%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  sslliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  

ccyyccllee,,  mmeeddiiuumm  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  CC..HHiigghh  eeffffiicciieennccyy,,  uupp  ttoo  8800%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ddrraawwnn  iinn  bbuurrssttss;;  ggrreeaatt  ddiissttoorrttiioonn  ooff  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

66AA113388  

DD  

FFaaccttoorrss  wwhhiicchh  ddeetteerrmmiinnee  bbiiooss  vvoollttaaggee  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee::  

  AA..CCllaassss  ooff  ooppeerraattiioonn,,  ppllaattee  ssuuppppllyy  vvoollttaaggee,,  ppeerrmmiissssiibbllee  ddiissttoorrttiioonn  

  BB..GGrriidd  ssiiggnnaall  mmaaggnniittuuddee,,  ppeerrmmiissssiibbllee  ppllaattee  ddiissssiippaattiioonn,,  ddeessiirreedd  aammpplliiffiiccaattiioonn  ffaaccttoorr  

  CC..TThhee  nnoo--ssiiggnnaall  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ddeessiirreedd,,  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  ddrraawwiinngg  ggrriidd  ccuurrrreenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA113399  

AA  

IInn  tthhee  uussuuaall  CCllaassss  AA  aammpplliiffiieerr::  

  AA..TThheerree  iiss  nnoo  ggrriidd  ccuurrrreenntt  

  BB..PPllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  sslliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  ccyyccllee  

  CC..BBiiaasseedd  ttoo  ttwwiiccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA114400  

AA  

TThhee  DDCC  bbiiaass  iinn  aa  CCllaassss  AA  aammpplliiffiieerr::  

  AA..UUssuuaallllyy  iiss  nneeggaattiivvee  aass  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  ggrriidd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccaatthhooddee  

  BB..UUssuuaallllyy  iiss  ppoossiittiivvee  aass  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  ggrriidd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccaatthhooddee  

  CC..CCaannnnoott  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

66AA114411  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  iinnccoorrrreecctt  ggrriidd  bbiiaass  iinn  aa  CCllaassss  AA  aammpplliiffiieerr??  

  AA..DDiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  BB..PPoossssiibbllee  eexxcceessssiivvee  ppllaattee  ddiissssiippaattiioonn  iiff  tthhee  bbiiaass  iiss  ttoooo  llooww  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA114422  

AA  

TThhee  aapppprrooxxiimmaattee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  CCllaassss  AA  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aammpplliiffiieerr::  

  AA..2200%%--3300%%  

  BB..6600%%  

  CC..8855%%  

  DD..110000%%  

  

66AA114433  

BB  

TThhee  aapppprrooxxiimmaattee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  CCllaassss  BB  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aammpplliiffiieerr::  

  AA..2200%%--3300%%  



  BB..6600%%  

  CC..8855%%  

  DD..110000%%  

  

66AA114444  

CC  

TThhee  aapppprrooxxiimmaattee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  CCllaassss  CC  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aammpplliiffiieerr::  

  AA..2200%%--3300%%  

  BB..6600%%  

  CC..8855%%  

  DD..110000%%  

  

66AA114455  

BB  

AA  cchhaarrggee  dduuee  ttoo  tthhee  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  eelleeccttrroonnss  bbeeccaauussee  tthhee  ppllaattee  ppootteennttiiaall  ccaannnnoott  aattttrraacctt  aallll  ooff  

tthhee  eelleeccttrroonnss  lleeaavviinngg  tthhee  eemmiitttteerr::  

  AA..GGeetttteerr  

  BB..SSppaaccee  cchhaarrggee  

  CC..PPllaattee  ssaattuurraattiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA114466  

BB  

AA  mmaatteerriiaall  ffllaasshheedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  hheeaatt  aafftteerr  tthhee  ttuubbee  iiss  eevvaaccuuaatteedd  tthhaatt  aabbssoorrbbss  aannyy  ggaasseess  rreemmaaiinniinngg  

iinnssiiddee  tthhee  ttuubbee::  

  AA..SSppaaccee  cchhaarrggee  

  BB..GGeetttteerr  

  CC..CCoolllleeccttoorr  

  DD..EEmmiitttteerr  

66AA114477  

BB  

WWhhaatt  ttyyppeess  ooff  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ffiillaammeennttss  aarree  rreeaaccttiivvaatteedd::  

  AA..BBaarriiuumm  bbeerryylllliiaattee  

  BB..TThhoorriiaatteedd  ttuunnggsstteenn  

  CC..NNiicckkeell  

  DD..TThhoorriiuumm  ooxxiiddee  

  

66AA114488  

AA  

AA  ttuunnggsstteenn  ffiillaammeenntt  iiss  ooppeerraatteedd  aatt  ________  tteemmppeerraattuurree  tthhaann  aa  tthhoorriiaatteedd  ttuunnggsstteenn  ffiillaammeenntt::  

  AA..AA  hhiigghheerr  

  BB..AA  lloowweerr  

  CC..TThhee  ssaammee  

  DD..UUnnkknnoowwnn  

  

66AA114499  

AA  

TThhee  pprreesseennccee  ooff  ggaass  wwiitthhiinn  aa  ttuubbee  iiss  iinnddiiccaatteedd::  

  AA..BByy  aa  bblluuee  ggllooww  

  BB..BByy  aa  rreedd  ggllooww  



  CC..BByy  aa  yyeellllooww  ggllooww  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115500  

CC  

TThhee  ccaatthhooddee  ooff  aann  iinnddiirreeccttllyy  hheeaatteedd  ttyyppee  ooff  vvaaccuuuumm  ttuubbee  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  nneeaarrllyy  tthhee  ssaammee  

ppootteennttiiaall  aass  tthhee  hheeaatteerr  cciirrccuuiitt::  

  AA..TToo  rreedduuccee  hhuumm  ppiicckkuupp  iinnttoo  tthhee  ccaatthhooddee  

  BB..TToo  pprreevveenntt  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  tthhee  iinnssuullaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  hheeaatteerr  aanndd  ccaatthhooddee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115511  

DD  

TTrraannssmmiittttiinngg  ttuubbee  ffiillaammeennttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  rreeccoommmmeennddeedd  vvoollttaaggeess::  

  AA..TToo  rreeaalliizzee  tthhee  ggrreeaatteesstt  lliiffee--eexxppeeccttaannccyy  

  BB..IIff  tthhee  ffiillaammeenntt  vvoollttaaggee  iiss  ttoooo  llooww,,  tthhee  eemmiissssiioonn  wwiillll  bbee  rreedduucceedd  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  mmaayy  bbee  

aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  

  CC..IIff  tthhee  vvoollttaaggee  iiss  ttoooo  hhiigghh,,  tthhee  ffiillaammeenntt  mmaayy  bbuurrnn  oouutt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115522  

AA  

UUssee  ooff  aann  AACC  ffiillaammeenntt  ssuuppppllyy  iiss  ddeessiirraabbllee::  

  AA..MMoossttllyy  ffoorr  pprraaccttiiccaall  rreeaassoonnss..    IItt  iiss  eeaassiillyy  oobbttaaiinnaabbllee  

  BB..HHuumm  mmaayy  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

66AA115533  

AA  

IIff  aa  DDCC  ffiillaammeenntt  ssuuppppllyy  iiss  uusseedd,,  iitt  iiss  aaddvviissaabbllee  ttoo  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreevveerrssee  tthhee  ppoollaarriittyy  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt  

ppootteennttiiaall::  

  AA..TToo  lleennggtthheenn  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt  

  BB..TToo  lleennggtthheenn  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ppoowweerr  ssoouurrccee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115544  

DD  

BBiiaass  vvoollttaaggee  oonn  tthhee  ggrriidd  ooff  aann  AAFF  aammpplliiffiieerr  ttuubbee::  

  AA..DDeetteerrmmiinneess  tthhee  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ttuubbee  

  BB..TThhee  ccoorrrreecctt  vvaalluuee  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  uunnddiissttoorrtteedd  CCllaassss  AA  oouuttppuutt  

  CC..IInn  ppoowweerr  aammpplliiffiieerrss  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  mmuusstt  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ssaaffee  vvaalluuee  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  rraatteedd  ppllaattee  

ddiissssiippaattiioonn  ooff  tthhee  ttuubbee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115555  

CC  

TThhee  ssccrreeeenn  ggrriidd  iinn  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee::  

  AA..MMaakkeess  iitt  uunnnneecceessssaarryy  ttoo  nneeuuttrraalliizzee  RRFF  aammpplliiffiieerrss  eexxcceepptt  aatt  vveerryy  hhiigghh  ffrreeqquueenncciieess,,  



  BB..MMaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  oobbttaaiinn  mmuucchh  hhiigghheerr  vvaalluueess  ooff  aammpplliiffiiccaattiioonn  tthhaann  wwiitthh  ttrriiooddeess  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115566  

DD  

TThhee  ssuupppprreessssoorr  ggrriidd  iinn  aa  mmuullttiieelleemmeenntt  vvaaccuuuumm  ttuubbee::  

  AA..IIss  hhiigghhllyy  nneeggaattiivvee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ppllaattee  

  BB..RReettuurrnnss  sseeccoonnddaarryy  eelleeccttrroonnss  ttoo  tthhee  ppllaattee  

  CC..IInnccrreeaasseess  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  ggaaiinn  aanndd  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  ttuubbee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115577  

DD  

TThhee  ggaaiinn  ooff  aa  ttrriiooddee  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  iiss  aa  ffuunnccttiioonn  ooff::  

  AA..TTuubbee  ttrraannssccoonndduuccttiioonn  

  BB..PPllaattee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  

  CC..TTrraannssffoorrmmeerr  sstteepp--uupp  ((iiff  uusseedd))  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115588  

CC  

""LLooaadd""  oonn  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ccoommmmoonnllyy  rreeffeerrss  ttoo::  

  AA..TThhee  iimmppeeddaannccee  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  ttoo  pprroodduuccee  aa  uusseeffuull  oouuttppuutt  

  BB..IInnccrreeaasseess  aass  tthhee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  aapppprrooaacchheess  tthhee  iinntteerrnnaall  ppllaattee  iimmppeeddaannccee  iinn  vvaalluuee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA115599  

AA  

AA  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ggrriidd  iiss  hheelldd  aatt  aann  eexxcceessssiivveellyy  nneeggaattiivvee  vvaalluuee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  tthheerreebbyy  ccuuttttiinngg  ooffff  

ppllaattee  ccuurrrreenntt::  

  AA..BBlloocckkeedd  ggrriidd  

  BB..BBlloocckkeedd  ppllaattee  

  CC..MMoottoorrbbooaattiinngg  

  DD..TTuunneedd  ggrriidd  

  

66AA116600  

AA  

TThhee  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  tthhaatt  ccaann  bbee  ssaaffeellyy  aanndd  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ddiissssiippaatteedd  iinn  hheeaatt  oonn  tthhee  ppllaattee::  

  AA..MMaaxxiimmuumm  ppllaattee  ddiissssiippaattiioonn  

  BB..MMaaxxiimmuumm  ppoowweerr  ddiissssiippaattiioonn  

  CC..CCoonnttiinnuuoouuss  ppllaattee  ddiissssiippaattiioonn  

  DD..PPllaattee  hheeaatt  ddiissssiippaattiioonn  

  

66AA116611  

AA  

OOccccuurrss  wwhheenn  ppllaattee  ccuurrrreenntt  eeqquuaallss  eelleeccttrroonn  eemmiissssiioonn  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  ffiillaammeenntt  oorr  ccaatthhooddee  tteemmppeerraattuurree::  

  AA..PPllaattee  ssaattuurraattiioonn  

  BB..EElleeccttrroonn  ssaattuurraattiioonn  



  CC..FFiillaammeenntt  ssaattuurraattiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA116622  

BB  

TThhee  mmoosstt  ddeessiirraabbllee  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  cchhooiiccee  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ffoorr  aa  vvoollttaaggee  aammpplliiffiieerr::  

  AA..AA  llooww  vvaalluuee  ooff  ttrraannssccoonndduuccttaannccee  

  BB..AA  hhiigghh  vvaalluuee  ooff  ttrraannssccoonndduuccttaannccee  

  CC..HHiigghh  oouuttppuutt  ttuubbee  ccaappaacciittaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA116633  

AA  

LLaacckk  ooff  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  nneeuuttrraalliizziinngg,,  eexxcceepptt  aatt  uullttrraa  hhiigghh  ffrreeqquueenncciieess,,  iiss  aann  aaddvvaannttaaggee  ooff  aa  tteettrrooddee  oovveerr  

________::  

  AA..AA  TTrriiooddee  

  BB..AA  PPeennttooddee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

  

66AA116644  

CC  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ooppeerraattiinngg  aass  aa  CCllaassss  CC  aammpplliiffiieerr::  

  AA..LLooww  ppllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  2255%%;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ggrriidd  ddrriivviinngg  ppoowweerr;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwiinngg  ffoorr  

336600  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  ccyyccllee;;  pprraaccttiiccaallllyy  nnoo  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oouuttppuutt  wwaavveesshhaappee  

  BB..PPllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  aabboouutt  5500--6600%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  sslliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ooff  eeaacchh  

ccyyccllee;;  mmeeddiiuumm  ppoowweerr  oouuttppuutt  

CC..HHiigghh  ppllaattee  cciirrccuuiitt  eeffffiicciieennccyy,,  uupp  ttoo  8800%%;;  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ddrraawwnn  iinn  bbuurrssttss;;  ggrreeaatt  ddiissttoorrttiioonn  ooff  oouuttppuutt  

wwaavveesshhaappee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA116655  

CC  

PPllaattee  ccuurrrreenntt  fflloowwss  ffoorr  lleessss  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ((aabboouutt  112200  ddeeggrreeeess  wwhheenn  tthhee  ggrriidd  bbiiaass  iiss  aabboouutt  ttwwiiccee  ccuuttooffff  

vvaalluuee))  iinn  wwhhaatt  ccllaassss  aammpplliiffiieerr??  

  AA..AA  

  BB..BB  

  CC..CC  

  DD..AABB  

  

66AA116666  

AA  

TTuubbeess  ooppeerraatteedd  aass  CCllaassss  CC  aammpplliiffiieerrss  aarree  nnoott  ssuuiitteedd  ffoorr  aauuddiioo--ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerrss::  



  AA..BBeeccaauussee  ooff  eexxcceessssiivvee  ddiissttoorrttiioonn  

  BB..BBeeccaauussee  ooff  ccuurrrreenntt  rreeqquuiirreemmeenntt  

  CC..BBeeccaauussee  ooff  rreedduucceedd  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA116677  

DD  

LLooww  ppllaattee  ccuurrrreenntt  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..LLooww  ffiillaammeenntt  eemmiissssiioonn  aanndd  vvoollttaaggee  

  BB..EExxcceessssiivvee  bbiiaass  vvaalluuee,,  sshhoorrtteedd  ssccrreeeenn  bbyy--ppaassss  ccaappaacciittoorr  

  CC..OOppeenn  ggrriidd  cciirrccuuiitt,,  llooww  ssccrreeeenn  ggrriidd  ssuuppppllyy  vvoollttaaggee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA116688  

AA  

AA  ttuunneedd  cciirrccuuiitt  mmaaddee  uupp  ooff  iinndduuccttaannccee  aanndd  ccaappaacciittaannccee  iiss::  

  AA..AAnn  oosscciillllaattoorr  

  BB..AA  nneeuuttrraalliizzeerr  

  CC..VVoollttaaggee  ddiivviiddeerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

66AA116699  

BB  

SSoommee  rraaddiioo--ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerrss  mmuusstt  bbee  nneeuuttrraalliizzeedd::  

  AA..TToo  mmaaiinnttaaiinn  lliinneeaarr  ooppeerraattiioonn  

  BB..TToo  pprreevveenntt  ssuussttaaiinneedd  oosscciillllaattiioonnss  ffrroomm  ooccccuurrrriinngg  iinn  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  CC..SSuussttaaiinn  ffeeeeddbbaacckk  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA117700  

DD  

CCaavviittyy  rreessoonnaattoorrss  aarree::  

  AA..AA  ffoorrmm  ooff  rreessoonnaanntt  ttaannkk  cciirrccuuiitt  

  BB..CCoonnssiisstt  ooff  aa  hhoollllooww  mmeettaall  ccyylliinnddeerr  bbeeaadd  oonn  aallll  ssiiddeess  

  CC..HHaavvee  aa  vveerryy  hhiigghh  QQ  aanndd  sseelleeccttiivviittyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA117711  

DD  

TThhee  ddiiooddee  ddeetteeccttoorr::  

  AA..IIss  ssqquuaarree  llaaww  oonn  wweeaakk  ssiiggnnaallss  

  BB..IIss  pprraaccttiiccaallllyy  lliinneeaarr  oonn  ssttrroonngg  ssiiggnnaallss  

  CC..IIss  ssqquuaarree  llaaww  oonn  ssttrroonngg  ssiiggnnaallss  

  DD..AA  &&  BB  

  



66AA117722  

DD  

TThhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aa  ggrriidd--lleeaakk  ddeetteeccttoorr::  

  AA..DDeeppeennddss  oonn  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ggrriidd  lleeaakk  aanndd  ccaappaacciittoorr  ttoo  ffoollllooww  tthhee  aavveerraaggee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  vvaarriiaattiioonnss  

wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonneedd  ttoo  tthhee  mmoodduullaattiioonn  eennvveellooppee  

  BB..DDeeppeennddss  oonn  sseeccoonndd  hhaarrmmoonniicc  ddiissttoorrttiioonn  

  CC..VVeerryy  sseennssiittiivvee  ttoo  wweeaakk  ssiiggnnaallss  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA117733  

DD  

CChhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aa  ssqquuaarree  llaaww  ttyyppee  ooff  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ddeetteeccttoorr::  

  AA..HHiigghh  sseennssiittiivviittyy  iiss  pprroovviiddeedd  dduuee  ttoo  tthhee  aauuddiioo  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  aammpplliittuuddee  bbeeiinngg  pprrooppoorrttiioonneedd  ttoo  tthhee  ssqquuaarree  

ooff  tthhee  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  vvoollttaaggee  

  BB..HHiigghh  ppeerrcceennttaaggee  ooff  sseeccoonndd  hhaarrmmoonniicc  ddiissttoorrttiioonn  

  CC..WWoorrkkss  oonn  wweeaakk  ssiiggnnaallss  oonnllyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

  

66AA117744  

AA  

AA  ddiiooddee  ddeetteeccttoorr  oorrddiinnaarriillyy  pprroodduucceess  ________  oovveerraallll  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  aauuddiioo  oouuttppuutt  wwaavvee  tthhaann  ddooeess  aa  ttrriiooddee  

ddeetteeccttoorr::  

  AA..LLoowweerr  

  BB..HHiigghheerr  

  CC..PPrraaccttiiccaallllyy  tthhee  ssaammee  

  DD..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  

66AA117755  

DD  

OOppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhaatt  aa  ttuubbee  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  aass  aa  ppoowweerr  ddeetteeccttoorr::  

  AA..BBiiaass  aatt  aabboouutt  ccuuttooffff  

  BB..HHiigghh  iinnppuutt  ggrriidd  rreessiissttaannccee  

  CC..PPllaattee  cciirrccuuiitt  rreeccttiiffiiccaattiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA117766  

AA  

WWhhyy  iiss  aa  cceenntteerr  ttoopp  uussuuaallllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ppllaattee  aanndd  ggrriidd  rreettuurrnn  cciirrccuuiittss  wwhheenn  aanndd  AACC  

ffiillaammeenntt  ssuuppppllyy  iiss  uusseedd??  

  AA..TToo  pprreevveenntt  hhuumm  vvoollttaaggee  ffrroomm  mmoodduullaattiinngg  tthhee  nnoorrmmaall  ssiiggnnaallss  

  BB..TToo  aallllooww  mmoorree  ffiillaammeenntt  ccuurrrreenntt  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

66AA117777  

DD  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccaatthhooddee--bbiiaass  rreessiissttaannccee  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  ccoorrrreecctt  ggrriidd  bbiiaass  ffoorr  aann  

aammpplliiffiieerr??  

  AA..BBiiaass  eeqquuaallss  tthhee  IIRR  ddrroopp  aaccrroossss  tthhee  ccaatthhooddee  

  BB..BBiiaass  iiss  ffoouunndd  bbyy  ddiivviiddiinngg  tthhee  ddeessiirreedd  DDCC  bbiiaass  vvoollttaaggee  bbyy  tthhee  ttoottaall  nnoo--ssiiggnnaall  ccaatthhooddee  ccuurrrreenntt  

  CC..FFoorr  aa  tteettrrooddee  oorr  ppeennttooddee,,  tthhee  ssccrreeeenn  ccuurrrreenntt  mmuusstt  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA117788  

AA  

GGiivveenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ccoonnssttaannttss::    GGpp  ==  11000000  VV,,  IIpp  ==  115500  mmAA,,  IIgg  ==  1100  mmAA,,  GGrriidd  lleeaakkss  ==  55000000  

oohhmmss..    WWhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ggrriidd  bbiiaass  vvoollttaaggee??  

  AA..5500  VV  

  BB..110000  VV  

  CC..2255  VV  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

66AA117799  

CC  

WWhhaatt  ccuurrrreennttss  wwiillll  bbee  iinnddiiccaatteedd  bbyy  aa  mmiilllliiaammmmeetteerr  ccoonnnneecctteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  cceenntteerr  ttoopp  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt  

ttrraannssffoorrmmeerr  ooff  aa  tteettrrooddee  aanndd  nneeggaattiivvee  hhiigghh  vvoollttaaggee??  

  AA..PPllaattee  ccuurrrreenntt  

  BB..SSccrreeeenn  ggrriidd  ccuurrrreenntt  

  CC..CCoommbbiinneedd  ppllaattee  aanndd  ssccrreeeenn  ggrriidd  ccuurrrreennttss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118800  

AA  

AA  ddyynnaattrroonn  oosscciillllaattoorr  iiss  aa  ________  wwhhiicchh  ddeeppeennddss  uuppoonn  tthhee  nneeggaattiivvee  rreessiissttaannccee  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aa  tteettrrooddee  

ttuubbee  ffoorr  iittss  ooppeerraattiioonn::  

  AA..TTuunneedd  cciirrccuuiitt  ooppeerraattiioonn  

  BB..DDiiooddee  ddeetteeccttoorr  

  CC..MMaaggnneettrroonn  oosscciillllaattoorr  

  DD..MMeeyyssttrroonn  oosscciillllaattoorr  

  

66AA118811  

DD  

MMaatteerriiaallss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  aass  ccrryyssttaall  ddeetteeccttoorrss::  

  AA..SSiilliiccoonn,,  ggaalleennaa  

  BB..CCaarrbboorruunndduumm,,  iirroonn  ppyyrriitteess  

  CC..SSiilliiccoonn,,  iirroonn  ppyyrriitteess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  



66AA118822  

CC  

AA  ppoowweerr  ddeetteeccttoorr  mmaayy  bbee  ooppeerraatteedd::  

  AA..AAss  aa  ssqquuaarree  llaaww  ddeetteeccttoorr  

  BB..AAss  aa  lliinneeaarr  ddeetteeccttoorr  

  CC..AAss  eeiitthheerr  aa  ssqquuaarree  llaaww  ddeetteeccttoorr  oorr  aa  lliinneeaarr  ddeetteeccttoorr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118833  

AA  

UUsseedd  ttoo  mmuullttiippllyy  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ffrreeqquueennccyy  bbyy  ttwwoo::  

  AA..FFrreeqquueennccyy  ddoouubblleerr  

  BB..HHaarrmmoonniicc  ggeenneerraattoorr  wwiitthh  aa  ssuuiittaabbllee  rreessoonnaanntt  cciirrccuuiitt  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118844  

DD  

WWhheenn  uusseedd  aass  aann  RRFF  aammpplliiffiieerr,,  aa  ppeennttooddee  vvaaccuuuumm  ttuubbee::  

  AA..UUssuuaallllyy  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  

  BB..UUssuuaallllyy  rreeqquuiirreess  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  

  CC..MMaayy  rreeqquuiirree  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  aatt  uullttrraa--hhiigghh  ffrreeqquueenncciieess  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA118855  

CC  

AA  qquuaarrttzz  ccrryyssttaall  iinn  aa  rraaddiioo  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..IIss  uusseedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr  ffrreeqquueennccyy  ssttaabbiilliittyy  

  BB..MMaayy  bbee  tthhee  ssoollee  ttuunneedd  cciirrccuuiitt  iinn  tthhee  oosscciillllaattoorr  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118866  

DD  

AAddvvaannttaaggee  ooff  ccrryyssttaall  ccoonnttrrooll  oovveerr  ttuunneedd  cciirrccuuiitt  oosscciillllaattoorrss::  

  AA..VVeerryy  hhiigghh  QQ  

  BB..CCoommppaacctt  ssiizzee  

  CC..EExxcceelllleenntt  ffrreeqquueennccyy  ssttaabbiilliittyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118877  

BB  

IIff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  uunnddeerrggoo  vveerryy  ssmmaallll  cchhaannggeess  iinn  iittss  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  wwiitthh  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  tteemmppeerraattuurree  

vvaarriiaattiioonnss::  

  AA..AA  hhiigghh--tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  ccrryyssttaall  

  BB..AA  llooww--tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  ccrryyssttaall  

  CC..AA  ccoonnssttaanntt--tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  ccrryyssttaall  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA118888  



AA  

AA  sseeppaarraattee  ssoouurrccee  ooff  ppoowweerr  iiss  ssoommeettiimmeess  ddeessiirraabbllee  ffoorr  ccrryyssttaall--oosscciillllaattoorr  uunniittss  iinn  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..TToo  pprreevveenntt  ddyynnaammiicc  iinnssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  

  BB..TToo  pprreevveenntt  tthheerrmmooccoouupplliinngg  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  

  CC..TToo  pprreevveenntt  oovveerrttuunniinngg  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  

  DD..TToo  ccaauussee  ddyynnaammiicc  iinnssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  

  

66AA118899  

DD  

""TThhee  tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  aann  xx--ccuutt  ccrryyssttaall  iiss  nneeggaattiivvee""::  

  AA..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  ddeeccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ddeeccrreeaasseess  

  BB..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  ddeeccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaasseess  

  CC..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  iinnccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ddeeccrreeaasseess  

  DD..BB  &&  CC  

  

66AA119900  

CC  

IIff  yyoouu  aappppllyy  DDCC  vvoollttaaggee  ttoo  tthhee  ooppppoossiittee  ppllaannee  ssuurrffaacceess  ooff  aa  qquuaarrttzz  ccrryyssttaall::  

  AA..TThhee  ccrryyssttaall  ppllaattee  wwiillll  aallwwaayyss  uunnddeerrggoo  aa  pphhyyssiiccaall  ddiissttoorrttiioonn  

  BB..TThhee  ccrryyssttaall  mmiigghhtt  ccrraacckk  uunnddeerr  tthhee  ssttrraaiinn  ooff  ddiissppllaacceemmeenntt  ccaauusseedd  bbyy  ttoooo  mmuucchh  vvoollttaaggee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA119911  

DD  

""TThhee  tteemmppeerraattuurree  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  aa  yy--ccuutt  ccrryyssttaall  iiss  ppoossiittiivvee""  mmeeaannss::  

  AA..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  ddeeccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ddeeccrreeaasseess  

  BB..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  iinnccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaasseess  

  CC..TThhee  ooppeerraattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiillll  ddeeccrreeaassee  aass  tthhee  tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaasseess  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA119922  

BB  

TTwwoo  ddiissssiimmiillaarr  mmeettaallss  jjooiinneedd  ttooggeetthheerr  aanndd  pprroodduucciinngg  aa  ccuurrrreenntt  bbeettwweeeenn  tthheemm  wwhheenn  tthhee  jjuunnccttiioonn  iiss  hheeaatteedd  

iiss::  

  AA..AA  ppooiinntt  ccoonnttaacctt  ttyyppee  ttrraannssiissttoorr  

  BB..AA  tthheerrmmooccoouuppllee  

  CC..AA  jjuunnccttiioonn  ccoonnttaacctt  ttyyppee  ttrraannssiissttoorr  

  DD..AA  ssoolleennooiidd  

  

66AA119933  

DD  

WWaavveegguuiiddeess::  

  AA..AA  ttyyppee  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee  

  BB..HHoollllooww  rreeccttaanngguullaarr  oorr  cciirrccuullaarr  ppiippee  

  CC..FFiinnee  aapppplliiccaattiioonn  aass  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA119944  

DD  



TTrraannssiissttoorrss  mmaayy  bbee  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ttrriiooddee  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ffuunnccttiioonnaallllyy::  

  AA..EEmmiitttteerr  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccaatthhooddee  

  BB..CCoolllleeccttoorr  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ppllaattee  

  CC..BBaassee  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ggrriidd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA119955  

CC  

TTyyppeess  ooff  ttrraannssiissttoorrss::  

  AA..PPooiinntt--ccoonnttaacctt  

  BB..JJuunnccttiioonn  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNPPPP  

  

66AA119966  

DD  

WWhheenn  uussiinngg  aanndd  ssttoorriinngg  ccrryyssttaall  mmiiccrroopphhoonneess::  

  AA..TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd  ffrroomm  sshhoocckk  aanndd  vviibbrraattiioonn  

  BB..TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd  ffrroomm  hhuummiiddiittyy  

  CC..TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  pprrootteecctteedd  ffrroomm  hhiigghh  tteemmppeerraattuurreess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA119977  

AA  

WWhhaatt  eeffffeecctt  ddooeess  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaanntt  ooff  aa  ccaappaacciittoorr  ddiieelleeccttrriicc  mmaatteerriiaall  hhaavvee  uuppoonn  tthhee  

ccaappaacciittaannccee  ooff  aa  ccaappaacciittoorr::  

  AA..CCaappaacciittyy  vvaarriieess  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaanntt  

  BB..CCaappaacciittyy  mmaayy  fflluuccttuuaattee  wwiillddllyy  

  CC..TThheerree  iiss  nnoo  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhee  ccaappaacciittaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA119988  

AA  

IInnccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppllaatteess  ooff  aa  ccaappaacciittoorr::  

  AA..WWiillll  iinnccrreeaassee  tthhee  ccaappaacciittaannccee  

  BB..WWiillll  ddeeccrreeaassee  tthhee  ccaappaacciittaannccee  

  CC..WWiillll  hhaavvee  nnoo  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ccaappaacciittaannccee  

  DD..WWiillll  mmaakkee  tthhee  ccaappaacciittaannccee  fflluuccttuuaattee  

  

66AA119999  

AA  

IIff  tthhee  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaannttss  ooff  aa  ccaappaacciittoorr  ddiieelleeccttrriicc  mmaatteerriiaall  bbeettwweeeenn  tthhee  ccaappaacciittoorr  ppllaatteess  wweerree  cchhaannggeedd  

ffrroomm  11  ttoo  11::  

  AA..TThhee  ccaappaacciittaannccee  wwoouulldd  bbee  ttwwiiccee  iittss  oorriiggiinnaall  vvaalluuee  

  BB..TThhee  ccaappaacciittaannccee  wwoouulldd  bbee  hhaallff  iittss  oorriiggiinnaall  vvaalluuee  

  CC..TThhee  ccaappaacciittaannccee  wwoouulldd  ddeeccaayy  rraappiiddllyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220000  



DD  

CCoonnttaaccttss  wwhhiicchh  sslliiddee  ttooggeetthheerr  oonn  ooppeenniinngg  aanndd  cclloossiinngg::  

  AA..AArree  bbuutttt  jjooiinneedd  

  BB..AArree  kknnoowwnn  aass  sseellff--wwiippiinngg  

  CC..KKeeeepp  tthhee  ccoonnttaaccttss  cclleeaann  bbyy  tthheeiirr  aaccttiioonn  

  DD..BB  &&  CC  

  

66AA220011  

DD  

PPeerrmmaanneenntt  mmaaggnneettss  uusseedd  iinn  hheeaadd  tteelleepphhoonneess::  

  AA..PPllaaccee  tthhee  ddiiaapphhrraaggmmss  uunnddeerr  tteennssiioonn  ssoo  tthhaatt  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  tteelleepphhoonneess  wwiillll  bbee  iinnccrreeaasseedd  

  BB..IImmpprroovvee  tthhee  ffrreeqquueennccyy  rreessppoonnssee  

  CC..PPrreevveennttss  pprroodduuccttiioonn  ooff  sseeccoonndd  hhaarrmmoonniiccss  iinn  tthhee  tteelleepphhoonneess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

66AA220022  

AA  

EEmmeerrggeennccyy  rreeppaaiirrss  ttoo  aann  iinndduuccttaannccee  ccooiill  hhaavviinngg  bbuurrnneedd  oorr  cchhaarrrreedd  iinnssuullaattiioonn::  

  AA..AArree  ggeenneerraallllyy  iimmpprraaccttiiccaall,,  sshhoorrtt  ooff  rreewwiinnddiinngg  tthhee  ccooiill  wwiitthh  ggoooodd  wwiirree  

  BB..AArree  aallwwaayyss  pprraaccttiiccaall  iiff  rreeppaaiirreedd  bbyy  ccooaattiinngg  tthhee  bbaadd  ttuurrnnss  wwiitthh  iinnssuullaattiinngg  vvaarrnniisshh  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220033  

DD  

IInnddiiccaattiioonnss  ooff  aa  ddeeffeeccttiivvee  vvaaccuuuumm  ttuubbee  iinn  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..GGaass  bbllooww  wwiitthhiinn  tthhee  ttuubbee,,  eexxcceessssiivvee  ppllaattee  ccoolloorr  dduuee  ttoo  oovveerrhheeaattiinngg  

  BB..NNoo  lliigghhtt  ffrroomm  tthhee  ffiillaammeenntt,,  iinnssuuffffiicciieenntt  ppllaattee  ccuurrrreenntt,,  rreedduucceedd  oouuttppuutt  

  CC..EExxcceessssiivvee  ppllaattee  ccuurrrreenntt,,  ppoossssiibbllee  iinntteerrnnaall  aarrcciinngg,,  fflluuccttuuaattiinngg  ppllaattee  oorr  ggrriidd  ccuurrrreenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220044  

CC  

TThhee  bbrreeaakkddoowwnn  vvoollttaaggee  rraattiinngg  ooff  aa  ccaappaacciittoorr  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy::  

  AA..TThhee  ttyyppee  ooff  ddiieelleeccttrriicc  mmaatteerriiaall  uusseedd  

  BB..TThhee  tthhiicckknneessss  ooff  tthhee  ddiieelleeccttrriicc  mmaatteerriiaall  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220055  

DD  

CCrryyssttaall  ssuurrffaacceess  sshhoouulldd  bbee  ffrreeee  ooff  ddiirrtt  ooff  ggrreeaassee  ttoo  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy::  

  AA..DDoo  nnoott  ttoouucchh  tthhee  ffaacceess  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  wwiitthh  tthhee  ffiinnggeerrss  

  BB..CClleeaann  tthhee  ffaacceess  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr  



  CC..CClleeaann  tthhee  ffaacceess  wwiitthh  ccaarrbboonn  tteettrraacchhlloorriiddee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220066  

DD  

AA  ppuurrpplliisshh  ggllooww  ffrroomm  wwiitthhiinn  aa  ttuubbee  iinnddiiccaatteess::  

  AA..AA  ssoofftt  ttuubbee  

  BB..AA  hhaarrdd  ttuubbee  

  CC..AAiirr  oorr  uunnddeessiirreedd  ggaasseess  wwiitthhiinn  tthhee  ttuubbee  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA220077  

AA  

GGiivveenn  aa  ssoolleennooiidd  wwiitthh  aa  rreessiissttaannccee  ooff  55  oohhmmss  aanndd  00..3344  tthhrroouugghh  tthhee  wwiinnddiinngg  wwhheenn  11110088  aatt  6600  HHzz  iiss  

aapppplliieedd..    WWhhaatt  iiss  tthhee  iimmppeeddaannccee??  

  AA..336677  oohhmmss  

  BB..335500  oohhmmss  

  CC..336600  oohhmmss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220088  

DD  

UUssee  ooff  aa  llooww  ppaassss  ffiilltteerr  nneettwwoorrkk::  

  AA..RRiippppllee  ffiilltteerr  iinn  ppoowweerr  ssuupppplliieess,,  hhaarrmmoonniicc  ssuupppprreessssiioonn  ffiilltteerrss  iinn  aanntteennnnaa  ssyysstteemmss  

  BB..LLiinnee  nnooiissee  ffiilltteerrss,,  ttoonnee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  

  CC..CCrroossssoovveerr  nneettwwoorrkkss,,  oouuttppuutt  ffiilltteerrss  ooff  ddeetteeccttoorr  cciirrccuuiittss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA220099  

BB  

AA  ssppeecciiaall  ttyyppee  ooff  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ffiilltteerr  cchhookkee  wwhhoossee  iinndduuccttaannccee  iiss  iinnvveerrsseellyy  pprrooppoorrttiioonneedd  ttoo  vvaalluueess  ooff  DDCC  

wwiitthhiinn  ssppeecciiffiieedd  lliimmiittss  iiss::  

  AA..SSmmooootthhiinngg  cchhookkee  

  BB..SSwwiinnggiinngg  cchhookkee  

  CC..RRaaddiioo  ffrreeqquueennccyy  cchhookkee  

  DD..AAuuddiioo  ffrreeqquueennccyy  cchhookkee  

  

66AA221100  

AA  

TThhee  bbeesstt  ssuuiitteedd  mmaatteerriiaall  ffoorr  uussee  aass  aann  aanntteennnnaa  ssttrraaiinn  iinnssuullaattoorr  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  eelleemmeennttss::  

  AA..GGllaazzeedd  ppoorrcceellaaiinn  

  BB..GGllaassss  

  CC..GGrraapphhiittee  ccoommppoossiittee  

  DD..RRuubbbbeerr  

  

66AA221111  

DD  

MMaatteerriiaallss  ffrreeqquueennttllyy  uusseedd  ffoorr  rreellaayy  ccoonnttaaccttss::  

  AA..TTuunnggsstteenn  

  BB..SSiillvveerr  



  CC..GGoolldd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221122  

DD  

WWhhyy  iiss  rroossiinn  uusseedd  aass  aa  ssoollddeerriinngg  fflluuxx??  

  AA..IItt  iiss  nnoonnccoorrrroossiivvee  

  BB..IItt  aalllloowwss  aa  ppeerrffeecctt  ssoollddeerriinngg  bboonndd  ttoo  bbee  mmaaddee  

  CC..IItt  ppoosssseesssseess  ggoooodd  iinnssuullaattiioonn  qquuaalliittiieess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221133  

AA  

WWhhaatt  ssuubbssttaannccee  iiss  tthhee  mmoosstt  wwiiddeellyy  uusseedd  iinn  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorrss??  

  AA..QQuuaarrttzz  

  BB..GGaalleennaa  

  CC..SSiilliiccoonn  

  DD..TToouurrmmaalliinnee  

  

66AA221144  

BB  

WWhhyy  iiss  aann  oosscciillllaattoorr  ccrryyssttaall  ooppeerraatteedd  aatt  aa  ccoonnssttaanntt  tteemmppeerraattuurree??  

  AA..JJuusstt  bbeeccaauussee,,  ssttuuppiidd!!  

  BB..TToo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ccoonnssttaanntt  ffrreeqquueennccyy  oouuttppuutt  ffrroomm  tthhee  oosscciillllaattoorr  

  CC..CCoonnssttaanntt  tteemmppeerraattuurree  aalllloowwss  eeaassiieerr  ffrreeqquueennccyy  cchhaannggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221155  

DD  

TThhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  aa  ssiinnggllee--bbuuttttoonn  ccaarrbboonn  mmiiccrroopphhoonnee::  

  AA..HHiigghh  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  

  BB..SSeennssiittiivviittyy  

  CC..LLooww  ccoosstt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221166  

DD  

AA  ccaarrbboonn  mmiiccrroopphhoonnee  sshhoouulldd  nnoott  bbee::  

  AA..JJaarrrreedd  wwhhiillee  iinn  ooppeerraattiioonn  

  BB..TTaappppeedd  wwhhiillee  iinn  ooppeerraattiioonn  

  CC..SSuubbjjeecctteedd  ttoo  vviioolleenntt  ssoouunndd  iinntteennssiittiieess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221177  

AA  

IInn  ccoonnnneeccttiinngg  hheeaadd  tteelleepphhoonneess  ddiirreeccttllyy  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  oonnee  sshhoouulldd  oobbsseerrvvee  tthhee  

pprrooppeerr  ppoollaarriittyy::  

  AA..TToo  mmaaiinnttaaiinn  mmaaxxiimmuumm  sseennssiittiivviittyy  iinn  tthhee  hheeaaddpphhoonneess  

  BB..SSoo  iittss  ccuurrrreenntt  fflloowwss  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  mmaaggnneett  

  CC..AA  &&  BB  



  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221188  

AA  

WWhhaatt  sshhoouulldd  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ddoo  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  CCllaassss  BB  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr??  

  AA..FFlluuccttuuaattee  

  BB..RReemmaaiinn  SStteeaaddyy  

  CC..IInnccrreeaassee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA221199  

AA  

WWhhaatt  ttuurrnnss  rraattiioo  ddooeess  aa  ttrraannssffoorrmmeerr  nneeeedd  ttoo  mmaattcchh  aa  ssoouurrccee  iimmppeeddaannccee  ooff  550000  oohhmmss  ttoo  aa  llooaadd  ooff  1100  oohhmmss??  

  AA..77..11  ttoo  11  

  BB..77  ttoo  11  

  CC..1144  ttoo  11  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222200  

CC  

WWhhaatt  mmiiccrroopphhoonneess  hhaavvee  aa  hhiigghh  iimmppeeddaannccee  oouuttppuutt??  

  AA..CCrryyssttaall  

  BB..DDyynnaammiicc  

  CC..AAnnyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222211  

CC  

HHooww  mmaayy  llooww  iimmppeeddaannccee  ((7755  oohhmm))  hheeaadd  tteelleepphhoonneess  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  oouuttppuutt  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee??  

  AA..BByy  uussiinngg  aann  iimmppeeddaannccee  mmaattcchhiinngg  ttrraannssffoorrmmeerr  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ssttaaggee  

  BB..CCoonnnneecctt  tthheemm  aass  aa  ccaatthhooddee  bbiiaass  rreessiissttoorr  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ssttaaggee  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222222  

CC  

WWhhyy  ddoo  hheeaaddpphhoonneess  uussuuaallllyy  hhaavvee  hhiigghh--iimmppeeddaannccee  wwiinnddiinnggss??  

  AA..TThheeyy  ccaann  uussuuaallllyy  bbee  ooppeerraatteedd  wwiitthhoouutt  aann  iimmppeeddaannccee  mmaattcchhiinngg  ttrraannssffoorrmmeerr  

  BB..TThheeyy  rreepprreesseenntt  aa  cclloosseerr  mmaattcchh  ttoo  tthhee  ppllaattee  llooaadd  iimmppeeddaannccee  ffoorr  tthhee  ttuubbee  ddeelliivveerriinngg  nneecceessssaarryy  ddrriivviinngg  

ppoowweerr  tthhaann  llooww  iimmppeeddaannccee  ppllaanneess  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222233  

DD  

AA  ""cchhookkee""  ccooiill::  

  AA..OOffffeerrss  aa  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  iimmppeeddaannccee  ttoo  AACC  ccuurrrreennttss  

  BB..HHaass  aa  hhiigghh  ""QQ""  ((llooww  RRFF  lloosssseess))  

  CC..OOffffeerrss  aa  llooww  rreessiissttaannccee  ttoo  DDCC  ccuurrrreennttss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

66AA222244  

DD  

WWhhyy  iiss  ccoorrrreecctt  ggrriidd  bbiiaass  nneecceessssaarryy  ffoorr  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerr??  

  AA..TToo  mmiinniimmiizzee  ddiissttoorrttiioonn  

  BB..TToo  sseett  tthhee  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ccllaassss  ooff  aammpplliiffiiccaattiioonnss  

  CC..SSoo  aass  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  rraatteedd  ppllaattee  ddiissssiippaattiioonn  ooff  tthhee  ttuubbee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222255  

AA  

WWhheenn  aa  ttuubbee  iiss  uusseedd  aass  aa  CCllaassss  BB  aammpplliiffiieerr  wwhhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  eexxcciittaattiioonn  vvoollttaaggee  ccyyccllee  ddooeess  ppllaattee  ccuurrrreenntt  

ffllooww??  

  AA..SSlliigghhttllyy  mmoorree  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  

  BB..SSlliigghhttllyy  lleessss  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  

  CC..336600  ddeeggrreeeess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222266  

AA  

AA  pprrooppeerrllyy  ooppeerraatteedd  CCllaassss  AA  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr::  

  AA..PPrroodduucceess  nnoo  sseerriioouuss  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  iinnppuutt  wwaavveeffoorrmm  

  BB..SSeerriioouuss  ddiissttoorrttiioonn  iiss  pprreesseenntt  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA222277  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaiinn  aaddvvaannttaaggee  oobbttaaiinneedd  bbyy  uussiinngg  ttwwoo  ttrriiooddeess  iinn  ppuusshh--ppuullll  iinn  aa  CCllaassss  aa  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  

aammpplliiffiieerr??  

  AA..IInnccrreeaasseedd  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  BB..CCaanncceellllaattiioonn  ooff  eevveenn  hhaarrmmoonniicc  ddiissttoorrttiioonn  iinn  tthhee  oouuttppuutt  

  CC..EElliimmiinnaattiioonn  ooff  DDCC  ssaattuurraattiioonn,,  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ccaatthhooddee  bbyy--ppaassss  ccaappaacciittoorr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA222288  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerrmmiissssiibbllee  RRMMSS  vvaalluuee  ooff  aauuddiioo  vvoollttaaggee  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ggrriidd  ooff  aa  

CCllaassss  AA  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  wwhhiicchh  hhaass  aa  ggrriidd  bbiiaass  ooff  1100  VV??  

  AA..77..0077  VV  

  BB..88  VV  

  CC..1100  VV  

  DD..1144..1144  VV  

  

  

66AA222299  

DD  

DDiissttoorrttiioonn  iinn  aa  CCllaassss  AA  aammpplliiffiieerr  ccaann  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..IInnssuuffffiicciieenntt  ppllaattee  aanndd  ssccrreeeenn  ppootteennttiiaallss,,  iinnccoorrrreecctt  ggrriidd  bbiiaass  ddeeffeeccttiivvee  rruubbee  



  BB..LLeeaakkyy  oorr  sshhoorrtteedd  iinnppuutt  ccoouupplliinngg  ccaappaacciittoorr  

  CC..EExxcceessssiivvee  aannookkuuttyyddee  iiff  ggrriidd  ssiiggnnaall,,  iinnccoorrrreecctt  vvaalluuee  ooff  llooaadd  iimmppeeddaannccee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223300  

DD  

VVaaccuuuumm  ttuubbeess  ooppeerraattiinngg  aass  CCllaassss  AA  aammpplliiffiieerrss  mmaayy  bbee  uusseedd  aass::  

  AA..AAuuddiioo  ppoowweerr  aammpplliiffiieerrss,,  aauuddiioo  vvoollttaaggee  aammpplliiffiieerrss,,  mmiiccrroopphhoonneess  aammpplliiffiieerrss,,  lliinnee  aammpplliiffiieerrss  

  BB..OOsscciilllloossccooppee  aammpplliiffiieerrss,,  mmoodduullaattoorrss  

  CC..PPhhoonnooggrraapphh  aammpplliiffiieerrss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

AA66223311  

AA  

WWhhyy  iiss  aa  ppuusshh--ppuullll  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerr  pprreeffeerraabbllee  ttoo  aa  ssiinnggllee--ttuubbee  ssttaaggee??  

  AA..WWhheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  aa  ssiinnggllee--ttuubbee  ssttaaggee,,  ppoowweerr  oouuttppuutt  iiss  ddoouubblleedd  

  BB..WWhheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  aa  ssiinnggllee--ttuubbee  ssttaaggee,,  ppoowweerr  oouuttppuutt  iiss  tthhee  ssaammee  

  CC..WWhheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  aa  ssiinnggllee--ttuubbee  ssttaaggee,,  ppoowweerr  oouuttppuutt  iiss  ccuutt  iinn  hhaallff  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223322  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  DDCC  ppllaattee  vvoollttaaggee  ooff  aa  rreessiissttaannccee--ccoouupplleedd  aammpplliiffiieerr  ssttaattee  wwiitthh  aa  ppllaattee--ssuuppppllyy  vvoollttaaggee  ooff  226600  VV,,  

aa  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ooff  11  mmAA,,  aanndd  aa  ppllaattee  llooaadd  rreessiissttaannccee  ooff  110000,,000000  oohhmmss??  

  AA..116600  VV  

  BB..110000  VV  

  CC..220000  VV  

  DD..6600  VV  

  

66AA223333  

AA  

WWhhyy  iiss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  uussee  ttwwoo  ttuubbeess  iinn  aa  CCllaassss  BB  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr??  

  AA..TToo  pprreevveenntt  tthhee  eexxcceessssiivvee  ddiissttoorrttiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  oonnllyy  oonnee  ttuubbee  iinn  CCllaassss  BB  

  BB..TToo  eelliimmiinnaattee  hhuumm  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223344  

DD  

IIff  tthhee  ccoouupplliinngg  ccaappaacciittoorr  lleeaakkeedd  iinn  aa  rreessiissttaannccee--ccoouupplleedd  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerr::  

  AA..EExxcceessssiivvee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  wwoouulldd  rreessuulltt  

  BB..AA  llaarrggee  vvaalluuee  ooff  ggrriidd  ccuurrrreenntt  wwoouulldd  rreessuulltt  

  CC..TThheerree  wwoouulldd  bbee  eexxttrreemmee  ddiissttoorrttiioonn,,  aanndd  vveerryy  llooww  ggaaiinn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223355  



CC  

AA  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ooppeerraatteedd  CCllaassss  CC  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  iiss  nnoott  ffeeaassiibbllee,,  eeiitthheerr  iinn  ssiinnggllee  oorr  ppuusshh--ppuullll::  

  AA..SSiinnccee  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  oonnllyy  fflloowwss  112200  ddeeggrreeeess,,  eevveenn  iinn  ppuusshh--ppuullll,,  oonnllyy  22//33  ooff  tthhee  ccyyccllee  iiss  rreepprroodduucceedd  

aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  ddiissttoorrttiioonn  wwoouulldd  bbee  uunnaacccceeppttaabbllee  ffoorr  aauuddiioo  

  BB..TTaannkk  cciirrccuuiittss,,  wwhhiicchh  rreeppllaaccee  tthhee  mmiissssiinngg  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ccyyccllee,,  ccaann''tt  bbee  uusseedd  iinn  aann  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  

bbeeccaauussee  tthheeyy  oonnllyy  ooppeerraattee  oonn  oonnee  ffrreeqquueennccyy  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  

66AA223366  

CC  

EEvveenn  hhaarrmmoonniiccss  mmaayy  bbee  rreedduucceedd  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  aann  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerr::  

  AA..BByy  ooppeerraattiinngg  tthhee  ssttaattee  ppuusshh--ppuullll  

  BB..IInn  aa  ssiinnggllee  ttuubbee  aammpplliiffiieerr,,  bbyy  ooppeerraattiinngg  tthhee  ssttaaggee  oonnllyy  oonn  tthhee  lliinneeaarr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttuubbee''ss  cchhaarraacctteerriissttiicc  

ccuurrvvee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223377  

AA  

TThhee  mmaaiinn  aaddvvaannttaaggee  ooff  aa  ttuunneedd  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerr  iinn  aa  rreecceeiivveerr  uusseedd  ffoorr  tthhee  rreecceeppttiioonn  ooff  CCWW::  

  AA..AA  rreedduuccttiioonn  iinn  iinntteerrffeerreennccee  ffrroomm  uunnwwaanntteedd  ssiiggnnaallss  

  BB..TThhee  ddeessiirreedd  aauuddiioo  bbeeaatt  ffrreeqquueennccyy  iiss  aatttteennuuaatteess  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223388  

AA  

DDeeccoouupplliinngg  nneettwwoorrkkss  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  mmuullttiissttaaggee  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr::  

  AA..PPrreevveennttss  oosscciillllaattiioonnss  ffrroomm  ooccccuurrrriinngg  iinn  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  BB..RReessuulltt  iinn  oosscciillllaattiioonnss  iinn  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  CC..AAllllooww  vvaarriiaabbllee  oosscciillllaattiioonnss  iinn  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA223399  

AA  

AAnn  aauuddiioo--ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  sseellddoomm  uusseedd  aass  tthhee  oouuttppuutt  ddeevviiccee  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  tteettrrooddee  aauuddiioo--aammpplliiffiieerr  

ssttaaggee::  

  AA..BBeeccaauussee  aann  oorrddiinnaarryy  ttrraannssffoorrmmeerr  ccaannnnoott  ssuuppppllyy  eennoouugghh  iimmppeeddaannccee  ttoo  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  

  BB..BBeeccaauussee  aann  oorrddiinnaarryy  ttrraannssffoorrmmeerr  ssuupppplliieess  ttoooo  mmuucchh  iimmppeeddaannccee  ttoo  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  

  CC..BBeeccaauussee  aann  oorrddiinnaarryy  ttrraannssffoorrmmeerr  wwoouulldd  bbee  ttoooo  ccoossttllyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA224400  



BB  

TThhee  cchhiieeff  aaddvvaannttaaggee  ooff  CCllaassss  AA  aauuddiioo  ooppeerraattiioonn  iiss  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ootthheerr  ccllaasssseess  ooff  aauuddiioo--ffrreeqquueennccyy  

aammpplliiffiieerrss::  

  AA..HHuumm  ccuurrrreennttss  aarree  iinn  pphhaassee  

  BB..LLooww  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  

  CC..TTeennddeennccyy  ffoorr  rreeggeenneerraattiioonn  iiss  iinnccrreeaasseedd  

  DD..EElliimmiinnaattiioonn  ooff  ccaatthhooddee  bbyyppaassss  ccaappaacciittoorrss  

  

  

  

  

  

  

  

  

66AA224411  

DD  

WWhhiicchh  iiss  nnoott  tthhee  pprriinncciippllee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ttrraannssffoorrmmeerr  ccoouupplliinngg  ccoommppaarreedd  ttoo  rreessiissttaannccee  ccoouupplliinngg  iinn  aauuddiioo--

ffrreeqquueennccyy  aammpplliiffiieerrss??  AA..GGrreeaatteerr  ggaaiinn  ppeerr  ssttaaggee  

  BB..CCaann  pprroovviiddee  nneecceessssaarryy  iimmppeeddaannccee  mmaattcchhiinngg  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..AA  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  eexxppeennssiivvee,,  hheeaavvyy,,  aanndd  bbuullkkyy  

  

66AA224422  

DD  

EEffffiicciieennccyy  ooff  aa  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy::  

  AA..EEddddyy  ccuurrrreenntt  lloosssseess  

  BB..HHyysstteerreessiiss  lloosssseess  

  CC..CCooppppeerr  lloosssseess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA224433  

DD  

TThhee  rraattiiooss  ooff  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ccuurrrreennttss  iinn  aa  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr::  

  AA..AArree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  iinn  iinnvveerrssee  rraattiioo  ttoo  tthhee  ttuurrnnss  rraattiioo  

  BB..IIss  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiiaammeetteerr  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  wwiirree  

  CC..TThhee  ccuurrrreenntt  rraattiioo  iiss  iinn  iinnvveerrssee  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee  vvoollttaaggee  rraattiioo  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA224444  

AA  

AA  ttrraannssffoorrmmeerr  hhaass  aa  pprriimmaarryy  vvoollttaaggee  ooff  110000,,  pprriimmaarryy  ttuurrnnss  ==  220000,,  aanndd  sseeccoonnddaarryy  ttuurrnnss  ==  4400..    WWhhaatt  iiss  tthhee  

sseeccoonnddaarryy  vvoollttaaggee??  

  AA..2200  VV  

  BB..224400  VV  

  CC..114400  VV  

  DD..334400  VV  

  

66AA224455  

BB  



WWhhaatt  ffaaccttoorrss  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnoo--llooaadd  vvoollttaaggee  rraattiioo  ooff  aa  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr??  

  AA..PPoowweerr  rraattiioo  

  BB..TTuurrnnss  rraattiioo  

  CC..VVoollttaaggee  rraattiioo  

  DD..PPoowweerr  ffaaccttoorr  

  

66AA224466  

AA  

TThhee  ttuurrnnss  rraattiioo  ooff  aa  ttrraannssffoorrmmeerr  vvaarriieess::  

  AA..AAss  tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  tthhee  iimmppeeddaannccee  rraattiioo  

  BB..AAss  tthhee  ssqquuaarree  ooff  tthhee  iimmppeeddaannccee  rraattiioo  

  CC..AAss  oonnee--hhaallff  tthhee  iimmppeeddaannccee  rraattiioo  

  DD..AAss  ttwwiiccee  tthhee  iimmppeeddaannccee  rraattiioo  

  

66AA224477  

DD  

PPrriimmaarryy  cceellllss::  

  AA..CCaann  bbee  rreecchhaarrggeedd  

  BB..CCaannnnoott  bbee  rreecchhaarrggeedd  

  CC..AAnn  aatttteemmpptt  ttoo  rreecchhaarrggee  iitt  wwoouulldd  nnoott  rreessttoorree  tthhee  eerrooddeedd  eelleeccttrrooddee  

  DD..BB  &&  DD  

  

66AA224488  

DD  

SSeeccoonnddaarryy  cceellllss::  

  AA..CCaann  bbee  rreecchhaarrggeedd  

  BB..CCaannnnoott  bbee  rreecchhaarrggeedd  

  CC..TThhee  pprroodduuccttss  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall  cchhaannggee  aarree  nnoott  ssoolluubbllee  iinn  tthhee  eelleeccttrroollyyttee  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA224499  

BB  

TThhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  hhyyddrrooggeenn  ggaass  aarroouunndd  tthhee  ppoossiittiivvee  eelleeccttrrooddee  ooff  aa  pprriimmaarryy  cceellll  iiss::  

  AA..DDeeppoollaarriizzaattiioonn  

  BB..PPoollaarriizzaattiioonn  

  CC..MMaannggaanneessee  ddiiooxxiiddee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA225500  

DD  

AA  ddrryy  cceellll  mmaayy  bbee  tteesstteedd::  

  AA..MMuusstt  bbee  tteesstteedd  uunnddeerr  nnoorrmmaall  llooaadd  ccoonnddiittiioonn  

  BB..MMaayy  bbee  tteesstteedd  uunnddeerr  nnoo  llooaadd  ccoonnddiittiioonn  

  CC..MMaayy  bbee  ttaakkeenn  bbyy  aannyy  ccoonnvveennttiioonnaall  vvoollttmmeetteerr  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA225511  

DD  

IInn  tthhee  uussuuaall  ttyyppee  ddrryy  cceellll::  

  AA..TThhee  nneeggaattiivvee  eelleeccttrrooddee  iiss  mmaaddee  ooff  zziinncc  



  BB..TThhee  ppoossiittiivvee  eelleeccttrrooddee  iiss  mmaaddee  ooff  ccaarrbboonn  

  CC..TThhee  nneeggaattiivvee  eelleeccttrrooddee  iiss  mmaaddee  ooff  zziinncc  

  DD..AA  &&  BB  

  

66AA225522  

DD  

""AA"",,  ""BB"",,  aanndd  ""CC""  bbaatttteerriieess  aarree  aalliikkee,,  bbuutt  ssppeecciiffiiccaallllyy  ccoonnssttrruucctteedd  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn..    EExxppllaaiinn::  

  AA..""BB""  bbaatttteerryy  iiss  ffoorr  ppllaattee  aanndd  ssccrreeeenn  ppoowweerr  

  BB..""CC""  bbaatttteerryy  ffoorr  ggrriidd  bbiiaass  vvoollttaaggee  

  CC..""AA""  bbaatttteerryy  ffoorr  ffiillaammeenntt  ppoowweerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA225533  

DD  

TThhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  aa  ddrryy  ""BB""  bbaatttteerryy  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd::  

  AA..BByy  mmeeaassuurriinngg  tthhee  vvoollttaaggee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  llooaadd  

  BB..BByy  mmeeaassuurriinngg  tthhee  vvoollttaaggee  uunnddeerr  nnoo  llooaadd  

  CC..AA  lloossss  ooff  2200  %%  ooff  tthhee  vvoollttaaggee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  llooaadd  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  bbaatttteerryy  sshhoouulldd  bbee  rreeppllaacceedd  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA225544  

AA  

SSppaarree  ""BB""  bbaatttteerriieess  sshhoouulldd  bbee  ssttoorreedd::  

  AA..IInn  aa  ddrryy  ppllaaccee  

  BB..IInn  aa  hhoott  ppllaaccee  

  CC..AAnnyywwhheerree  

  DD..AA  &&  CC  

  

66AA225555  

AA  

AA  mmeeaannss  ooff  ccoommppaarriinngg  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  aa  vvoolluummee  ooff  lliiqquuiidd  wwiitthh  tthhee  ssaammee  vvoolluummee  ooff  ddiissttiilllleedd  wwaatteerr::  

  AA..SSppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  

  BB..SSppeecciiffiicc  mmaassss  

  CC..SSppeecciiffiicc  vvoolluummee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA225566  

DD  

EEddiissoonn  ttyyppee  bbaatttteerriieess::  

  AA..HHaavvee  ppllaatteess  uupp  nniicckkeell  

  BB..HHaavvee  ppllaatteess  ooff  iirroonn  

  CC..HHaavvee  ppllaatteess  ooff  ccoommppoouunnddss  ooff  nniicckkeell  aanndd  iirroonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA225577  

DD  

TThhee  eelleeccttrroollyyttee  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..CCoonncceennttrraatteedd  ssuullffuurriicc  aacciidd  

  BB..DDiilluuttee  ssuullffuurriicc  aacciidd  



  CC..HHaass  aa  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  aabboouutt  11..33  ffuullllyy  cchhaarrggeedd  

  DD..BB  &&  CC  

  

66AA225588  

AA  

TThhee  nneeggaattiivvee  ppllaattee  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  ppuurree  ssppoonnggyy  lleeaadd  

  BB..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  lleeaadd  ppeerrooxxiiddee  

  CC..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  aa  ccoommppoouunndd  ooff  ppuurree  ssppoonnggyy  lleeaadd  aanndd  lleeaadd  ppeerrooxxiiddee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

66AA225599  

BB  

TThhee  ppoossiittiivvee  ppllaattee  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  ppuurree  ssppoonnggyy  lleeaadd  

  BB..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  lleeaadd  ppeerrooxxiiddee  

  CC..IIss  ccoommppoosseedd  ooff  aa  ccoommppoouunndd  ooff  ppuurree  ssppoonnggyy  lleeaadd  aanndd  lleeaadd  ppeerrooxxiiddee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA226600  

DD  

TThhee  cchheemmiiccaall  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eelleeccttrroollyyttee  iinn  aann  EEddiissoonn--ttyyppee  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..IIss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  nniicckkeell--ppllaatteedd  sshheeeett  sstteeeell  ttaannkk  

  BB..HHaass  aa  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  ooff  aabboouutt  11..220000  

  CC..IIss  aa  2211%%  ssoolluuttiioonn  ooff  ppoottaassssiiuumm  aanndd  lliitthhiiuumm  hhyyddrrooxxiiddeess  iinn  ddiissttiilllleedd  wwaatteerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA226611  

AA  

TThhee  nneeggaattiivvee  ppllaattee  ooff  aann  EEddiissoonn--ttyyppee  ssttoorraaggee  cceellll  iiss::  

  AA..FFiinneellyy  ppoowwddeerreedd  ppuurree  iirroonn  

  BB..GGrreeeenn  ooxxiiddee  ooff  nniicckkeell  

  CC..PPoottaassssiiuumm  ooxxiiddee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA226622  

BB  

TThhee  ppoossiittiivvee  ppllaattee  ooff  aann  EEddiissoonn--ttyyppee  ssttoorraaggee  cceellll  iiss::  

  AA..FFiinneellyy  ppoowwddeerreedd  ppuurree  iirroonn  

  BB..GGrreeeenn  ooxxiiddee  ooff  nniicckkeell  

  CC..LLiitthhiiuumm  ooxxiiddee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

66AA226633  

AA  

TThhee  aavveerraaggee  ffuullllyy--cchhaarrggeedd  vvoollttaaggee  ooff  aann  EEddiissoonn  ssttoorraaggee  cceellll  iiss::  

  AA..11..22  VV  

  BB..11..55  VV  

  CC..22  VV  



  DD..11  VV  

  

66AA226644  

DD  

DDeeccrreeaassee  iinn  ccaappaacciittyy  ooff  aann  EEddiissoonn--ttyyppee  ssttoorraaggee  cceellll  ccaann  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..FFrreeqquueenntt  oovveerrhheeaattiinngg,,  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  oovveerr  111155  ddeeggrreeeess  ffaahhrreennhheeiitt  

  BB..CChhaarrggiinngg  aatt  lleessss  tthhaann  tthhee  nnoorrmmaall  rraattee  

  CC..AAddddiinngg  iimmppuurree  wwaatteerr  ttoo  tthhee  eelleeccttrroollyyttee,,  oorr  aa  wweeaakk  oorr  aaggeedd  eelleeccttrroollyyttee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

    

  

66AA226655  

CC  

TThhee  aavveerraaggee  ffuullllyy  cchhaarrggeedd  vvoollttaaggee  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  cceellll  iiss::  

  AA..11..00  VV  

  BB..11..5566  VV  

  CC..22..0066  VV  

  DD..22..55  VV  

  

  

  66AA226666  

AA  

TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  ppoowweerr  oouuttppuutt  ooff  aa  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..LLooww  iinntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  iiss  ddeessiirraabbllee  

  BB..HHiigghh  iinntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  iiss  ddeessiirraabbllee  

  CC..LLooww  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  uunnddeerr  llooaadd  iiss  ddeessiirraabbllee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA226677  

CC  

TThhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  cchhaarrggee  ooff  aann  EEddiissoonn  cceellll  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd::  

  AA..BByy  rreeaaddiinngg  tthhee  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  uunnddeerr  llooaadd  

  BB..BByy  cchheecckkiinngg  tthhee  vvoollttaaggee  aaggaaiinnsstt  aa  ssttaannddaarrdd  ddiisscchhaarrggee  ccuurrvvee  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..CChheecckkiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  

  

  

  66AA226688  

CC  

TThhee  cchhaarrggee  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..MMaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  hhyyddrroommeetteerr  rreeaaddiinnggss  

  BB..BByy  mmeeaassuurriinngg  vvoollttaaggee  uunnddeerr  aa  hheeaavvyy  llooaadd  

  CC..AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA226699  

DD  

SSuullffaattiioonn::  



  AA..RReedduucceess  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  

  BB..IInnccrreeaasseess  iinntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  

  CC..RReedduucceess  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  

  66AA227700  

DD  

IIff  tthhee  ppoollaarriittyy  iiss  rreevveerrsseedd  wwhheenn  cchhaarrggiinngg  aa  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..NNoo  ddaammaaggee  iinn  aa  lleeaadd--aacciidd  cceellll  uunnlleessss  eexxcceessssiivvee  

  BB..DDaammaaggee  iinn  aann  EEddiissoonn--cceellll  

  CC..NNoo  ddaammaaggee  iinn  aann  EEddiissoonn--cceellll  iiff  tteemmppeerraattuurreess  bbeellooww  111155  ddeeggrreeeess  FFaahhrreennhheeiitt  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

  66AA227711  

AA  

YYoouu  mmaayy  mmeeaassuurree  tthhee  vvoollttaaggee  ooff  aa  bbaatttteerryy  uunnddeerr  hheeaavvyy  llooaadd::  

  AA..TToo  ddeetteerrmmiinnee  iittss  ccoonnddiittiioonn  ooff  cchhaarrggee  

  BB..TToo  ddeetteerrmmiinnee  iittss  ppoollaarriittyy  

  CC..TToo  ddeetteerrmmiinnee  iittss  aaggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA227722  

AA  

IIff  tthhee  vvoollttaaggee  ooff  ssoommee  cceellllss  iinn  aa  bbaatttteerryy  aarree  ffoouunndd  ttoo  bbee  rreevveerrsseedd,,  wwhhaatt  iiss  iinnddiiccaatteedd??  

  AA..PPoollaarriittyy  wwaass  rreevveerrsseedd  wwhhiillee  cchhaarrggiinngg  

  BB..PPoollaarriittyy  wwaass  ddoouubblleedd  wwhhiillee  cchhaarrggiinngg  

  CC..PPoollaarriittyy  hhaass  nnoo  iinnfflluueennccee  ooff  cchhaarrggiinngg  

  DD..PPoollaarriittyy  wwaass  ccoorrrreecctt  wwhhiillee  cchhaarrggiinngg  

  

  66AA227733  

DD  

DDiissttiilllleedd  wwaatteerr  sshhoouulldd  bbee  aaddddeedd  ttoo  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..TToo  kkeeeepp  tthhee  eelleeccttrroollyyttee  11//44  iinncchh  aabboovvee  tthhee  ttoo  ooff  tthhee  ppllaatteess  

  BB..TToo  kkeeeepp  tthhee  uusseeffuull  ppllaattee  aarreeaa  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ffuullll  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  cceellll  

  CC..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  DD..AA  &&  BB  

  

  66AA227744  

DD  

LLooccaall  aaccttiioonn  iinn  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll::  

  AA..CCaauusseess  aa  ssllooww  ddiisscchhaarrggee  iinn  tthhee  cceellll  

  BB..FFoorrmmss  aa  vveerryy  hhaarrdd  ssuullffaattee  oonn  tthhee  ppllaatteess  

  CC..MMaayy  bbee  rreedduucceedd  bbyy  ttrriicckkllee  cchhaarrggiinngg  wwhheenn  tthhee  bbaatttteerryy  iiss  nnoott  iinn  aaccttuuaall  uussee  



  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA227755  

DD  

TToo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ggrroouupp  ooff  ssttoorraaggee  cceellllss  iinn  ggoooodd  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonn::  

  AA..OObbsseerrvvee  ccoorrrreecctt  cchhaarrggee  aanndd  ddiisscchhaarrggee  rraatteess  

  BB..OOvveerrcchhaarrggee  aabboouutt  oonnccee  aa  mmoonntthh  ttoo  rreemmoovvee  ssuullffaattiioonn  

  CC..KKeeeepp  aallll  tteerrmmiinnaall  ccoorrrreeccttiioonnss  cclleeaann  aanndd  ttiigghhtt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  66AA227766  

DD  

WWhhaatt  mmaayy  ccaauussee  tthhee  ppllaatteess  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ccaallll  ttoo  bbuucckkllee??  

  AA..EExxcceessssiivvee  ssuullffaattiioonn  

  BB..OOvveerrhheeaattiinngg  

  CC..OOvveerrddiisscchhaarrggiinngg  ooff  tthhee  bbaatttteerryy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA227777  

DD  

WWhhaatt  mmaayy  ccaauussee  ssuullffaattiioonn  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  cceellll??  

  AA..IItt  iiss  aa  nnoorrmmaall  pprroocceessss  

  BB..OOvveerrddiisscchhaarrggiinngg  

  CC..LLooccaall  aaccttiioonn  wwiitthh  iimmpprrooppeerr  cchhaarrggiinngg  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA227788  

DD  

WWhhaatt  mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  nneeuuttrraalliizzee  aann  aacciidd  eelleeccttrroollyyttee??  

  AA..AAmmmmoonniiuumm  hhyyddrrooxxiiddee  

  BB..BBaakkiinngg  ssooddaa  

  CC..WWaasshhiinngg  ssooddaa  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA227799  

AA  

TToo  pprreevveenntt  ccoorrrroossiioonn  ooff  bbaatttteerryy  tteerrmmiinnaallss::  

  AA..OOccccaassiioonnaallllyy  cclleeaann  aanndd  ccooaatt  tthheemm  wwiitthh  VVaasseelliinnee  oorr  ootthheerr  ssuuiittaabbllee  lluubbrriiccaannttss  

  BB..UUssee  oonnllyy  bbrraassss  tteerrmmiinnaallss  

  CC..UUssee  oonnllyy  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  tteerrmmiinnaallss  

  DD..KKeeeepp  bbaatttteerryy  oonn  ttrriicckklleess  cchhaarrggee  

  

  66AA228800  

DD  

WWhhyy  sshhoouulldd  tthheerree  bbee  vveennttiillaattiioonn  ttoo  tthhee  rroooomm  hhoouussiinngg  aa  llaarrggee  ggrroouupp  ooff  ssttoorraaggee  cceellllss??  

  AA..TToo  pprreevveenntt  ggaass  aaccccuummuullaattiioonn  

  BB..TToo  pprreevveenntt  oovveerrhheeaattiinngg  

  CC..TToo  pprreevveenntt  tthhee  tteerrmmiinnaallss  ffrroomm  sshhoorrttiinngg  

  DD..AA  &&  BB  



  

  66AA228811  

DD  

RRaaddiioo  eeqquuiippmmeenntt  oonn  wwhhiicchh  eelleeccttrroollyyttee  mmaayy  bbee  uusseedd::  

  AA..EElleeccttrroollyyttee  ccaappaacciittoorr  

  BB..EElleeccttrroollyyttee  rreeccttiiffiieerr  

  CC..EElleeccttrroollyyttee  ddeetteeccttoorr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

    

66AA228822  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  eeffffeecctt  ooff  llooww  tteemmppeerraattuurree  oonn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy??  

  AA..EElleeccttrroollyyttee  mmaayy  ffrreeeezzee  aanndd  sspplliitt  tthhee  bbaatttteerryy  iiff  ssgg  ttoooo  llooww  

  BB..TThhee  ccaappaacciittyy  iiss  ddeeccrreeaasseedd  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA228833  

AA  

WWhhaatt  ffoorrmm  ooff  eenneerrggyy  iiss  ssttoorreedd  iinn  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy??  

  AA..CChheemmiiccaall  

  BB..MMeecchhaanniiccaall  

  CC..HHeeaatt  

  DD..LLiigghhtt  

  

  66AA228844  

CC  

HHooww  mmaayy  ppoollaarriittyy  ooff  aa  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd??  

  AA..VVoollttmmeetteerr  

  BB..SSaalltt  wwaatteerr  mmeetthhoodd  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA228855  

AA  

AA  bbaatttteerryy  wwiitthh  aa  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  ooff  1122..55  VV  iiss  ttoo  bbee  ttrriicckkllee--cchhaarrggeedd  aatt  aa  00..55  AA  rraattee..    WWhhaatt  rreessiissttaannccee  

sshhoouulldd  bbee  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  bbaatttteerryy  ttoo  cchhaarrggee  ffrroomm  aa  111100  VV  lliinnee??  

  AA..119955  oohhmmss  

  BB..330000  oohhmmss  

  CC..9955  oohhmmss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA228866  

AA  

AA  ddiisscchhaarrggeedd  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  ooff  33  cceellllss  hhaass  aann  ooppeenn  cciirrccuuiitt  vvoollttaaggee  ooff  11..88  VV  ppeerr  cceellll  aanndd  aann  iinntteerrnnaall  

rreessiissttaannccee  ooff  00..11  oohhmm  ppeerr  cceellll..    WWhhaatt  vvoollttaaggee  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  ggiivvee  aann  iinniittiiaall  cchhaarrggiinngg  rraattee  ooff  1100  AA??  

  AA..88..44  VV  

  BB..1100  VV  

  CC..1155  VV  

  DD..1122..55  VV  



  

    

  

  

  

  

  

  

66AA228877  

CC  

WWhhaatt  ccaappaacciittyy  iinn  aammppeerreess  ooff  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ooppeerraattee  aa  5500  WW  eemmeerrggeennccyy  ttrraannssmmiitttteerr  ffoorr  66  

hhrr..??    AAssssuummee  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ttrraannssmmiitttteerr  llooaadd  ooff  7700%%  ooff  tthhee  kkeeyy--lloocckkeedd  ddeemmaanndd  ooff  4400  AA,,  aanndd  aann  eemmeerrggeennccyy  

lliigghhtt  llooaadd  ooff  11..55  AA..  

  AA..AA  bbaatttteerryy  rraatteedd  ggrreeaatteerr  tthhaann  117777  aammppeerrhhoouurrss  

  BB..AA  bbaatttteerryy  rraatteedd  aatt  lleeaasstt  117777  aammppeerrhhoouurrss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA228888  

AA  

IIff  aa  rreecceeiivveerr  ssttoorraaggee  AA  bbaatttteerryy  ccoouulldd  nnoott  bbee  kkeepptt  cchhaarrggeedd,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  wwaattcchh  ppeerriioodd,,  wwhhaatt  

sshhoouulldd  yyoouu  ddoo??  

  AA..IInnccrreeaassee  tthhee  cchhaarrggiinngg  rraattee  

  BB..GGeett  aa  nneeww  bbaatttteerryy  

  CC..DDiissccoonnttiinnuuee  tthhee  rreeqquuiirreedd  wwaattcchh  ppeerriioodd  

  DD..BB  &&  CC  

  

  

  66AA228899  

DD  

AAbbnnoorrmmaallllyy  llooww  iinnppuutt  ppoowweerr  tteerrmmiinnaall  vvoollttaaggee  ooff  aa  lliiffeebbooaatt  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr  wwhhiillee  iinn  ooppeerraattiioonn  

ccoouulldd  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..RReevveerrsseedd  ppoollaarriittyy  

  BB..EExxcceessssiivvee  oovveerrllooaadd  

  CC..AA  ppaarrttiiaallllyy  ddiisscchhaarrggeedd  bbaatttteerryy  

  DD..BB  &&  CC  

  

  

  66AA229900  

AA  

IIff  aa  bbaatttteerryy  hhaass  1122..44  VV  oonn  ooppeenn  cciirrccuuiitt  aanndd  1122..22  VV  wwhheenn  iittss  cchhaarrggiinngg  cciirrccuuiitt  iiss  cclloosseedd::  

  AA..CCoouulldd  hhaavvee  ppoollaarriittyy  rreevveerrsseedd  

  BB..CCoouulldd  bbee  oovveerrllooaaddeedd  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229911  

DD  



TThhee  ttooppss  ooff  lleeaadd--aacciidd  bbaatttteerriieess  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  ddrryy::  

  AA..TToo  pprreevveenntt  ssllooww  ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  bbaatttteerryy  

  BB..TToo  pprreevveenntt  tteerrmmiinnaall  oovveerrllooaadd  

  CC..TToo  rreedduuccee  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tteerrmmiinnaall  ccoorrrroossiioonn  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

  66AA229922  

CC  

WWhheenn  lleeaadd--aacciidd  cceellllss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooww  tteemmppeerraattuurreess  tthheeyy  sshhoouulldd::  

  AA..TToo  pprreevveenntt  ffrreeeezziinngg  

  BB..TToo  pprroovviiddee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ccaappaacciittyy  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229933  

AA  

IIff  aann  eelleeccttrroollyyttee  iinn  aa  lleeaadd--aacciidd  ssttoorraaggee  cceellll  bbeeccoommeess  llooww  dduuee  ttoo  eevvaappoorraattiioonn::  

  AA..TThhee  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  aabboouutt  11//44  iinncchh  aabboovvee  tthhee  ttooppss  ooff  tthhee  ppllaatteess  wwiitthh  ppuurree  wwaatteerr  

  BB..TThhee  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  aabboouutt  11//44  iinncchh  aabboovvee  tthhee  ttooppss  ooff  tthhee  ppllaatteess  wwiitthh  ttaapp  wwaatteerr  

  CC..TThhee  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  aabboouutt  11//44  iinncchh  aabboovvee  tthhee  ttooppss  ooff  tthhee  ppllaatteess  wwiitthh  ssaalltt  wwaatteerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229944  

CC  

AAnn  EEddiissoonn  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  cchhaarrggeedd  aatt  lleessss  tthhaann  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  ssppeecciiffiieedd  rraattee::  

  AA..IInn  oorrddeerr  tthhaatt  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  bbaatttteerryy  sshhaallll  bbee  mmaaxxiimmuumm  aafftteerr  cchhaarrggee  

  BB..TThhee  cchheemmiiccaall  rreeaaccttiioonnss  ooff  tthhee  EEddiissoonn--ttyyppee  cceellll  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229955  

DD  

YYoouurr  eemmeerrggeennccyy  bbaatttteerryy  hhaass  aa  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  rreeaaddiinngg  ooff  11..112200..    WWhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee??  

  AA..PPllaaccee  tthhee  bbaatttteerryy  oonn  cchhaarrggee  aatt  oonnccee  

  BB..BBrriinngg  tthhee  eelleeccttrroollyyttee  lleevveell  ttoo  aabboouutt  11//44  iinncchh  aabboovvee  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ppllaatteess  

  CC..TThhee  bbaatttteerryy  wwiillll  bbee  ffuullllyy  cchhaarrggeedd  wwhheenn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  rreeaaddss  11..228800  ttoo  11..330000  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229966  

AA  

WWhhaatt  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  wwiitthh  sseelleeccttiinngg  wwaatteerr  ttoo  aadddd  ttoo  aa  ssttoorraaggee  cceellll??  

  AA..IItt  sshhoouulldd  bbee  cchheemmiiccaallllyy  ppuurree  oorr  ddiissttiilllleedd  

  BB..IItt  sshhoouulldd  bbee  oonnllyy  sseeaa  wwaatteerr  

  CC..TTaapp  wwaatteerr  iiss  aass  ggoooodd  aass  aannyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  

  

  66AA229977  

DD  

IIff  tthhee  cciirrccuuiitt  bbrreeaakkeerrss  rreeffuussee  ttoo  ssttaayy  cclloosseedd  wwhheenn  yyoouu  ppllaaccee  tthhee  eemmeerrggeennccyy  bbaatttteerriieess  oonn  cchhaarrggee,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  

ttrroouubbllee??  

  AA..IInntteerrnnaallllyy  sshhoorrtteedd  cceellllss  

  BB..RReevveerrsseedd  cchhaarrggiinngg  ppoollaarriittyy  

  CC..GGrroouunnddeedd  cciirrccuuiitt  ccoonnnneeccttiioonnss  

  DD..AAnnyy  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229988  

CC  

HHeeaatt  ddeevveellooppeedd  wwiitthhiinn  aa  ssttoorraaggee  cceellll  uunnddeerr  cchhaarrggee  oorr  ddiisscchhaarrggee  ccoonnddiittiioonnss  iiss  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..II22RR  lloosssseess  

  BB..EEnneerrggyy  ttrraannssffeerr  dduuee  ttoo  cchheemmiiccaall  rreeaaccttiioonnss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA229999  

AA  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  ccoonnnneecctt  aa  ggrroouupp  ooff  ssiimmiillaarr  cceellllss  iinn  aa  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  zzeerroo  

rreessiissttaannccee  ccuurrrreenntt??  

  AA..IInn  ppaarraalllleell  

  BB..IInn  sseerriieess  

  CC..IInn  sseerriieess//ppaarraalllleell  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330000  

BB  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  ccoonnnneecctt  aa  ggrroouupp  ooff  ssiimmiillaarr  cceellllss  iinn  aa  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnoo--bboonndd  

oouuttppuutt  vvoollttaaggee??  

  AA..IInn  ppaarraalllleell  

  BB..IInn  sseerriieess  

  CC..IInn  sseerriieess//ppaarraalllleell  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330011  

AA  

WWhhaatt  ccuurrrreenntt  wwiillll  ffllooww  iinn  aa  66  VV  ssttoorraaggee  bbaatttteerryy  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  ooff  00..0011  oohhmmss,,  wwhheenn  aa  33  WW,,  66  VV  

llaammpp  iiss  ccoonnnneecctteedd??  

  AA..00..44999955  AA  

  BB..00..44888855  AA  

  CC..00..55556666  AA  



  DD..00..55779955  AA  

  

  

  66AA330022  

CC  

TThhee  cchhaarrggiinngg  rraattee  ooff  aa  ssttoorraaggee  cceellll  cchhaarrggeedd  ffrroomm  aa  ffiixxeedd  vvoollttaaggee  ssoouurrccee  ddeeccrreeaasseess  aass  tthhee  cchhaarrggiinngg  

pprrooggrreesssseess  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  cchhaarrggiinngg  vvoollttaaggee??  

  AA..BBeeccaauussee  aass  cceellll  vvoollttaaggeess  iinnccrreeaassee,,  ooffffeerriinngg  mmoorree  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  cchhaarrggiinngg  vvoollttaaggee  

  BB..WWhheenn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  cchhaarrggiinngg  ppootteennttiiaall  iiss  rreedduucceedd,,  tthhee  cchhaarrggiinngg  ccuurrrreenntt  iiss  ddeeccrreeaasseedd  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330033  

CC  

TThhee  pprriinncciippaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ffiilltteerr  iinn  aa  ppoowweerr  ssuuppppllyy::  

  AA..TToo  rreemmoovvee  tthhee  vvaarriiaattiioonnss  iinn  aammpplliittuuddee  ooff  tthhee  rreeccttiiffiieerr  oouuttppuutt  

  BB..TToo  pprroovviiddee  aa  rreellaattiivveellyy  uunnvvaarryyiinngg  DDCC  vvoollttaaggee  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  cciirrccuuiittss  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330044  

CC  

AAddvvaannttaaggeess  ooff  ccaappaacciittoorr  iinnppuutt  aanndd  cchhookkee--iinnppuutt  ffiilltteerrss  wwhheenn  uusseedd  wwiitthh  rreeccttiiffiieerrss::  

  AA..CCaappaacciittoorr--iinnppuutt  ffiilltteerr  pprroovviiddeess  hhiigghheerr  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  uunnddeerr  rreeaassoonnaabbllyy  lliigghhtt  llooaadd  ccoonnddiittiioonnss  

  BB..CChhookkee--iinnppuutt  ffiilltteerr  ooffffeerrss  bbeetttteerr  vvoollttaaggee  rreegguullaattiioonnss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330055  

AA  

AA  hhiigghh--rreessiissttaannccee  ffiixxeedd  rreessiissttoorr  iiss  sshhuunntteedd  aaccrroossss  eeaacchh  uunniitt  ooff  aa  hhiigghh  vvoollttaaggee  sseerriieess  ccaappaacciittoorr  bbaannkk  iinn  tthhee  

ppoowweerr--ssuuppppllyy  ffiilltteerr  cciirrccuuiitt  ttoo::  

  AA..IInnssuurree  tthhaatt  tthhee  ccoorrrreecctt  vvoollttaaggee  aappppeeaarrss  aaccrroossss  eeaacchh  uunniitt  

  BB..DDiisscchhaarrggee  tthhee  ccaappaacciittoorrss  

  CC..DDooeess  nnoott  iinnssuurree  tthhee  ccoorrrreecctt  vvoollttaaggee  aaccrroossss  eeaacchh  uunniitt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330066  

AA  

PPaarrtt  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  wwiinnddiinngg  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerrss  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  aacccciiddeennttaallllyy  sshhoorrtteedd..    WWhhaatt  sshhoouulldd  

bbee  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt??  

  AA..TThhee  ccuurrrreenntt  wwoouulldd  rriissee  ttoo  aann  eexxcceessssiivvee  vvaalluuee  aanndd  ttrriipp  tthhee  cciirrccuuiitt  bbrreeaakkeerr  

  BB..TThhee  sshhoorrtt  wwoouulldd  bbuurrnn  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerr  

  CC..TThhee  ccuurrrreenntt  iinn  tthhee  sseeccoonnddaarryy  wwiinnddiinngg  wwoouulldd  ddeeccrreeaassee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA330077  

CC  

BBlleeeeddeerr  rreessiissttoorrss  aarree  uusseedd  iinn  ppoowweerr  ssuupppplliieess::  

  AA..TToo  iimmpprroovvee  tthhee  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  rreegguullaattiioonn  

  BB..TThheeyy  aallssoo  ddiisscchhaarrggee  tthhee  ffiilltteerr  ccaappaacciittoorr  wwhheenn  tthhee  ppoowweerr  iiss  ttuurrnneedd  ooffff  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330088  

BB  

TThhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ffrreeqquueenncciieess  ooff  tthhee  oouuttppuutt  aanndd  iinnppuutt  cciirrccuuiittss  ooff  aa  ssiinnggllee--pphhaassee  ffuullll--wwaavvee  rreeccttiiffiieerr::  

  AA..11  ttoo  11  

  BB..22  ttoo  11  

  CC..11  ttoo  22  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA330099  

AA  

AA  ccaappaacciittoorr  iiss  ssoommeettiimmeess  ppllaacceedd  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  pprriimmaarryy  ooff  aa  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr::  

  AA..TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ppoowweerr  ffaaccttoorr  

  BB..TToo  iimmpprroovvee  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  rreegguullaattiioonn  

  CC..TToo  rreeccttiiffyy  tthhee  pprriimmaarryy  wwiinnddiinnggss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331100  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aalllloowwaabbllee  sseeccoonnddaarryy  vvoollttaaggee  ooff  aa  ttrraannssffoorrmmeerr  uusseedd  aass  aa  cceenntteerr--ttaappppeedd  ffuullll--wwaavvee  

rreeccttiiffiieerr  wwiitthh  ttuubbeess  hhaavviinngg  aa  ppeeaakk  iinnvveerrssee  vvoollttaaggee  rraattiinngg  ooff  1100,,000000  VV??  

  AA..77007700  VV  

  BB..1144114400  VV  

  CC..1100000000  VV  

  DD..55000000  VV  

  

  

  66AA331111  

DD  

IIff  aa  6600  HHzz  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  112200  HHzz  ssoouurrccee  ooff  tthhee  ssaammee  vvoollttaaggee::  

  AA..TThhee  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerrss  wwoouulldd  bbee  ggrreeaatteerr  

  BB..TThhee  ccuurrrreenntt  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  

  CC..TThheerree  wwoouulldd  bbee  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  ppoowweerr  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  llooaadd  

  DD..AAllll  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  66AA331122  



DD  

IIff  aa  550000  HHzz  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  6600  HHzz  ssoouurrccee  ooff  tthhee  ssaammee  vvoollttaaggee::  

  AA..TThhee  pprriimmaarryy  wwoouulldd  ddrraaww  eexxcceessssiivvee  ccuurrrreenntt  

  BB..TThhee  ttrraannssffoorrmmeerr  wwoouulldd  oovveerrhheeaatt  

  CC..TThhee  pprriimmaarryy  mmiigghhtt  bbuurrnn  oouutt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331133  

DD  

AA  550000  HHzz  AACC  ppllaattee  ssuuppppllyy,,  rreeccttiiffiieedd  bbyy  aa  ffuullll--wwaavvee,,  uunnffiilltteerreedd  rreeccttiiffiieerr  cciirrccuuiitt..    WWhhaatt  wwoouulldd  tthhee  eemmiissssiioonn  

bbee??  

  AA..AA  mmoodduullaatteedd  ccoonnttiinnuuoouuss  wwaavvee  ooff  550000  HHzz  

  BB..AA  mmoodduullaatteedd  ccoonnttiinnuuoouuss  wwaavvee  ooff  11000000  HHzz  

  CC..AA--22  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331144  

AA  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  aann  aaiirr  ggaapp  iinn  aa  ffiilltteerr  cchhookkee  ccooiill  ccoorree..    WWhhiicchh  iiss  tthhee  iinnccoorrrreecctt  aannsswweerr??  

  AA..TToo  ddeeccrreeaassee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinndduuccttaannccee  ffoorr  tthhee  AACC  ccoommppoonneenntt  ooff  ccuurrrreenntt  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  DDCC  ssaattuurraattiioonn  

  BB..TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinndduuccttaannccee  ffoorr  tthhee  AACC  ccoommppoonneenntt  ooff  ccuurrrreenntt  bbyy  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  DDCC  ssaattuurraattiioonn  

  CC..TThhee  iinndduuccttaannccee  ooff  tthhee  ccooiill  iinn  ggeenneerraall''ss  ddeeccrreeaasseedd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331155  

CC  

LLoooossee  llaammiinnaattiioonnss  iinn  aa  ffiilltteerr  cchhookkee::  

  AA..MMaakkee  iitt  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ffiirrmmllyy  ccoonnnneecctt  tthhee  cchhookkee  iinn  aa  cciirrccuuiitt  

  BB..AA  &&  CC  

  CC..CCaauussee  aa  bbuuzzzziinngg  oorr  cchhaatttteerriinngg  ssoouunndd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331166  

DD  

PPoooorr  rreegguullaattiioonn  iinn  aa  ppoowweerr  ssuuppppllyy  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..NNoo  bblleeeeddeerr  rreessiissttaannccee  

  BB..HHiigghh  rreessiissttaannccee  ffiilltteerr  cchhookkeess  

  CC..IInnssuuffffiicciieenntt  ffiilltteerr  ccaappaacciittyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

  

66AA331177  

CC  



WWhhyy  sshhoouulldd  tthhee  ccaassee  ooff  aa  hhiigghh--vvoollttaaggee  ttrraannssffoorrmmeerr  bbee  ggrroouunnddeedd??  

  AA..TToo  pprrootteecctt  ppeerrssoonnnneell  hhaannddlliinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  sshhoocckk  

  BB..TToo  pprreevveenntt  hhiigghh  ssttaattiicc  vvoollttaaggeess  bbuuiillddiinngg  uupp  bbeettwweeeenn  tthhee  ccaassee  aanndd  ggrroouunnddss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA331188  

AA  

WWhheenn  ccoonnnneeccttiinngg  eelleeccttrroollyyttiicc  ccaappaacciittoorrss  iinn  sseerriieess::  

  AA..OObbsseerrvvee  tthhee  ppoollaarriittyy  mmaarrkkeedd  oonn  tthhee  ccoommppoonneenntt  

  BB..TThheerree  iiss  nnoo  ppoollaarriittyy  ttoo  oobbsseerrvvee  

  CC..CCoonnnneecctt  aannooddee  ttoo  aannooddee  

  DD..CCoonnnneecctt  ccaatthhooddee  ttoo  ccaatthhooddee  

  

  

  66AA331199  

CC  

FFuullll  wwaavvee  rreeccttiiffiiccaattiioonn  hhaass  ________  tthhaann  hhaallff--wwaavvee::  

  AA..BBeetttteerr  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  rreegguullaattiioonn  

  BB..SSmmaalllleerr  ffiilltteerr  ccoommppoonneennttss  ffoorr  aa  ggiivveenn  rriippppllee  ppeerrcceennttaaggee  

  CC..AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA332200  

AA  

VVoollttaaggee  rreegguullaattiioonn  iiss  ________  wwiitthh  aa  hhiigghh  rreessiissttaannccee  cchhookkee::  

  AA..MMaaddee  wwoorrssee  

  BB..MMaaddee  bbeetttteerr  

  CC..TThhee  ssaammee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA332211  

DD  

EElleeccttrroollyyttee  ccaappaacciittoorrss  aarree  ddeessiirraabbllee  oovveerr  ootthheerr  ttyyppeess  bbeeccaauussee::  

  AA..AA  llaarrggee  ccaappaacciittaannccee  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  wwiitthh  ssmmaallll  pphhyyssiiccaall  ddiimmeennssiioonnss  

  BB..TThheeyy  hhaavvee  aa  ccaatthhooddee  

  CC..TThhee  wweett--ttyyppee  eelleeccttrroollyyttiicc  ccaappaacciittoorr  iiss  ""sseellff--hheeaalliinngg""  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

  

  

  

  

  66AA332222  

AA  

TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  vvaalluueess  ooff  cchhookkeess  rraannggee  ffrroomm::  



  AA..55  HH  ttoo  3300  HH  

  BB..3300  HH--110000  HH  

  CC..11  HH  ttoo  110000  HH  

  DD..110000  HH  ttoo  11000000  HH  

  

  

  66AA332233  

DD  

TThhee  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr  aanndd  rreeccttiiffiieerr  ooff  aa  rraaddiioo  rreecceeiivveerr  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ssuuppppllyy  aa  ppllaattee  vvoollttaaggee  ooff  225500  VV  

wwhheenn  ooppeerraattiinngg  ffrroomm  aa  111100  VV  6600  HHzz  ssuuppppllyy,,  iiff  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerr  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  111100  VVDDCC  wwhhaatt  wwiillll  

hhaappppeenn??  

  AA..TThhee  sseeccoonnddaarryy  wwoouulldd  bbuurrnn  oouutt  

  BB..TThhee  pprriimmaarryy  wwoouulldd  oovveerrhheeaatt  aanndd  bbuurrnn  oouutt  

  CC..TThhee  cciirrccuuiitt  bbrreeaakkeerr  wwoouulldd  ooppeenn  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  cciirrccuuiitt  

  DD..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  

  

  66AA332244  

AA  

AA  sshhuunntt--wwoouunndd  DDCC  mmoottoorr::  

  AA..HHaass  aa  pprraaccttiiccaallllyy  ccoonnssttaanntt  ssppeeeedd  uunnddeerr  wwiiddeellyy  vvaarryyiinngg  llooaadd  ccoonnddiittiioonnss  

  BB..HHaass  ppoooorr  ssppeeeedd  rreegguullaattiioonn  uunnddeerr  vvaarryyiinngg  llooaadd  ccoonnddiittiioonnss  

  CC..HHiigghh  ssttaarrttiinngg  ttoorrqquuee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA332255  

DD  

AA  sseerriieess  DDCC  mmoottoorr  hhaass::  

  AA..MMaaxxiimmuumm  ttoorrqquuee  aatt  llooww  ssppeeeedd  

  BB..QQuuiicckk  ssttaarrttiinngg  

  CC..PPoooorr  ssppeeeedd  rreegguullaattiioonn  uunnddeerr  vvaarryyiinngg  llooaaddss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA332266  

BB  

TThhiiss  ppaarrttiiaallllyy  ccoouunntteerraaccttss  tthhee  lliinnee  vvoollttaaggee  aanndd  ssoo  lliimmiittss  tthhee  aarrmmaattuurree  ccuurrrreenntt  iinn  aa  DDCC  mmoottoorr::  

  AA..EEMMFF  

  BB..CCoouunntteerr  EEMMFF  

  CC..OOppppoossiittiioonn  EEMMFF  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  66AA332277  

DD  

AA  ccoommppoouunndd--wwoouunndd  DDCC  mmoottoorr::  

  AA..HHaass  ccoonnssttaanntt  ssppeeeedd  uunnddeerr  cchhaannggiinngg  llooaadd  ccoonnddiittiioonnss  

  BB..LLooww  ssttaarrttiinngg  ttoorrqquuee  



  CC..HHiigghh  ssttaarrttiinngg  ttoorrqquuee  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

  66AA332288  

CC  

LLaammiinnaatteedd  iirroonn  iiss  uusseedd  iinn  aarrmmaattuurree  aanndd  ffiieelldd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttoo::  

  AA..RReedduuccee  eeddddyy  ccuurrrreenntt  lloosssseess  

  BB..OOffffeerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  hhiigghh--rreessiissttaannccee  ppaatthhss  ttoo  EEddddyy  ccuurrrreennttss  

  CC..AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA332299  

BB  

TThhee  ________  ooff  aa  DDCC  mmoottoorr  ppeerriiooddiiccaallllyy  cchhaannggee  tthhee  aarrmmaattuurree  ccooiillss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  oonnee  ddiirreeccttiioonn  ooff  rroottaattiioonn::  

  AA..FFiieelldd  ccooiillss  

  BB..CCoonnnneeccttoorr  

  CC..BBrruusshheess  

  DD..AAuuxxiilliiaarryy  ssppeeeedd  ccoonnttrrooll  

  

  

  66AA333300  

AA  

TThhee  ssppeeeedd  ooff  aa  sseerriieess  DDCC  mmoottoorr  mmaayy  iinnccrreeaassee  aanndd  ddeessttrrooyy  tthhee  mmoottoorr  bbyy  cceennttrriiffuuggaall  aaccttiioonn::  

  AA..WWhheenn  ooppeerraatteedd  wwiitthhoouutt  aa  llooaadd  

  BB..WWhheenn  ooppeerraatteedd  oonn  AACC  

  CC..WWhheenn  ooppeerraatteedd  uunnddeerr  vvaarryyiinngg  llooaadd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA333311  

AA  

WWhheenn  tthhee  ffiieelldd  ooff  aa  sshhuunntt--wwoouunndd  DDCC  mmoottoorr  ooppeennss  wwhhiillee  tthhee  mmaacchhiinnee  iiss  ooppeerraattiinngg  uunnddeerr  nnoo  llooaadd::  

  AA..TThhee  mmoottoorr  wwoouulldd  rraaccee,,  aanndd  iiff  uunncchhookkeedd,,  mmiigghhtt  ddeessttrrooyy  iittsseellff  

  BB..TThhee  mmoottoorr  wwoouulldd  qquuiitt  rruunnnniinngg  wwiitthhoouutt  ddaammaaggee  

  CC..TThhee  mmoottoorr  wwoouulldd  bbuurrnn  oouutt  tthhee  ffiieelldd  ccooiillss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  66AA333322  

CC  

________  aarree  uusseedd  iinn  aa  DDCC  mmoottoorr  ttoo  rreedduuccee  bbrruusshh  ssppaarrkkiinngg  wwiitthhoouutt  mmoovviinngg  tthhee  bbrruusshheess::  

  AA..IInntteerrppoolleess  

  BB..CCoommmmuuttaattiinngg  ppoolleess  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA333333  

CC  

AA  sshhoorrtt  iinn  tthhee  aarrmmaattuurree  ccooiillss  ooff  aa  DDCC  mmoottoorr  ccaauusseess::  

  AA..NNoo  eexxcceessssiivvee  ssppaarrkkiinngg  aatt  tthhee  ccoommmmuuttaattoorr  bbrruusshheess  

  BB..NNoo  oovveerrhheeaattiinngg  ooff  tthhee  mmoottoorr  

  CC..RReedduuccttiioonn  ooff  ssppeeeedd  uunnddeerr  llooaadd,,  aanndd  eexxcceessssiivvee  aarrmmaattuurree  ccuurrrreenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA333344  

BB  

TThhee  mmoottoorr--ffiieelldd  rrhheeoossttaatt  sshhoouulldd  bbee  ________  wwhheenn  ssttaarrttiinngg  aa  DDCC  mmoottoorr  ggeenneerraattoorr  sseett::  

  AA..MMiinniimmuumm  rreessiissttaannccee  iinn  tthhee  aarrmmaattuurree  cciirrccuuiitt  

  BB..MMiinniimmuumm  rreessiissttaannccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  cciirrccuuiitt  

  CC..MMaaxxiimmuumm  rreessiissttaannccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  cciirrccuuiitt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA333355  

DD  

IIff  aa  mmoottoorr  ggeenneerraattoorr  ffaaiillss  ttoo  ssttaarrtt  wwhheenn  tthhee  ssttaarrtt  bbuuttttoonn  iiss  ddeepprreesssseedd,,  tthhee  ttrroouubbllee  mmaayy  bbee::  

  AA..BBlloowwnn  ffuussee  oorr  ttrriippppeedd  cciirrccuuiitt  bbrreeaakkeerr  

  BB..OOppeenn  aarrmmaattuurree  oorr  mmoottoorr--ffiieelldd  rrhheeoossttaatt  

  CC..BBrrookkeenn  ccoonnnneeccttiioonnss,,  ddeeffeeccttiivvee  bbrruusshheess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA333366  

AA  

WWhheenn  iinnccrreeaasseedd  oouuttppuutt  iiss  ddeessiirreedd  ffrroomm  aa  mmoottoorr--ggeenneerraattoorr,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  uussuuaall  pprroocceedduurree??  

  AA..DDeeccrreeaassee  tthhee  rreessiissttaannccee  aafftteerr  rrhheeoossttaatt  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraattoorr  ffiieelldd  

  BB..IInnccrreeaassee  tthhee  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  rrhheeoossttaatt  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraattoorr  ffiieelldd  

  CC..OOuuttppuutt  ccaannnnoott  bbee  eeaassiillyy  iinnccrreeaasseedd  

  DD..SShhuutt  ddoowwnn  tthhee  mmoottoorr--ggeenneerraattoorr  aanndd  rreessttaarrtt  uunnddeerr  ffuullll  llooaadd  

  

  

  

  

  

  66AA333377  

DD  

AA  ddyynnaammoottoorr  iiss::  

  AA..AA  ccoommbbiinnaattiioonn  mmoottoorr--ggeenneerraattoorr  wwhhiicchh  uuttiilliizzeess  aa  ccoommmmoonn  ffiieelldd  wwiinnddiinngg  

  BB..UUssuuaallllyy  rruunn  bbyy  bbaatttteerryy  ppoowweerr  

  CC..AA  hhiigghheerr  eeffffiicciieennccyy  tthhaann  aa  mmoottoorr--ggeenneerraattoorr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA333388  

CC  

OOuuttppuutt  vvoollttaaggee  ooff  aa  ddyynnaammoottoorr  mmaayy  bbee  rreegguullaatteedd::  

  AA..OOnnllyy  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  ssppeeeedd  ooff  tthhee  mmoottoorr  

  BB..AA  sseerriieess  rreessiissttaannccee  iinn  tthhee  oouuttppuutt  lliinnee  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  aavvaaiillaabbllee  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA333399  

DD  

WWhhaatt  ddiissaaddvvaannttaaggee  iiss  tthheerree  ttoo  aa  ddyynnaammoottoorr??  

  AA..CCoommppaaccttnneessss  

  BB..OOppeerraattiinngg  eeffffiicciieennccyy  

  CC..IItt  ccaann  bbee  ooppeerraatteedd  ffrroomm  bbaatttteerriieess  

  DD..IIttss  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssoouurrccee  vvoollttaaggee  ssttaabbiilliittyy  

  

  

  66AA334400  

DD  

CCaauusseess  ooff  eexxcceessssiivvee  ssppaarrkkiinngg  aatt  tthhee  bbrruusshheess  ooff  aa  DDCC  mmoottoorr  oorr  ggeenneerraattoorr  iinncclluuddee::  

  AA..BBrruusshheess  nnoott  pprrooppeerrllyy  sseett  aatt  nneeuuttrraall  ppooiinntt,,  ddiirrtt  oonn  ccoommmmuuttaattoorr,,  mmoottoorr  oovveerrllooaaddeedd  

  BB..WWeeaakk  sspprriinngg  tteennssiioonn  oonn  bbrruusshheess,,  bbrruusshheess  wwoorrnn,,  ccoommmmuuttaattoorr  wwoorrnn  eecccceennttrriicc  

  CC..HHiigghh  mmiiccaa--iinnssuullaattiioonn  bbeettwweeeenn  bbaarrss,,  ccoommmmuuttaattoorr  bbaarrss  ooff  uunneevveenn  hheeiigghhtt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA334411  

DD  

BByy--ppaassss  ccaappaacciittoorrss  aarree  oofftteenn  ccoonnnneecctteedd  aaccrroossss  tthhee  bbrruusshheess  ooff  aa  hhiigghh--vvoollttaaggee  DDCC  ggeenneerraattoorr::  

  AA..TToo  rreegguullaattee  tthhee  vvoollttaaggee  

  BB..TToo  pprrootteecctt  tthhee  ggeenneerraattoorr  wwiinnddiinngg  ffrroomm  hhiigghh  vvoollttaaggee  ssuurrggeess  

  CC..TToo  rreedduuccee  RRFF  iinntteerrffeerreennccee  

  DD..BB  &&  CC  

  

  

    

  

  

66AA334422  

DD  

CCaauusseess  ooff  mmoottoorr--ggeenneerraattoorr  bbeeaarriinngg  oovveerrhheeaattiinngg  iinncclluuddee::  

  AA..IInnccoorrrreecctt  kkiinndd  ooff  lluubbrriiccaattiioonn,,  llaacckk  ooff  vveennttiillaattiioonn  

  BB..CCoonnssttaanntt  oovveerrllooaadd,,  ddiirrtt  iinn  bbeeaarriinnggss  

  CC..MMiissaalliiggnnmmeenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA334433  

DD  

RRFF  iinntteerrffeerreennccee  mmaayy  bbee  mmiinniimmiizzeedd::  

  AA..BByy  tthhee  uussee  ooff  bbrruusshh  bbyy--ppaassss  ccaappaacciittoorrss  

  BB..LLooww  ffrreeqquueennccyy  ffiilltteerrss  

  CC..SShhiieellddiinngg  ooff  lloonngg  ccoonnnneeccttiinngg  lleeaaddss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA334444  

AA  

EEmmeerryy  ccllootthh  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  uusseedd  ttoo  cclleeaann  tthhee  ccoommmmuuttaattoorr  ooff  aa  mmoottoorr  oorr  ggeenneerraattoorr::  

  AA..BBeeccaauussee  iitt  ccoonnttaaiinnss  ppaarrttiicclleess  wwhhiicchh  mmaayy  llooddggee  bbeettwweeeenn  ccoommmmuuttaattoorr  sseeggmmeennttss  aanndd  ccaauussee  sshhoorrtt  cciirrccuuiittss  

  BB..BBeeccaauussee  iitt  mmaayy  ppoolliisshh  tthhee  ccoommmmuuttaattoorr  ttoooo  ssmmooootthh  ffoorr  ggoooodd  bbrruusshh  ccoonnttaacctt  

  CC..BBeeccaauussee  iitt  mmaayy  ddeeccrreeaassee  tthhee  iinnssuullaattiinngg  qquuaalliittyy  ooff  iittss  mmiiccaa  bbeettwweeeenn  tthhee  iinntteerrppoolleess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA334455  

AA  

AA  33  HHPP  110000  VV  DDCC  mmoottoorr  iiss  8855%%  eeffffiicciieenntt  wwhheenn  ddeevveellooppiinngg  iittss  rraatteedd  oouuttppuutt..    WWhhaatt  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt??  

  AA..2233..9933  AA  

  BB..2255  AA  

  CC..2200  AA  

  DD..88..55  AA  

  

  

  66AA334466  

DD  

TThhee  ssppeeeedd  ooff  aa  ssyynncchhrroonnoouuss  mmoottoorr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd::  

  AA..BByy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaaiirrss  ooff  ppoolleess  

  BB..BByy  tthhee  lliinnee  ffrreeqquueennccyy  

  CC..BByy  tthhee  llooaadd  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

    

  

  

  

66AA334477  

DD  

TThhee  ssppeeeedd  ooff  aann  iinndduuccttiioonn  mmoottoorr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd::  

  AA..BByy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaaiirrss  ooff  ppoolleess  

  BB..BByy  tthhee  lliinnee  ffrreeqquueennccyy  

  CC..BByy  tthhee  llooaadd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA334488  

AA  

TThhee  ssppeeeedd  ooff  aa  DDCC  sseerriieess  mmoottoorr  iiss  ddeetteerrmmiinneedd::  

  AA..BByy  tthhee  llooaadd  

  BB..BByy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaaiirrss  ooff  ppoolleess  

  CC..BByy  tthhee  ccoommmmuuttaattoorr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA334499  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  lliinnee  ccuurrrreenntt  ooff  aa  77  HHPP  mmoottoorr  ooppeerraattiinngg  oonn  112200  VV  aatt  ffuullll  llooaadd,,  aa  ppoowweerr  ffaaccttoorr  ooff  00..88,,  aanndd  9955%%  

eeffffiicciieennccyy??  

  AA..5566  AA  

  BB..5577..22  AA  

  CC..5588  AA  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA335500  

AA  

AAlltteerrnnaattoorrss  aarree  uussuuaallllyy  rraatteedd  iinn::  

  AA..VVoolltt--aammppeerreess  oouuttppuutt  

  BB..WWaattttss  

  CC..AAmmppeerreess  

  DD..******<<TThhiiss  aannsswweerr  lleefftt  bbllaannkk  bbyy  tthhee  FFCCCC>>  

  

  

  66AA335511  

CC  

WWhhaatt  ccoonnddiittiioonnss  mmuusstt  bbee  mmeett  bbeeffoorree  ttwwoo  AACC  ggeenneerraattoorrss  ccaann  bbee  ooppeerraatteedd  iinn  ppaarraalllleell??  

  AA..OOuuttppuutt  vvoollttaaggeess  mmuusstt  bbee  eeqquuaall,,  ffrreeqquueenncciieess  mmuusstt  mmaattcchh  

  BB..PPhhaassee  rroottaattiioonn,,  aanndd  rreellaattiivvee  pphhaassee  ppoossiittiioonnss  mmuusstt  mmaattcchh  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

  

66AA335522  

AA  

TThhee  vvoollttaaggee  ooff  aann  aalltteerrnnaattoorr  wwiillll::  

  AA..DDeeccrreeaassee  uunnddeerr  llooaadd  

  BB..IInnccrreeaassee  uunnddeerr  llooaadd  

  CC..LLooaadd  hhaass  nnoo  eeffffeecctt  oonn  vvoollttaaggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA335533  

CC  

WWhhaatt  eeffffeecctt  wwiillll  hhiigghh  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ppllaattee  aanndd  ggrriidd  cciirrccuuiittss  ooff  aa  qquuaarrttzz--ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  hhaavvee??  

  AA..TThhee  ggrriidd  ttoo  ppllaattee  ccaappaacciittaannccee  wwiillll  bbee  ddeessttrrooyyeedd  

  BB..TThhee  oosscciillllaattiioonn  wwiillll  bbee  hhiigghheerr  bbeeccaauussee  ooff  hhiigghheerr  QQ  

  CC..OOvveerrhheeaattiinngg  ooff  tthhee  ccrryyssttaall  aanndd  ppoossssiibbllee  bbrreeaakkaaggee  

  DD..OOvveerrmmoodduullaattiioonn  

  

  

  66AA335544  

BB  

TThhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  ddyynnaattrroonn  oosscciillllaattoorr  ddeeppeennddss  oonn  wwhhaatt??  

  AA..TThhee  ppoossiittiivvee  eemmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  aannooddee  

  BB..TThhee  sseeccoonnddaarryy  eemmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  aannooddee  

  CC..CCaatthhooddee  bbeeiinngg  iinn  ssaattuurraattiioonn  

  DD..PPoossiittiivvee  rreessiissttaannccee  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  tteettrrooddee  ttuubbee  

  

  

  66AA335555  

AA  

TToo  pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  ffeeeeddbbaacckk  vvoollttaaggee  iinn  aa  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  wwhhaatt  iiss  ssoommeettiimmeess  nneeeeddeedd??  

  AA..AAnn  aaddddiittiioonnaall  ppllaattee  ggrriidd  ffeeeeddbbaacckk  ccaappaacciittoorr  

  BB..AAddddiinngg  aa  ccoouupplliinngg  cciirrccuuiitt  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  ppllaattee  rreessiissttoorrss  

  CC..AAnn  aassttaabbllee  mmuullttiivviibbrraattoorr  

  DD..AA  mmoonnoossttaabbllee  mmuullttiivviibbrraattoorr  

  

  

  66AA335566  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  aa  ccrryyssttaall  ccoonnttrroolllleedd  oosscciillllaattoorr  ffoorr  uussee  aass  aa  ttrraannssmmiitttteerr??  

  AA..NNoo  ccrroossss--mmoodduullaattiioonn  

  BB..IInnccrreeaassee  iinn  ggaaiinn  

  CC..FFrreeqquueennccyy  ssttaabbiilliittyy  

  DD..IImmppeeddaannccee  ggaaiinn  aanndd  wwiiddeerr  bbaannddppaassss  

  

  

  

  

  

  

  66AA335577  

BB  

WWhhaatt  iiss  aarree  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  sseellff  eexxcciitteedd  oosscciillllaattoorr  aanndd  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr  ppoowweerr--aammpplliiffiieerr  ttrraannssmmiitttteerrss??  

  AA..TThhee  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr  hhaass  ffeewweerr  ppaarrttss  tthhaann  tthhee  sseellff--eexxcciitteedd  aanndd  iiss  ssiimmpplleerr  ttoo  ccoonnssttrruucctt  

  BB..TThhee  sseellff--eexxcciitteedd  oosscciillllaattoorr  ttrraannssmmiitttteerr  iiss  ssiimmpplleerr  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aanndd  hhaass  ffeewweerr  ppaarrttss  tthhaann  tthhee  mmaasstteerr--

oosscciillllaattoorr  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  



  

  

  66AA335588  

DD  

TThhee  pprriimmaarryy  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ppoowweerr--aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  ooff  aa  mmaarriinnee  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr  iiss::  

  AA..TToo  ttrraannssmmiitt  mmeessssaaggeess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  ooff  tthhee  sshhiipp  ppeerrssoonnnneell  

  BB..TToo  ttrraannssmmiitt  mmeessssaaggeess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  wweeaatthheerr  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  uuppccoommiinngg  ssttoorrmmss  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  oosscciillllaattoorr  

  

  

  66AA335599  

CC  

TThhee  bbuuffffeerr  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..TToo  hhoolldd  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattoorr  ssiiggnnaallss  uunnttiill  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  vvaarraaccttoorr  ddiiooddee  cciirrccuuiittss  

  BB..BBuuffffeerrss  aannyy  ssiiggnnaallss  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  iimmppoosseedd  uuppoonn  tthhee  ccaarrrriieerr  ssiiggnnaall  

  CC..TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  oosscciillllaattoorr  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

  

  66AA336600  

CC  

WWhhiicchh  ccllaassss  ooff  aammpplliiffiieerr  iiss  uusseedd  iinn  tthhee  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  ffoorr  mmaaxxiimmuumm  ppllaattee  eeffffiicciieennccyy??  

  AA..CCllaassss  AA  

  BB..CCllaassss  BB  

  CC..CCllaassss  CC  

  DD..FFiilltteerreedd  CCllaassss  DD  

  

  

  66AA336611  

BB  

WWhhaatt  ccllaassss  ooff  aammpplliiffiieerr  iiss  uusseedd  aass  lliinneeaarr  iinn  oorrddeerr  nnoott  ttoo  ddiissttoorrtt  tthhee  mmoodduullaattiioonn  ccoommppoonneennttss??  

  AA..CCllaassss  AA  

  BB..CCllaassss  BB  

  CC..CCllaassss  CC  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  66AA336622  

CC  

IIff  aa  ccllaassss  BB  lliinneeaarr  ffiinnaall  RR--FF  aammpplliiffiieerr  wweerree  iinn  ssaattuurraattiioonn  aanndd  nnoo  mmoodduullaattiioonn  wwhhaatt  wwoouulldd  hhaappppeenn  wwhheenn  

mmoodduullaatteedd??  

  AA..TThhee  ccaarrrriieerr  ffrreeqquueennccyy  wwoouulldd  oovveerrrriiddee  tthhee  ggrriidd--ppllaattee  ccuurrrreenntt  aanndd  tthhee  rreessuulltt  wwoouulldd  bbee  ppoossiittiivvee  sshhiifftt  

rreessuullttiinngg  iinn  aammpplliiffiiccaattiioonn  

  BB..TThhee  CCllaassss  BB  lliinneeaarr  aammpplliiffiieerr  oonnllyy  mmoodduullaatteess  bbeellooww  ccuutt--ooffff  

  CC..AA  ccoonnddiittiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  wwoouulldd  bbee  tthhee  rreessuulltt  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  BB  



  

  

  66AA336633  

DD  

AA  ccllaassss  CC  aammpplliiffiieerr::  

  AA..HHaass  aann  oouuttppuutt  ffoorr  tthhee  eennttiirree  iinnppuutt  ssiiggnnaall  ccyyccllee  

  BB..OOuuttppuutt  iiss  pprreesseenntt  ffoorr  lleessss  tthhaann  118800  ddeeggrreeeess  ooff  tthhee  iinnppuutt  ccyyccllee  

  CC..BBiiaass  iiss  sseett  wweellll  bbeeyyoonndd  ccuuttooffff  

  DD..BBootthh  BB  aanndd  CC  

  

  

  66AA336644  

AA  

WWhhaatt  eeffffeecctt  wwoouulldd  iinnssuuffffiicciieenntt  rraaddiioo--ffrreeqquueennccyy  eexxcciittaattiioonn  hhaavvee  oonn  CCllaassss  CC  mmoodduullaatteedd  aammpplliiffiieerr  oouuttppuutt??  

  AA..AA  nneeggaattiivvee  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  

  BB..AA  ppoossiittiivvee  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA336655  

BB  

TThhee  sseeccoonndd  hhaarrmmoonniicc  ooff  aa  338800  kkHHzz  ffrreeqquueennccyy  iiss::  

  AA..11552200  kkHHzz  

  BB..776600  kkHHzz  

  CC..119900  kkHHzz  

  DD..22  

  

  

  66AA336666  

DD  

TTwwoo  eeffffeeccttss  ooff  oovveerr--eexxcciittaattiioonn  ooff  aa  CCllaassss  BB  aammpplliiffiieerr  ggrriidd  cciirrccuuiitt  aarree::  

  AA..IInnccrreeaasseedd  ppllaattee  eeffffiicciieennccyy,,  ddeeccrreeaasseedd  ppoowweerr  oouuttppuutt  

  BB..DDeeccrreeaasseedd  ppllaattee  eeffffiicciieennccyy,,  eexxcceessssiivvee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  

  CC..EExxcceessssiivvee  ppllaattee  ccuurrrreenntt,,  eexxcceessssiivvee  ddiissttoorrttiioonn  

  DD..BBootthh  BB  aanndd  CC  

  

  

    

  

66AA336677  

DD  

TThhrreeee  mmaaiinn  ffaaccttoorrss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aabboouutt  ggrriidd--lleeaakk  iinn  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..TThhee  vvaalluuee  ooff  ggrriidd  lleeaakk  ccuurrrreenntt  aanndd  ggrriidd  lleeaakk  aannooddee  ttoo  ggrriidd  

  BB..TThhee  vvaalluuee  ooff  ggrriidd  lleeaakk  rreessiissttaannccee  aanndd  dduurraattiioonn  ooff  ttiimmee  tthhee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  iiss  fflloowwiinngg  

  CC..IInntteerrnnaall  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  ttuubbee  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrriidd  aanndd  ccaatthhooddee  

  DD..BBootthh  BB  aanndd  CC  

  

  

  66AA336688  



AA  

HHooww  ccaann  aann  RR--FF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  bbee  nneeuuttrraalliizzeedd??  

  AA..VVaarryy  tthhee  ttuunniinngg  ooff  tthhee  ppllaattee  ttaannkk  cciirrccuuiitt  wwhhiillee  oobbsseerrvviinngg  tthhee  aammpp..  mmeetteerr  

  BB..VVaarryy  tthhee  ttuunniinngg  ooff  tthhee  ppllaattee  ttaannkk  cciirrccuuiitt  wwhhiillee  oobbsseerrvviinngg  tthhee  SSWWRR  mmeetteerr  

  CC..NNeeuuttrraalliizzaattiioonn  iiss  ddoonnee  bbyy  cciirrccuuiitt  ddeessiiggnn  eeiitthheerr  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  iinnppuutt  iimmppeeddaannccee  oorr  lloowweerriinngg  tthhee  

iinndduuccttaannccee  vvaalluuee  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  aarree  ccoorrrreecctt  

  

  

  66AA336699  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aa  ssppeeeecchh  aammpplliiffiieerr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  mmoodduullaattoorr  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr??  

  AA..UUsseedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  ggaaiinn  ooff  ssiiggnnaall  aafftteerr  ffiilltteerriinngg  

  BB..TToo  rraaiissee  tthhee  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  aanndd  tthhee  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  ooff  mmiiccrroopphhoonneess  

  CC..TToo  ffeeeedd  tthhee  mmiixxeerr  wwhheerree  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  iiss  rraaiisseedd  

  DD..TToo  pprree--aammpp  tthhee  wweeaakkeerr  ooff  tthhee  ttwwoo  ssiiggnnaallss  rreecceeiivveedd  

  

  

  66AA337700  

CC  

WWhheenn  tthhee  ffiirrsstt  ssppeeeecchh--aammpplliiffiieerr  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr  wweerree  oovveerreexxcciitteedd,,  bbuutt  tthhee  mmoodduullaattiioonn  ccaappaabbiilliittiieess  wweerree  

nnoott  eexxcceeeeddeedd  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  oouuttppuutt??  

  AA..TThhee  wwaavveeffoorrmm  wwoouulldd  bbee  ssaawwttooootthh  ccaauussiinngg  uunnddeerrmmoodduullaattiioonn  

  BB..TThhee  wwaavveeffoorrmm  wwoouulldd  bbee  ssqquuaarree  wwaavvee  ccrreeaattiinngg  ccrroossss--mmoodduullaattiioonn  

  CC..TThhee  oouuttppuutt  wwoouulldd  bbee  ddiissttoorrtteedd  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

  

  66AA337711  

DD  

TThhee  bbiiaass  ooff  aa  ggrriidd--mmoodduullaatteedd  RR--FF  ssttaaggee  iiss  aaddjjuusstteedd::  

  AA..BBeellooww  ccuutt--ooffff  ffrreeqquueennccyy  

  BB..AAtt  ggrriidd  ssaattuurraattiioonn  

  CC..AAtt  bbiiaass  

  DD..11  aanndd  hhaallff  ttoo  33  ttiimmeess  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ccuuttooffff  vvaalluuee  

  

  

    

  

66AA337722  

BB  

GGiivveenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ((11))  aauuddiioo  ppoowweerr  ffoorr  110000%%  mmoodduullaattiioonn  eeqquuaallss  5500%%  ooff  DDCC  iinnppuutt  ppoowweerr  ttoo  RRFF  

mmoodduullaatteedd  aammpplliiffiieerr,,  ((22))  llooaadd  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  mmoodduullaatteedd  ttuubbee  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  DDCC  ppllaattee  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  

mmoodduullaatteedd  aammpplliiffiieerr,,  ((33))  ccoonnssttaanntt  ggrriidd  eexxcciittaattiioonn  vvoollttaaggee,,  vveerryy  lloott  ddiissttoorrttiioonn,,  wwhhaatt  ttyyppee  ooff  mmoodduullaattiioonn??  

  AA..GGrriidd  

  BB..PPllaattee  

  CC..CCaatthhooddee  

  DD..AAnnooddee  



  

  

  66AA337733  

BB  

MMoodduullaattiioonn  ooccccuurrrriinngg  iinn  aann  RRFF  ssttaaggee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ffiinnaall  ppoowweerr  aammpplliiffiieerr::  

  AA..HHiigghh  lleevveell  

  BB..LLooww  lleevveell  

  CC..PPrree--eemmpphhaassiiss  

  DD..PPllaattee  

  

  

  66AA337744  

CC  

TThhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  ggrriidd--bbiiaass  mmoodduullaatteedd  ssttaaggee  sshhoouulldd  bbee::  

  AA..MMaaxxiimmuumm  aatt  ccoommpplleettee  mmoodduullaattiioonn  

  BB..MMiinniimmuumm  aatt  zzeerroo  mmoodduullaattiioonn  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA337755  

CC  

DDooeess  ggrriidd  ccuurrrreenntt  ffllooww  iinn  aa  ggrriidd--bbiiaass  mmoodduullaatteedd  ssttaaggee  uunnddeerr  mmoodduullaatteedd  ccoonnddiittiioonnss??  

  AA..GGrriidd  ccuurrrreenntt  mmaayy  eexxiisstt  dduurriinngg  tthhee  ppoossiittiivvee  ppoorriioonnss  ooff  tthhee  AAFF  ccyyccllee  

  BB..GGrriidd  ccuurrrreenntt  mmaayy  ccaauussee  ddiissttoorrttiioonn  

  CC..AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA337766  

DD  

WWhhaatt  mmiigghhtt  bbee  tthhee  ccaauussee  ooff  aa  ppoossiittiivvee  sshhiifftt  iinn  ccaarrrriieerr  aammpplliittuuddee  dduurriinngg  mmoodduullaattiioonn??  

  AA..PPaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss,,  eexxcceessssiivvee  aauuddiioo  ddrriivvee  

  BB..IInnccoorrrreecctt  ttuunniinngg  ooff  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr  

  CC..IInnssuuffffiicciieenntt  RRFF  eexxcciittaattiioonn,,  iinnccoorrrreecctt  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

66AA337777  

BB  

FFoorr  110000%%  mmoodduullaattiioonn,,  DDCC  ppoowweerr  iinnppuutt  ttoo  tthhee  mmoodduullaatteedd  RRFF  aammpplliiffiieerr  sshhoouulldd::  

  AA..BBee  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  AACC  ppoowweerr  ffrroomm  tthhee  mmoodduullaattiioonn  

  BB..BBee  11//22  tthhee  AACC  ppoowweerr  ffrroomm  tthhee  mmoodduullaattiioonn  

  CC..BBee  11//44  tthhee  AACC  ppoowweerr  ffrroomm  tthhee  mmoodduullaattiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA337788  



AA  

WWhheenn  aa  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ttrraannssmmiitttteerr  iiss  110000%%  mmoodduullaatteedd  bbyy  ssiinnuussooiiddaall  wwaavveeffoorrmm  ,,  hhooww  mmuucchh  aanntteennnnaa  

ccuurrrreenntt  wwiillll  bbee  oobbsseerrvveedd??  

  AA..2222..55  %%  iinnccrreeaassee  

  BB..2222..55  %%  ddeeccrreeaassee  

  CC..1122..2255%%  iinnccrreeaassee  

  DD..NNoo  cchhaannggee  iinn  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  

  

  66AA337799  

AA  

WWhhaatt  ccaann  bbee  ddoonnee  iinn  aa  HHeeiissiinngg  mmoodduullaattiioonn  ssyysstteemm  ttoo  oobbttaaiinn  110000%%  mmoodduullaattiioonn??  

  AA..UUssee  aa  sseerriieess  rreessiissttoorr  bbeettwweeeenn  tthhee  aammpplliiffiieerr  aanndd  mmoodduullaattoorr  iinn  tthhee  DDCC  ppllaattee  ssuuppppllyy  

  BB..NNootthhiinngg  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  

  CC..UUssee  aa  sseerriieess  ccaappaacciittoorr  bbeettwweeeenn  aammpplliiffiieerr  aanndd  mmoodduullaattoorr  iinn  tthhee  DDCC  ggrriidd  ssuuppppllyy  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

  

  66AA338800  

CC  

AA  ppllaattee  cchhookkee  iinn  aa  HHeeiissiinngg  mmoodduullaattoorr::  

  AA..BBuuiillddss  uupp  aauuddiioo  mmoodduullaattiinngg  vvoollttaaggeess  

  BB..FFeeeeddss  aauuddiioo  mmoodduullaattiinngg  vvoollttaaggeess  ttoo  tthhee  ppllaattee  ooff  tthhee  RRFF  mmoodduullaatteedd  aammpplliiffiieerr  ttoo  pprroodduuccee  ppllaattee  

mmoodduullaattiioonn  

  CC..AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA338811  

AA  

WWhhaatt  vvaalluuee  ooff  ssiinnuussooiiddaall  aauuddiioo  ppoowweerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinnssuurree  110000%%  mmoodduullaattiioonn  wwhheenn  tthhee  DDCC  ppllaattee  iinnppuutt  ttoo  

aa  mmoodduullaatteedd  CCllaassss  CC  aammpplliiffiieerr  hhaass  aann  eeffffiicciieennccyy  ooff  6600  %%  ,,  aanndd  iiss  220000  WW??  

  AA..110000  WW  

  BB..5500  WW  

  CC..2255  WW  

  DD..1122  WW  

  

  

    

  

66AA338822  

CC  

WWhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwhheenn  aa  ttrraannssmmiitttteerr  hhaass  aann  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  ooff  88  aammpp,,  uunnddeerr  AA  --11,,  eevveenn  

iiff  iitt  iiss  110000%%  mmoodduullaatteedd  bbyy  ssiinnuussooiiddaall  mmoodduullaattiioonn??  

  AA..99..88  aammpp  

  BB..TThhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwiillll  iinnccrreeaassee  bbyy  2222..55%%  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA338833  

DD  

IIff  aa  ttrraannssmmiitttteerr  iiss  aaddjjuusstteedd  ffoorr  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  ffoorr  tteelleeggrraapphh,,  wwhhaatt  mmuusstt  bbee  ddoonnee  ttoo  bbee  aammpplliittuuddee  

mmoodduullaatteedd??  

  AA..TThhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  mmuusstt  bbee  rreedduucceedd  

  BB..TThhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  mmuusstt  bbee  iinnccrreeaasseedd  

  CC..TTuubbeess  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ddiissssiippaattee  11..55  ttiimmeess  aass  mmuucchh  ppoowweerr  iiff  tthhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  wweerree  nnoott  rreedduucceedd  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

  

  66AA338844  

DD  

AA  sseerriieess--ffeedd  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aammpplliiffiieerr  hhaass  aa  sshhoorrtt  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  ppllaattee  bbyyppaassss  ccaappaacciittoorr..    

WWhhaatt  hhaappppeenneedd??  

  AA..IItt  wwoouulldd  sshhoorrtt  oouutt  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  

  BB..IItt  wwoouulldd  rreemmoovvee  tthhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  

  CC..IItt  wwoouulldd  ppoossssiibbllyy  ddaammaaggee  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA338855  

DD  

AA  sshhuunntt--ffeedd  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aammpplliiffiieerr  hhaass  aa  sshhoorrtt  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  ppllaattee  RRFF  cchhookkee..    WWhhaatt  

hhaappppeennss??  

  AA..TThhee  ppllaattee  ttaannkk  cciirrccuuiitt  wwoouulldd  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  sshhoorrtteedd  

  BB..TThhee  DDCC  ppllaattee  ccuurrrreenntt  wwoouulldd  iinnccrreeaassee,,  ppoossssiibbllyy  ttoo  eexxcceessss  

  CC..NNoo  RRFF  oouuttppuutt  ccoouulldd  bbee  eexxppeecctteedd  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA338866  

AA  

TThhee  ttoottaall  bbaannddwwiiddtthh  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr  uussiinngg  AA--22  eemmiissssiioonn  wwiitthh  aa  mmoodduullaattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ooff  880000  HHzz  aanndd  aa  

ccaarrrriieerr  ffrreeqquueennccyy  ooff  550000  kkHHzz  iiss::  

  AA..11660000  HHzz  

  BB..11..66  kkHHzz  

  CC..880000  kkHHzz  

  DD..11000000  kkHHzz  

  

  

  66AA338877  

AA  

GGiivveenn  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss::  ppllaattee  vvoollttaaggee  11000000  VV,,  ppllaattee  ccuurrrreenntt  112277  mmaa,,  

ffiillaammeenntt  ccuurrrreenntt  55..44  aammpp,,  mmuuttuuaall  ccoonndduuccttaannccee  88000000  mmiiccrroovvoollttss,,  aanndd  aammpplliiffiiccaattiioonn  ffaaccttoorr  ooff  2255..    WWhhaatt  iiss  

tthhee  ccoorrrreecctt  vvoolluummee  ooff  nneeggaattiivvee  ggrriidd  bbiiaass  ffoorr  CCllaassss  BB  aammpplliiffiieerr??  

  AA..4400  VV  

  BB..5500  VV  

  CC..3300  VV  



  DD..6600  VV  

  

  

  66AA338888  

AA  

WWhheenn  tthhee  rreellaattiivvee  aammpplliittuuddeess  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  mmoodduullaattiioonn  ppeeaakkss  aarree  uunnssyymmmmeettrriiccaall::  

  AA..CCaarrrriieerr  sshhiifftt  

  BB..FFrreeqquueennccyy  sshhiifftt  

  CC..AAmmpplliiffiieerr  sshhiifftt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA338899  

DD  

WWhhaatt  mmaayy  bbee  uusseedd  aass  iinnddiiccaattiinngg  ddeevviicceess  iinn  nneeuuttrraalliizziinngg  aann  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee??  

  AA..NNeeoonn  bbuullbb,,  sseennssiittiivvee  wwaavveemmeetteerr  

  BB..AA  ffllaasshhlliigghhtt  bbuullbb  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  ssmmaallll  lloooopp  ooff  wwiirree,,  aa  sseennssiittiivvee  tthheerrmmooccoouupplleerr  eeiitthheerr  aattttaacchheedd  ttoo  aa  

ssmmaallll  lloooopp  ooff  wwiirree  

  CC..AAmmpplliiffiieerr  ggrriidd  ccuurrrreenntt  mmeetteerr,,  aa  tthheerrmmooccoouuppllee  mmeetteerr  ccoonnnneecctteedd  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  ppllaattee  ttaannkk  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA339900  

DD  

IImmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  vvaaccuuuumm  ttuubbee  aass  aa  ffrreeqquueennccyy  ddoouubblleerr  aarree::  

  AA..PPllaattee  ttaannkk  sshhoouulldd  bbee  ttuunneedd  ttoo  ttwwiiccee  tthhee  ggrriidd  cciirrccuuiitt  ffrreeqquueennccyy  

  BB..TThhee  ggrriidd  bbiiaass  sshhoouulldd  bbee  vveerryy  llaarrggee,,  tthhee  ggrriidd  ddrriivviinngg  vvoollttaaggee  mmuusstt  bbee  vveerryy  llaarrggee,,  tthhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  

sshhoouulldd  bbee  ccoommppaarraattiivveellyy  hhiigghh  

  CC..TThhee  ppllaattee  ttaannkk  cciirrccuuiitt  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  llooww  CC  ttoo  LL  rraattiioo  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  66AA339911  

AA  

IIff  aa  11550000  kkHHzz  rraaddiioo  wwaavvee  iiss  mmoodduullaatteedd  bbyy  aa  22000000  HHzz  ssiinnee  wwaavvee  ttoonnee,,  wwhhaatt  ffrreeqquueenncciieess  ddooeess  tthhee  

mmoodduullaatteedd  wwaavvee  ccoonnttaaiinn??  

  AA..11550000  kkHHzz  ,,  11550022  kkHHzz  ,,  11449988  kkHHzz  

  BB..11550000  MMHHzz  ,,  11550022  MMHHzz  ,,  11449988  MMHHzz  

  CC..11550000  HHzz  ,,  11550022  HHzz  ,,  11449988  HHzz  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  66AA339922  

AA  

TToo  aavvooiidd  ddaammaaggee  ttoo  ccoommppoonneennttss  wwhhaatt  pprreeccaauuttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd  iinn  ttuunniinngg  aa  ttrraannssmmiitttteerr??  

  AA..IItt  sshhoouulldd  bbee  aaddjjuusstteedd  aatt  rreedduucceedd  ppoowweerr  

  BB..IItt  sshhoouulldd  bbee  aaddjjuusstteedd  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ppoowweerr  

  CC..PPllaattee  ttaannkk  cciirrccuuiittss  aarree  ttuunneedd  ffoorr  mmaaxxiimmuumm  DDCC  ccuurrrreenntt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA339933  

AA  



AA  ttrraannssmmiitttteerr  hhaass  aa  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aammpplliiffiieerr,,  aanndd  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr..    IInn  wwhhaatt  oorrddeerr  sshhoouulldd  

tthhee  cciirrccuuiitt  bbee  aaddjjuusstteedd  iinn  ppuuttttiinngg  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  iinn  ooppeerraattiioonn??  

  AA..MMaasstteerr--oosscciillllaattoorr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aammpplliiffiieerr,,  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr,,  aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt  

  BB..AAnntteennnnaa  cciirrccuuiitt,,  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aammpplliiffiieerr,,  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr  

  CC..FFiinnaall  aammpplliiffiieerr,,  aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt,,  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aammpplliiffiieerr  

  DD..MMaasstteerr--oosscciillllaattoorr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aammpplliiffiieerr,,  aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt,,  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr  

  

  

  66AA339944  

DD  

EExxcceessssiivvee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ooff  aann  RRFF  aammpplliiffiieerr  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..PPllaattee--ttaannkk  cciirrccuuiitt  ooffff  rreessoonnaannccee,,  ddeeffeeccttiivvee  ttuubbee  

  BB..EExxcceessssiivvee  llooaaddiinngg  ooff  ppllaattee  ttaannkk,,  iinnssuuffffiicciieenntt  bbiiaass,,  ppaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss  

  CC..EExxcceessssiivvee  ppllaattee  aanndd  ssccrreeeenn  vvoollttaaggee,,  eexxcceessssiivvee  eexxcciittaattiioonn  vvoollttaaggee,,  iimmpprrooppeerr  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA339955  

AA  

TThhee  ddiissaaddvvaannttaaggee  ooff  uussiinngg  aa  sseellff--eexxcciitteedd  oosscciillllaattoorr  ttyyppee  ooff  ttrraannssmmiitttteerr  ffoorr  sshhiippbbooaarrdd  sseerrvviiccee::  

  AA..FFrreeqquueennccyy  iinnssttaabbiilliittyy  

  BB..PPaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss  

  CC..VViioolleenntt  ssoouunndd  iinntteennssiittiieess  

  DD..LLaarrggee  ccaappaacciittyy  

  

  

  66AA339966  

AA  

TThhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoouupplliinngg  iiss  vvaarriieedd  iinn  aa  ppii--nneettwwoorrkk  uusseedd  ttoo  ttrraannssffeerr  eenneerrggyy  ffrroomm  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  

ttoo  aann  aanntteennnnaa::  

  AA..BByy  aaddjjuussttiinngg  tthhee  sseerriieess  ccaappaacciittoorrss  

  BB..BByy  aaddjjuussttiinngg  tthhee  ttaannkk  ccaappaacciittoorrss  

  CC..BByy  cchhaannggiinngg  tthhee  ppllaattee  vvoollttaaggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  66AA339977  

AA  

IInn  oorrddeerr  ooff  sseelleeccttiivviittyy,,  tthhee  bbeesstt  rreecceeiivveerrss  aarree::  

  AA..SSuuppeerrhheetteerrooddyynnee,,  ttuunneedd  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy,,  ssuuppeerrrreeggeenneerraattiivvee  

  BB..TTuunneedd  rraaddiioo--ffrreeqquueennccyy,,  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee,,  ssuuppeerrrreeggeenneerraattiivvee  

  CC..SSuuppeerrrreeggeenneerraattiivvee,,  ttuunneedd  rraaddiioo--ffrreeqquueennccyy,,  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  

  DD..TTuunneedd  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy,,  ssuuppeerrrreeggeenneerraattiivvee,,  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  

  

  

  66AA339988  

AA  

AAnn  RRFF  ffiilltteerr  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  ttuubbee  ddeetteeccttoorr  iiss  ssoommeettiimmeess  nneecceessssaarryy  ttoo::  



  AA..PPrreevveenntt  RRFF  vvaarriiaattiioonnss  ffrroomm  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiioo  ssttaaggeess  

  BB..AAlltteerr  tthhee  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  ddeetteeccttoorr  llooaadd  cciirrccuuiitt  

  CC..IInnsseerrtt  RRFF  vvaarriiaattiioonnss  ffrroomm  aaffffeeccttiinngg  tthhee  aauuddiioo  ssttaaggeess  

  DD..TToo  pprreevveenntt  RRFF  vvaarriiaattiioonnss  ffrroomm  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  RRFF  ssttaaggeess  

  

  

  66AA339999  

AA  

IInn  aann  RRFF  aammpplliiffiieerr  wwiitthh  ffiixxeedd  bbiiaass,,  aass  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  iiss  vvaarriieedd  ffrroomm  bbeellooww  rreessoonnaannccee  ttoo  aabboovvee  

rreessoonnaannccee,,  wwhhaatt  wwiillll  tthhee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  ddoo??  

  AA..TThhee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  wwiillll  rriissee  sslliigghhttllyy  aatt  rreessoonnaannccee  

  BB..TThhee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  wwiillll  ddiipp  sslliigghhttllyy  aatt  rreessoonnaannccee  

  CC..TThhee  ggrriidd  ccuurrrreenntt  wwiillll  nnoott  vvaarryy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA440000  

AA  

IInn  aa  sseellff--bbiiaasseedd  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee::  ppllaattee  vvoollttaaggee  iiss  11225500  VV,,  ppllaattee  ccuurrrreenntt  115500  mmaa,,  ggrriidd  ccuurrrreenntt  1155  mmaa,,  

ggrriidd--lleeaakk  rreessiissttaannccee  ooff  44000000  oohhmmss,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  ooppeerraattiinngg  ggrriidd  bbiiaass??  

  AA..6600  VV  

  BB..3300  VV  

  CC..9900  VV  

  DD..5500  VV  

  

  

  66AA440011  

AA  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccaatthhooddee  bbiiaass  rreessiissttaannccee  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  ccoorrrreecctt  ggrriidd  bbiiaass  ffoorr  aann  

aammpplliiffiieerr??  

  AA..BBiiaass  iiss  eeqquuaall  ttoo  IIRR  ddrroopp  aaccrroossss  tthhee  ccaatthhooddee  rreessiissttaannccee  

  BB..MMeeaassuurree  wwiitthh  aa  rreegguullaarr  mmuullttiimmeetteerr  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA440022  

AA  

WWhhaatt  iiss  aa  mmeetthhoodd  ooff  lliinnkk  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  ttwwoo  RR--FF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggeess??  

  AA..TThhee  ccoouupplliinngg  ttooggeetthheerr  ooff  ttwwoo  cciirrccuuiittss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  ddiissttaannccee  wwiitthh  llooww--

iimmppeeddaannccee  

  BB..TThhee  ccoouupplliinngg  ttooggeetthheerr  ooff  ttwwoo  cciirrccuuiittss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  ddiissttaannccee  

  CC..IIssoollaattiinngg  oonnee  RR--FF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  bbyy  uussiinngg  aa  cclloosseedd  lloooopp  ccoouupplleerr  

  DD..EEiitthheerr  BB  oorr  CC  

  

  

  66AA440033  

BB  

WWhhiicchh  ttyyppee  ooff  aammpplliiffiieerr  cciirrccuuiitt  iiss  uusseedd  iinn  aa  lliinnkk  ccoouupplliinngg  RR--FF??  

  AA..PPuusshh--ppuusshh  



  BB..PPuusshh--ppuullll  

  CC..PPhhaassee  sspplliitttteerr  

  DD..FFMM  ddiissccrriimmiinnaattoorr  

  

  

  66AA440044  

CC  

AAnn  aaddvvaannttaaggee  ooff  lliinnkk  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggeess  iiss::  

  AA..TThhee  fflleexxiibbiilliittyy  ooff  mmeecchhaanniiccaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoossssiibbllee  

  BB..RReedduuccttiioonn  ooff  ttuubbee  ccaappaacciittaannccee  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  LL//CC  rraattiioo  ooff  tthhee  ttaannkk  cciirrccuuiittss  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  AA  oorr  BB  

  

  

  66AA440055  

CC  

WWhhaatt  eeffffeecctt  ddooeess  eexxcceessssiivvee  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  oouuttppuutt  cciirrccuuiitt  ooff  aann  oosscciillllaattoorr  aanndd  aann  aanntteennnnaa  hhaavvee??  

  AA..TThhee  eeffffeecctt  ooff  ccrroossss--mmoodduullaattiioonn  ooff  nneeaarrbbyy  ffrreeqquueenncciieess  

  BB..IInnssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  oosscciillllaattoorr  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  oopp--aammpp  

  CC..TThhee  oosscciillllaattoorr  wwiillll  bbee  vveerryy  uunnssttaabbllee  

  DD..FFrreeqquueennccyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  uunnssttaabbllee  

  

  

  66AA440066  

CC  

HHooww  iiss  ppoowweerr  oouuttppuutt  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr  aaddjjuusstteedd??  

  AA..IItt  sshhoouulldd  rraaddiiaattee  tthhee  mmiinniimmuumm  ppoowweerr  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnssuurree  rreelliiaabbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  BB..IItt  mmaayy  bbee  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  vvaarryyiinngg  tthhee  ppllaattee  ssuuppppllyy  

  CC..BBootthh  AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  66AA440077  

AA  

WWhheenn  iiss  aa  ttrraannssmmiitttteerr  ttuunneedd  ttoo  rreedduucceedd  ppoowweerr??  

  AA..TThhee  rreecceeiivveerr  iiss  iinniittiiaallllyy  rreedduucceedd  bbeeccaauussee  tthhee  rreecceeiivveerr  iiss  vveerryy  sseennssiittiivvee  

  BB..TThhee  rreecceeiivveerr  iiss  nnoonn  aaddjjuussttaabbllee  iinn  aallmmoosstt  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  

  CC..TThhee  rreecceeiivveerr  hhaass  aa  pprree--ssttaaggee  aammpplliiffiieerr  tthhaatt  sseellff--aaddjjuussttss  

  DD..IInn  tthhee  ddoouubblleerr  ssttaaggeess  

  

  

  66AA440088  

DD  

WWhhaatt  iiss  mmeeaanntt  bbyy  sspplliitt  ttuunniinngg??  

  AA..AAnn  eeffffeecctt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  eexxcceessssiivvee  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ttuunneedd  cciirrccuuiittss  wwhhiicchh  aarree  aatt  tthhee  ssaammee  

ffrreeqquueennccyy  

  BB..AAllssoo  kknnoowwnn  aass  ddoouubbllee  hhuummpp  

  CC..AAllssoo  kknnoowwnn  aass  ccrriittiiccaall  ccoouupplliinngg  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  BB  



  

  

  66AA440099  

CC  

WWhhaatt  iiss  aa  sseellff  rreeccttiiffiieedd  cciirrccuuiitt??  

  AA..PPrroovviiddeess  aa  ttoonnee  ffrreeqquueennccyy  ffoorr  FF33FF  eemmiissssiioonnss  

  BB..AAnn  oopp--aammpp  cciirrccuuiitt  tthhaatt  pprroovviiddeess  aa  ffeeeedd--bbaacckk  ttoo  tthhee  iinnppuutt  

  CC..PPrroovviiddeess  aa  ttoonnee  ffrreeqquueennccyy  ffoorr  AA--22  eemmiissssiioonnss  

  DD..AA  sseellff  oosscciillllaattiinngg  ffrreeqquueennccyy  ddiissccrriimmiinnaattoorr  cciirrccuuiitt  

  

  

  66AA441100  

AA  

WWhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ddBB  cchhaannggee  iinn  ffiieelldd  iinntteennssiittyy  aatt  aa  ggiivveenn  ddiissttaannccee  iiff  tthhee  ppoowweerr  iiss  ddoouubblleedd??  

  AA..33  ddBB  

  BB..66  ddBB  

  CC..22  ddBB  

  DD..1100  ddBB  

  

  

  66AA441111  

CC  

KKeeyyiinngg  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  aatt  vvaarriioouuss  ppooiinnttss  iinn  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr..    SSoommee  aarree::  

  AA..AAtt  tthhee  pprriimmaarryy  ooff  ppoowweerr  ttrraannssffoorrmmeerr,,  aatt  ffiillaammeenntt  cceenntteerrttaapp,,  aatt  ssccrreeeenn  ggrriidd  cciirrccuuiitt  

  BB..AAtt  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrriidd  cciirrccuuiitt,,  aatt  tthhee  DDCC  ssuuppppllyy  

  CC..AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  

  66AA441122  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  tteerrmm  uusseedd  wwhheenn  tthhee  rreecceeiivviinngg  ooppeerraattoorr  mmaayy  iinntteerrrruupptt  tthhee  ttrraannssmmiittttiinngg  ooppeerraattoorr  aatt  aannyy  ppooiinntt  

dduurriinngg  ttrraannssmmiissssiioonn??  

  AA..MMoodduullaattiioonn  ccoommppaannddeerriinngg  

  BB..IInntteerrrruuppttiioonn  sshhiifftt  kkeeyyiinngg  

  CC..BBrreeaakk--iinn  ooppeerraattiioonn  

  DD..TTrraannssmmiissssiioonn  sshhiifftt  kkeeyyiinngg  

  

  

  66AA441133  

CC  

WWhhiicchh  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbeesstt  eexxppllaaiinnss  ffrreeqquueennccyy--sshhiifftt  kkeeyyiinngg??  

  AA..TThhee  sshhiiffttiinngg  ooff  ffrreeqquueenncciieess  bbyy  mmoodduullaattiinngg  tthhee  ccaarrrriieerr  aanntteennnnaa  

  BB..CChhaannggiinngg  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  iinnppuutt  wwhheenn  tthhee  kkeeyy  iiss  ddeepprreesssseedd  

  CC..CChhaannggiinngg  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  oouuttppuutt  wwhheenn  tthhee  kkeeyy  iiss  ddeepprreesssseedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA441144  

CC  

WWhhaatt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ffrreeqquueennccyy--sshhiifftt  kkeeyyiinngg  hhaass  oovveerr  ""oonn--ooffff""  kkeeyyiinngg??  

  AA..IInnccrreeaassee  ooff  ttrraannssmmiitttteerr  bbaannddwwiiddtthh  

  BB..DDeeccrreeaassee  ooff  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  

  CC..IInnccrreeaassee  ooff  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  

  DD..BBootthh  AA  aanndd  CC  

  

  

  66AA441155  

AA  

CCooddee  ssppeeeedd  oorr  nnuummbbeerr  ooff  wwoorrddss  ppeerr  mmiinnuuttee  ttrraannssmmiitttteedd  hhaavvee  wwhhaatt  eeffffeecctt  iiff  aannyy  oonn  tthhee  bbaannddwwiiddtthh  ooff  

eemmiissssiioonn  ooff  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr??  

  AA..IItt  ddooeess  hhaavvee  aann  eeffffeecctt..    BBaannddwwiiddtthh  iinnccrreeaasseess  aass  tthhee  ccooddee  ssppeeeedd  iiss  iinnccrreeaasseedd  

  BB..NNoo  eeffffeecctt..    BBaannddwwiiddtthh  ddeeccrreeaasseess  aass  tthhee  ccooddee  ssppeeeedd  iiss  iinnccrreeaasseedd  

  CC..SSiiggnnaall  ssttrreennggtthh  iinnccrreeaasseess  aass  tthhee  ssppeeeedd  iinnccrreeaasseess  

  DD..BBootthh  AA  &&  CC  

  

  

  66AA441166  

AA  

KKeeyyiinngg  aa  ssiimmppllee--oosscciillllaattoorr  ttyyppee  ooff  eemmeerrggeennccyy  ttrraannssmmiitttteerr  mmaayy  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy::  

  AA..IInnsseerrttiinngg  tthhee  kkeeyy  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  pprriimmaarryy  ooff  tthhee  hhiigghh  vvoollttaaggee  ppllaattee  ttrraannssffoorrmmeerr  

  BB..IInnsseerrttiinngg  tthhee  kkeeyy  iinn  ppaarraalllleell  wwiitthh  tthhee  pprriimmaarryy  ooff  tthhee  hhiigghh  vvoollttaaggee  ppllaattee  ttrraannssffoorrmmeerr  

  CC..IInnsseerrttiinngg  tthhee  kkeeyy  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  ffiinnaall  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  aanntteennnnaa  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  66AA441177  

DD  

TThhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ooff  tthhee  ffiinnaall  RRFF  aammpplliiffiieerr  iinn  aa  ttrraannssmmiitttteerr  iinnccrreeaasseess  aanndd  rraaddiiaattiioonn  ddeeccrreeaasseess,,  iiff  tthhee  

aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt  iiss  iinn  ggoooodd  oorrddeerr,,  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  tthhee  ccaauussee??  

  AA..NNeeuuttrraalliizzaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  uuppsseett  

  BB..TThhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ddeettuunneedd,,  bbiiaass  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  lloosstt  

  CC..GGrriidd  eexxcciittaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  ddeeccrreeaasseedd,,  tthheerree  mmaayy  bbee  aa  ffaauullttyy  ttuubbee,,  oorr  tthheerree  mmaayy  bbee  ppaarraassiittiicc  oosscciillllaattiioonnss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA441188  

CC  

WWhheenn  hhooiissttiinngg  aa  sshhiippbbooaarrdd  aanntteennnnaa,,  ttoo  aavvooiidd  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  wwiirree  aanndd  iinnssuullaattoorrss::  

  AA..AAvvooiidd  bbeennddiinngg  tthhee  wwiirree  

  BB..AAvvooiidd  ssmmaasshhiinngg  tthhee  iinnssuullaattoorrss  aaggaaiinnsstt  mmeettaall  oobbjjeeccttss  

  CC..AA  aanndd  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA441199  

AA  

IIff  aa  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  iiss  110000  mmiiccrroovvoollttss  ppeerr  mmeetteerr  aatt  110000  mmiilleess,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  ffiieelldd  ssttrreennggtthh  aatt  220000  mmiilleess??  

  AA..5500  mmiiccrroovvoollttss  

  BB..1100  mmiiccrroovvoollttss  

  CC..220000  mmiiccrroovvoollttss  

  DD..115500  mmiiccrroovvoollttss  

  

  

  66AA442200  

AA  

FFiieelldd  iinntteennssiittyy  iiss::  

  AA..DDiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  BB..IInnvveerrsseellyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  CC..DDiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  ssqquuaarree  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  DD..DDiirreeccttllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  ssqquuaarree  rroooott  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  

  

  66AA442211  

AA  

WWhhaatt  ppooiinntt  oonn  aa  sshhiippbbooaarrdd  aanntteennnnaa  ssyysstteemm  ddiissppllaayyss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppootteennttiiaall??  

  AA..TThhee  eenndd  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  ffuurrtthheesstt  ffrroomm  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss  

  BB..TThhee  eenndd  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  cclloosseesstt  ttoo  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss  

  CC..NNeeaarr  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

66AA442222  

DD  

AA  ddeeffeeccttiivvee  vvaaccuuuumm  ttuubbee  iinn  aa  ttrraannssmmiitttteerr  mmaayy  bbee  iinnddiiccaatteedd  bbyy::  

  AA..GGaass  ggllooww  wwiitthhiinn  tthhee  ttuubbee  

  BB..NNoo  lliigghhtt  ffrroomm  tthhee  ffiillaammeenntt  

  CC..RReedduucceedd  oouuttppuutt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA442233  

CC  

AA  mmaasstteerr--oosscciillllaattoorr  ppoowweerr--aammpplliiffiieerr  ttrraannssmmiitttteerr  hhaass  bbeeeenn  ooppeerraattiinngg  nnoorrmmaallllyy..    TThhee  aanntteennnnaa  aammmmeetteerr  

ssuuddddeennllyy  rreeaaddss  zzeerroo..    AAllll  ffiillaammeennttss  aarree  bbuurrnniinngg  aanndd  ppllaattee  aanndd  ggrriidd  mmeetteerrss  rreeaadd  nnoorrmmaall  ccuurrrreennttss  aanndd  

vvoollttaaggeess..    WWhhaatt  hhaappppeenneedd??  

  AA..AA  sshhoorrtteedd  aanntteennnnaa  aammmmeetteerr  

  BB..AAnn  ooppeenn  ccoonnnneeccttiioonn  iinn  tthhee  rreemmoottee  rreeaaddiinngg  mmeetteerr  

  CC..BBootthh  aa  aanndd  bb  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA442244  

DD  

EEffffeeccttss  ooff  ddiirrttyy  oorr  ssaalltt--eennccrruusstteedd  iinnssuullaattiioonn  aarree::  

  AA..EErrrraattiicc  rreeaaddiinnggss  ooff  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  

  BB..IInnccrreeaasseedd  ccoorroonnaa  ddiisscchhaarrggee  

  CC..DDeeccrreeaasseedd  rraaddiiaattiioonn  ppoowweerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA442255  

AA  

TToo  rreedduuccee  tthhee  ssppaarrkkiinngg  aatt  tthhee  ccoonnttaaccttss  ooff  aa  kkeeyy  uusseedd  iinn  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..CCoonnnneecctt  aa  ssuuiittaabbllee  kkeeyy--cclliicckk  ffiilltteerr  aaccrroossss  tthhee  kkeeyy  

  BB..CCoonnnneecctt  aa  ssuuiittaabbllee  kkeeyy--cclliicckk  ffiilltteerr  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  kkeeyy  

  CC..CCoonnnneecctt  aa  ssuuiittaabbllee  hhiigghh--ppaassss  ffiilltteerr  aaccrroossss  tthhee  kkeeyy  

  DD..IInnccrreeaassee  tthhee  ccoonnttaacctt  ssppaaccee  ooff  tthhee  kkeeyy  

  

  

  66AA442266  

AA  

IInn  aa  sseellff  eexxcciitteedd  oosscciillllaattoorr,,  aa  sswwiinnggiinngg  aanntteennnnaa::  

  AA..WWiillll  ccaauussee  sseerriioouuss  ffrreeqquueennccyy  iinnssttaabbiilliittyy  

  BB..WWiillll  ccaauussee  nnoo  nnoottiicceeaabbllee  ffrreeqquueennccyy  iinnssttaabbiilliittyy  

  CC..MMaayy  ccaauussee  mmiinnoorr  ffrreeqquueennccyy  iinnssttaabbiilliittyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

66AA442277  

AA  

WWhhaatt  mmaayy  bbee  oobbsseerrvveedd  aass  tthhee  aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt  iiss  bbrroouugghhtt  iinnttoo  rreessoonnaannccee  aabboouutt  tthhee  ppllaattee  ccuurrrreenntt  ooff  tthhee  ffiinnaall  

aammpplliiffiieerr??  

  AA..IItt  wwiillll  iinnccrreeaassee  

  BB..IItt  wwiillll  ddeeccrreeaassee  

  CC..IItt  wwiillll  rreemmaaiinn  ccoonnssttaanntt  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA442288  

DD  

IInnssttrruummeennttss  uusseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  vvaarriioouuss  DDCC  ccuurrrreennttss  aanndd  vvoollttaaggeess  iinn  aa  ttrraannssmmiitttteerr  mmaayy  bbee  pprrootteecctteedd  aaggaaiinnsstt  

ddaammaaggee  ttoo  ssttrraayy  RRFF  bbyy::  

  AA..IInnssuuffffiicciieenntt  ggrriidd  bblloocckkiinngg  bbiiaass  iiss  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ggrriidd  wwhheenn  tthhee  kkeeyy  iiss  ooppeenn  

  BB..SShhoorrtteedd  bbiiaass  rreessiissttoorr  

  CC..SShhoorrtteedd  kkeeyy--cclliicckk  ffiilltteerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA442299  

DD  

IInn  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ttrraannssmmiitttteerr  wwiitthh  aa  DDCC  ggeenneerraattoorr  ppllaattee  vvoollttaaggee  ssoouurrccee,,  aann  AACC  ggeenneerraattoorr  ffiillaammeenntt  

ssuuppppllyy,,  aanndd  ggrriidd--bbiiaass  kkeeyyiinngg,,  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  wwrroonngg  wwhheenn  tthhee  eemmiissssiioonn  ccoonnttiinnuueess  wwiitthh  tthhee  kkeeyy  ccoonnttaaccttss  

ooppeenn??  

  AA..IInnssuuffffiicciieenntt  ggrriidd  bblloocckkiinngg  bbiiaass  iiss  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ggrriidd  wwhheenn  tthhee  kkeeyy  iiss  ooppeenn  

  BB..SShhoorrtteedd  bbiiaass  rreessiissttoorr  

  CC..SShhoorrtteedd  kkeeyy--cclliicckk  ffiilltteerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA443300  

AA  

AA  ssttaattiioonn  hhaass  aann  aassssiiggnneedd  ffrreeqquueennccyy  ooff  88000000  kkHHzz  aanndd  aa  ffrreeqquueennccyy  ttoolleerraannccee  ooff  pplluuss  oorr  mmiinnuuss  00..0044%%..    TThhee  

oosscciillllaattoorr  ooppeerraatteess  aatt  11//88tthh  ooff  tthhee  iinnppuutt..    WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerrmmiitttteedd  ddeevviiaattiioonn  ooff  tthhee  oosscciillllaattiioonn  

ffrreeqquueennccyy  iinn  HHzz,,  wwhhiicchh  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  ttoolleerraannccee??  

  AA..PPlluuss  oorr  mmiinnuuss  440000  HHzz  

  BB..PPlluuss  oorr  mmiinnuuss  332200  HHzz  

  CC..PPlluuss  oorr  mmiinnuuss  880000  HHzz  

  DD..PPlluuss  oorr  mmiinnuuss  664400  HHzz  

  

  66AA443311  

AA  

AA  ttrraannssmmiitttteerr  ooppeerraattiinngg  oonn  55000000  kkHHzz  uusseess  aa  11000000  kkHHzz  ccrryyssttaall  wwiitthh  aa  tteemmppeerreedd  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  --  44  

HHzz//MMHHzz//00  ddeeggrreeeess  cceennttiiggrraaddee..    WWhhaatt  iiss  tthhee  cchhaannggee  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  iiff  tthhee  

tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaasseess  66  ddeeggrreeeess  cceennttiiggrraaddee??  

  AA..449999..8888  kkHHzz  

  BB..55000000..1122  kkHHzz  

  CC..44112200..00  kkHHzz  

  DD..55112200..00  kkHHzz  

  

  

  66AA443322  

CC  

TThhee  ccoorrrreecctt  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ssuurrggee  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  qquuaarrtteerr  wwaavveelleennggtthh  mmaattcchhiinngg  lliinnee  iiss::  

  AA..IImmppeeddaannccee  ttoottaall  eeqquuaall  00..2255  oovveerr  11  ssqquuaarreedd  

  BB..IImmppeeddaannccee  ttoottaall  eeqquuaall  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  ttiimmeess  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  lliinnee  ssqquuaarreedd  oovveerr  11  ttiimmeess  

CC..1144  

  CC..IImmppeeddaannccee  zzeerroo  eeqquuaall  iimmppeeddaannccee  ooff  aanntteennnnaa  ttiimmeess  iimmppeeddaannccee  ooff  tthhee  lliinnee  ssqquuaarreedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA443333  

AA  

WWhhaatt  aarree  tthhee  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  wwhheenn  ffiigguurriinngg  tthhee  ssuurrggee  iimmppeeddaannccee  ooff  aa  nnoonn--rreessoonnaanntt  ttrraannssmmiissssiioonn  

lliinnee??  

  AA..DDiiaammeetteerr  ooff  tthhee  ccoonndduuccttoorr,,  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  ccoonndduuccttoorrss,,  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaanntt  ooff  iinnssuullaattiinngg  mmaatteerriiaall  

  BB..VVoollttaaggee  oonn  RRFF  lliinnee,,  ddiiaammeetteerr  ooff  ccoonndduuccttoorrss,,  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  ddiieelleeccttrriicc  



  CC..DDiiaammeetteerr  ooff  sshhiieellddiinngg,,  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  ddiieelleeccttrriicc  ccoonnssttaanntt,,  iinnssuullaattiinngg  sshhiieelldd  aarroouunndd  tthhee  ccoonndduuccttoorr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA443344  

CC  

IIff  tthhee  oouuttppuutt  ffrreeqquueennccyy  aafftteerr  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  tthhrreeee  ddoouubblleerr  ssttaaggeess  iiss  1166,,880000  kkHHzz,,  ggiivvee  tthhee  ccrryyssttaall  

ffrreeqquueennccyy  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..22116600  kkHHzz  

  BB..22  GGHHzz  

  CC..22111100  kkHHzz  

  DD..22  kkHHzz  

  

  

  66AA443355  

AA  

AAddddiinngg  aann  iinndduuccttoorr  iinn  sseerriieess  wwiitthh  aann  aanntteennnnaa  wwiillll  hhaavvee  wwhhaatt  eeffffeecctt  oonn  tthhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy??  

  AA..DDeeccrreeaassee  

  BB..IInnccrreeaassee  

  CC..NNeeuuttrraalliizzaattiioonn  

  DD..EEqquuaalliizzaattiioonn  

  

  

  66AA443366  

BB  

AAddddiinngg  aa  ccaappaacciittoorr  iinn  sseerriieess  wwiitthh  aann  aanntteennnnaa  wwiillll  hhaavvee  wwhhaatt  eeffffeecctt  oonn  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy??  

  AA..DDeeccrreeaassee  

  BB..IInnccrreeaassee  

  CC..NNeeuuttrraalliizzaattiioonn  

  DD..EEqquuaalliizzaattiioonn  

  

  

  66AA443377  

DD  

TThhee  rraaddiiaatteedd  wwaavveelleennggtthh  ooff  aa  HHeerrttzziiaann  aanntteennnnaa  iiss::  

  AA..11//22  tthhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  mmoodduullaatteedd  ccooaaxxiiaall  

  BB..11//44  tthhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  mmoodduullaatteedd  RRFF  lliinnee  

  CC..11//22  tthhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  

  DD..AApppprrooxxiimmaatteellyy  ttwwiiccee  tthhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  

  

  

  66AA443388  

BB  

TToo  ooppeerraattee  oonn  aa  lloowweerr  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  oonn  aann  aavvaaiillaabbllee  MMaarrccoonnii  aanntteennnnaa  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  tthhee  ccoorrrreecctt  

pprroocceedduurree??  

  AA..AAdddd  aa  ccaappaacciittoorr  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  aanntteennnnaa  

  BB..AAdddd  aann  iinndduuccttoorr  iinn  sseerriieess  wwiitthh  tthhee  aanntteennnnaa  

  CC..AAdddd  aa  ssccrreeeenn  ggrriidd  bbyyppaassss  ccaappaacciittoorr  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  aanntteennnnaa  ttrraapp  

  DD..AAdddd  aann  RRFF  cchhookkee  aaccrroossss  tthhee  ffeeeedd  lliinnee  ttoo  ggrroouunndd  



  

  

  66AA443399  

DD  

BByy  rreedduucciinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  ooff  aa  HHeerrttzziiaann  aanntteennnnaa  wwhhaatt  aarree  tthhee  rreessuullttss??  

  AA..TThhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  wwiillll  bbee  rreedduucceedd  

  BB..TThhee  ssiiggnnaall  oonn  aa  nneeaarrbbyy  ffrreeqquueennccyy  wwiillll  bbee  ssaattuurraatteedd  uuppoonn  mmoodduullaattiioonn  

  CC..TThhee  aanntteennnnaa  ttrraapp  iiss  rreedduucceedd  ccaauussiinngg  ccrroossss  mmoodduullaattiioonn  

  DD..TThhee  rreessoonnaanntt  ffrreeqquueennccyy  wwiillll  iinnccrreeaassee  

  

  

  66AA444400  

DD  

WWhhiicchh  aanntteennnnaa  ssyysstteemm  hhaass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  bbeettwweeeenn  vvaarriioouuss  ddiirreeccttiioonnss  ooff  rreecceeiivviinngg  oorr  

ttrraannssmmiittttiinngg??  

  AA..11//44  ssttuubb  bbii--ddiirreeccttiioonnaall  

  BB..MMuullttii--bbaanndd  MMaarrccoonnii  11//22  wwaavvee  

  CC..11//22  wwaavveelleennggtthh  YYaaggii  ppeerrppeennddiiccuullaarr  ppoollaarriizzeedd  aanntteennnnaa  

  DD..SSiinnggllee  eelleemmeenntt  vveerrttiiccaall  aanntteennnnaa  

  

  

  66AA444411  

BB  

GGiivveenn  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  bbaassee  ooff  aa  MMaarrccoonnii  aanntteennnnaa,,  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  

ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ppoowweerr??  

  AA..PP  ==  wwaattttss  xx  aammppss  

  BB..PP  ==  aammppss..  ssqquuaarreedd  xx  rreessiissttaannccee  

  CC..PP  ==  ccuurrrreenntt  xx  rreessiissttaannccee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA444422  

DD  

AA  vveerrttiiccaall  lloooopp  aanntteennnnaa  hhaass  aa::  

  AA..OOmmnnii--ddiirreeccttiioonnaall  ppaatttteerrnn  wwhhiicchh  iiss  mmaaxxiimmuumm  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  ppllaannee  ooff  tthhee  lloooopp,,  aanndd  mmiinniimmuumm  

iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  bbrrooaaddssiiddee  ttoo  tthhee  lloooopp  

  BB..NNoonn--ddiirreeccttiioonnaall  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ccoommppaassss  ppooiinnttss  

  CC..HHaass  mmiinniimmuumm  rraaddiiaattiioonn  oorr  rreecceeppttiioonn  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  eennddss  ooff  tthhee  aanntteennnnaa  

  DD..HHaass  aa  bbii--ddiirreeccttiioonnaall  ppaatttteerrnn  wwhhiicchh  iiss  mmaaxxiimmuumm  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ppllaannee  ooff  tthhee  lloooopp,,  aanndd  mmiinniimmuumm  

iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  bbrrooaaddssiiddee  ttoo  tthhee  lloooopp  

  

  

  66AA444433  

CC  

WWhhaatt  mmoodduullaattiioonn  iiss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ssttaattiicc  aanndd  lliigghhttnniinngg  rraaddiioo  wwaavveess??  

  AA..AAllll  oodddd  hhaarrmmoonniicc  ffrreeqquueenncciieess  

  BB..AAllll  eevveenn  hhaarrmmoonniicc  ffrreeqquueenncciieess  

  CC..AAmmpplliittuuddee  mmoodduullaattiioonn  

  DD..FFrreeqquueennccyy  mmoodduullaattiioonn  



  

  

  66AA444444  

AA  

TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aa  HHeerrttzz  aanndd  MMaarrccoonnii  aanntteennnnaa  iiss::  

  AA..TThhee  pphhyyssiiccaall  lleennggtthh  

  BB..TThhee  ppoossiittiioonniinngg  ooff  tthhee  ccaappaacciittoorr  ffeeeedd  ttrraappss  

  CC..TThhee  ggrroouunnddiinngg  ooff  RRFF  sshhiieellddiinngg  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA444455  

CC  

WWhhaatt  iiss  mmeeaanntt  bbyy  tthhee  tteerrmm  ppoollaarriizzaattiioonn  ooff  aa  rraaddiioo  wwaavvee??  

  AA..EElleeccttrroommaaggnneettiicc  wwaavveess  ppeenneettrraattee  ccoonndduuccttoorrss  bbeeccaauussee  ooff  eeddddyy  ccuurrrreennttss  

  BB..EElleeccttrroommaaggnneettiiccaallllyy  cchhaarrggeedd  wwaavveess  ccrroossss  tthhee  zzeerroo  aaxxiiss  iinn  ppeerrppeennddiiccuullaarr  ppaatttteerrnnss  ccaauussiinngg  ppoollaarriizzaattiioonn  

ttoo  aappppeeaarr  

  CC..TThhee  ppoollaarriizzaattiioonn  ooff  aa  rraaddiioo  wwaavvee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  wwaavvee  ppllaannee  

  DD..TThhee  ppoollaarriizzaattiioonn  ooff  aa  rraaddiioo  wwaavvee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  mmaaggnneettiicc  wwaavvee  ppllaannee  

  

  

  66AA444466  

CC  

WWhhaatt  aarree  tthhee  lloowweesstt  ffrreeqquueenncciieess  uusseedd  iinn  rraaddiioo  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttooddaayy??  

  AA..SSSSBB  vvooiiccee  

  BB..DDoouubbllee--ssiiddeebbaanndd  FFMM  vvooiiccee  

  CC..1155  kkHHzz  

  DD..11  kkHHzz  ttoo  55  kkHHzz  

  

  

  66AA444477  

AA  

RRaaddiioo  ffrreeqquueenncciieess  tthhaatt  aarree  uusseeffuull  ffoorr  lloonngg  ddiissttaannccee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  rreeqquuiirriinngg  ccoonnttiinnuuoouuss  ooppeerraattiioonn::  

  AA..LLooww  ffrreeqquueennccyy  

  BB..HHiigghh  ffrreeqquueennccyy  

  CC..VVeerryy  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  

  DD..UUllttrraa  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  

  

  

  66AA444488  

CC  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  ffrreeqquueenncciieess  iinn  tthhee  oorrddeerr  ooff  1155  kkHHzz  aarree  uussuuaallllyy  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  ggrroouunndd  wwaavveess,,  aanndd  

rreeqquuiirree  ggeenneerraattiioonn  ooff  ________  ppoowweerr  oouuttppuuttss  ffoorr  rreelliiaabbllee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ooppeerraattiioonn::  

  AA..HHiigghh  ppoowweerr  

  BB..LLooww  ppoowweerr  

  CC..EExxttrreemmeellyy  hhiigghh  ppoowweerr  

  DD..EExxttrreemmeellyy  llooww  ppoowweerr  

  

  

  66AA444499  



CC  

FFrreeqquueenncciieess  wwiitthh  ssuubbssttaannttiiaallllyy  lliinnee  pprrooppaaggaattiioonnss::  

  AA..VVHHFF,,  UUHHFF,,  mmiiccrroowwaavvee  

  BB..AAbboouutt  5500--3300,,000000  MMHHzz  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445500  

AA  

OOnn  aann  aavveerraaggee  yyeeaarrllyy  bbaassiiss  tthhee  rreecceeiivveedd  TTrraannss--AAttllaannttiicc  ssiiggnnaallss  iinnccrreeaasseedd  iinn  ssttrreennggtthh  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee  

ddeeggrreeee  ooff  ________..    MMaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  1111  yyeeaarr  ccyyccllee::  

  AA..SSuunn  ssppoott  aaccttiivviittyy  

  BB..AAuurroorraa  bboorreeaalliiss  

  CC..EExxttrraattrrooppiiccaall  AAddvveeccttiioonn  

  DD..PPeerriiggeeaann  ttiiddee  

  

  

  66AA445511  

DD  

HHaarrmmoonniicc  rraaddiiaattiioonn  iiss::  

  AA..RRaaddiiaattiioonn  ooccccuurrrriinngg  oonn  ffrreeqquueenncciieess  tthhaatt  aarree  wwhhoollee  mmuullttiipplleess  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ffrreeqquueennccyy  

  BB..IIss  aallwwaayyss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ffrreeqquueennccyy  

  CC..RReedduucceedd  bbyy  pprrooppeerr  ttuunniinngg  ooff  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445522  

CC  

HHaarrmmoonniicc  rraaddiiaattiioonn  ffrroomm  aa  ttrraannssmmiitttteerr  mmaayy  ccaauussee  iinntteerrffeerreennccee::  

  AA..WWhheerree  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ssiiggnnaall  ccaannnnoott  bbee  hheeaarrdd  bbeeccaauussee  ooff  ""sskkiipp""  

  BB..IInn  ootthheerr  sshhiippbbooaarrdd  eeqquuiippmmeenntt  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445533  

CC  

WWhhyy  ssuupppprreessss  RRFF  hhaarrmmoonniiccss  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  aa  ttrraannssmmiitttteerr??  

  AA..TToo  pprreevveenntt  iinntteerrffeerreennccee  ffrroomm  ooccccuurrrriinngg  wwiitthh  ootthheerr  rraaddiioo  sseerrvviicceess  

  BB..TToo  rreessttrriicctt  tthhee  bbaannddwwiiddtthh  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattiioonn  ttoo  tthhee  lleeggaall  lliimmiittss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445544  

AA  

AA  wwaavveettrraapp  iinn  aa  rreecceeiivveerr::  

  AA..PPrreevveennttss  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aannyy  uunnddeessiirreedd  oouuttppuutt  ooff  tthhee  rreecceeiivveerr  

  BB..GGeenneerraatteess  ddeessiirreedd  ffrreeqquueenncciieess  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  rreecceeiivveerr  



  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445555  

DD  

TThhee  ffoollllooww  ddeevviicceess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  oosscciillllaattiioonn  iinn  aa  ccrryyssttaall  oosscciillllaattoorr  aarree::  

  AA..PPllaattee  DDCC  mmiilllliiaammmmeetteerr,,  ggrriidd  DDCC  aammmmeetteerr,,  nneeoonn  bbuullbb  

  BB..TThheerrmmooggaallvvaannoommeetteerr,,  wwaavveemmeetteerr  

  CC..FFllaasshhlliigghhtt  bbuullbb  oonn  aa  lloooopp  ooff  wwiirree,,  hheetteerrooddyynnee  ttyyppee  ffrreeqquueennccyy  mmeetteerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445566  

DD  

AAnn  aarrttiiffiicciiaall  aanntteennnnaa  ssoommeettiimmeess  uusseedd  iinn  tteessttiinngg  aa  ttrraannssmmiitttteerr::  

  AA..DDuummmmyy  aanntteennnnaa  

  BB..DDuummmmyy  llooaadd  

  CC..PPrreevveennttss  uunnddeessiirreedd  rraaddiiaattiioonn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  66AA445577  

DD  

TThhee  ssyysstteemm  pprroodduucciinngg  AA--22  eemmiissssiioonn  bbyy  aa  ""cchhooppppeerr""  mmaayy  bbee  tthhoouugghhtt  ooff::  

  AA..AAss  aa  ddoouubbllee--kkeeyyiinngg  ssyysstteemm  

  BB..TThhee  aauuttoommaattiicc  ""cchhooppppeerr""  ttuurrnnss  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  oonn  aanndd  ooffff  aatt  aa  rraappiidd  rraattee  

  CC..TThhee  ootthheerr  kkeeyy  iiss  aa  nnoorrmmaall  hhaanndd  ooppeerraatteedd  kkeeyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445588  

AA  

AAddvvaannttaaggeess  ooff  hhiigghh--ffrreeqquueennccyy  rraaddiioo  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  

  AA..TThhee  uuppppeerr  ffrreeqquueenncciieess  aarree  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ffrreeee  ooff  aattmmoosspphheerriicc  iinntteerrffeerreennccee,,  ssmmaallll  aanntteennnnaass  ppeerrmmiitt  

eeffffiicciieenntt  mmoobbiillee  ooppeerraattiioonn  

  BB..MMaann--mmaaddee  nnooiisseess  aarree  nnoo  pprroobblleemm,,  rreefflleeccttiioonnss  mmaayy  eeaassiillyy  ooccccuurr  ffrroomm  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ootthheerr  oobbjjeeccttss  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA445599  

DD  

TTrraannssmmiitttteerrss  tthhaatt  eemmppllooyy  vvaarriioommeetteerrss  rraatthheerr  tthhaann  vvaarriiaabbllee  ccaappaacciittoorrss  aass  ttuunniinngg  eelleemmeennttss  ddoo  ssoo  bbeeccaauussee  ooff::  

  AA..TThhee  ssiizzee  ooff  rreeqquuiirreedd  vvaarriiaabbllee  ccaappaacciittoorrss  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  ffrreeqquueennccyy  bbaanndd  

  BB..TThheerree  iiss  nnoo  ssuucchh  tthhiinngg  aass  aa  vvaarriioommeetteerr!!  

  CC..VVaarriioommeetteerrss  ccaann  bbee  rreellaattiivveellyy  ccoommppaacctt  

  DD..AA  &&  CC  



  

  

  66AA446600  

BB  

TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  aanndd  rraaddiiaatteedd  ppoowweerr  ooff  aann  aanntteennnnaa::  

  AA..PP==II22  XX  RR  

  BB..PP==II22  XX  rraaddiiaatteedd  rreessiissttaannccee  

  CC..NNoo  rreellaattiioonnsshhiipp  eexxiissttss  

  DD..PP==EE  xx  II  

  

  

  66AA446611  

DD  

IIrroonn  ccoommppoouunndd  ccyylliinnddeerrss  ffoouunndd  iinn  iinndduuccttaanncceess::  

  AA..IInnccrreeaassee  QQ  

  BB..IInnccrreeaassee  sseelleeccttiivviittyy  

  CC..IInnccrreeaassee  ggaaiinn  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  

  66AA446622  

AA  

MMoodduullaattiioonn  ooff  aann  RRFF  ccaarrrriieerr  pprroodduucceess  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  llaasstt  rraaddiioo  ssttaaggee  ooff  tthhee  ssyysstteemm::  

  AA..HHiigghh--lleevveell  mmoodduullaattiioonn  

  BB..LLooww--lleevveell  mmoodduullaattiioonn  

  CC..MMeeddiiuumm--lleevveell  mmoodduullaattiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA446633  

DD  

BBaassiiccaallllyy,,  aamm  FFMM  rreecceeiivveerr  iiss  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  bbuutt  ddiiffffeerrss  iinn::  

  AA..TThhee  mmeetthhoodd  ooff  ddeetteeccttiioonn  

  BB..TThhee  rreedduuccttiioonn  ooff  sseennssiittiivviittyy  ttoo  aammpplliittuuddee  mmoodduullaattiioonn  

  CC..DDee--eemmpphhaassiiss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA446644  

AA  

AA  ffoorrmm  ooff  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddeetteeccttoorr  bbrreeaakkss  iinnttoo  aanndd  oouutt  ooff  oosscciillllaattiioonn  aatt  aa  rraattee  aabboovvee  

aauuddiibbiilliittyy::  

  AA..SSuuppeerrrreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  

  BB..SSuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr  

  CC..DDiissccrriimmiinnaattoorr  rreecceeiivveerr  

  DD..DDeettuunneedd  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  rreecceeiivveerr  



  

  

  66AA446655  

DD  

AA  ttuunneedd  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  aahheeaadd  ooff  tthhee  mmiixxeerr  ssttaaggee  iinn  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr::  

  AA..IImmpprroovveess  rreecceeiivveerr  sseennssiittiivviittyy,,  iimmpprroovveess  iimmaaggee  rreejjeeccttiioonn  

  BB..IImmpprroovveess  sseelleeccttiivviittyy,,  iimmpprroovveess  ssttaabbiilliittyy  

  CC..IImmpprroovveess  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo,,  rreedduucceedd  iinntteerrffeerreennccee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA446666  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ""mmiixxeerr""  ttuubbee  iinn  tthhee  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr??  

  AA..TThhee  ffiirrsstt  ddeetteeccttoorr  

  BB..TThhee  sseeccoonndd  ddeetteeccttoorr  

  CC..TThhee  bbeeaatt  ffrreeqquueennccyy  oosscciillllaattoorr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  66AA446677  

AA  

AAnn  iinnccoommiinngg  ssiiggnnaall  ccaauussiinngg  iimmaaggee  iinntteerrffeerreennccee  iiss  ________  tthhee  IIFF  aabboovvee  oorr  bbeellooww  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  

rreecceeiivveerr  iiss  ttuunneedd::  

  AA..TTwwiiccee  

  BB..TThhrreeee  ttiimmeess  

  CC..HHaallff  ooff  

  DD..TThhrreeee  qquuaarrtteerrss  ooff  

  

  

  66AA446688  

AA  

AA  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr  iiss  aaddjjuusstteedd  ttoo  22773388  kkHHzz..    TThhee  IIFF  iiss  447755  kkHHzz..    WWhhaatt  iiss  tthhee  ggrriidd  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  

sseeccoonndd  ddeetteeccttoorr  ttuunneedd  ttoo??  

  AA..447755  kkHHzz  

  BB..995500  kkHHzz  

  CC..22226633  kkHHzz  

  DD..33221133  kkHHzz  

  

  

  66AA446699  

AA  

AA  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr  mmaayy  nnoott  ssuucccceessssffuullllyy  bbee  uusseedd  ffoorr  rreecceeppttiioonn  ooff  ffrreeqquueenncciieess  vveerryy  nneeaarr  tthhee  IIFF  

ffrreeqquueennccyy::  

  AA..BBeeccaauussee  tthhoossee  nneeaarr  ffrreeqquueenncciieess  wwoouulldd  ppaassss  ddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  tthhee  IIFF  aammpplliiffiieerr  aanndd  nnoott  bbee  ggrreeaattllyy  

aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ttuunniinngg  ooff  tthhee  RRFF  oorr  oosscciillllaattoorr  ssttaaggeess  

  BB..BBeeccaauussee  tthhoossee  nneeaarr  ffrreeqquueenncciieess  wwoouulldd  nnoott  ppaassss  ddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  tthhee  IIFF  aammpplliiffiieerr  

  CC..BBeeccaauussee  tthhoossee  nneeaarr  ffrreeqquueenncciieess  wwoouulldd  bbee  ggrreeaattllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ttuunniinngg  ooff  tthhee  RRFF  oorr  oosscciillllaattoorr  ssttaaggeess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA447700  

AA  

SSoommee  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveess  eemmppllooyy  aa  ccrryyssttaall--ccoonnttrroolllleedd  oosscciillllaattoorr::  

  AA..TToo  iinnssuurree  mmaaxxiimmuumm  ssttaabbiilliittyy  ooff  ooppeerraattiioonn  

  BB..TToo  rreedduuccee  nnooiissee  ggeenneerraatteedd  bbyy  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  oosscciillllaattoorr  

  CC..BBeeccaauussee  iitt  rreeqquuiirree  nnoo  sshhiieellddiinngg  

  DD..TToo  ccoonnttrrooll  ffeeeeddbbaacckk  

  

  

  66AA447711  

DD  

TToo  oobbttaaiinn  mmaaxxiimmuumm  rreessppoonnssee  ttoo  wweeaakk  CCWW  ssiiggnnaallss  wwiitthh  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr::  

  AA..RRFF  ggaaiinn  ccoonnttrrooll  sshhoouulldd  bbee  ffuullllyy  aaddvvaanncceedd  

  BB..BBFFOO  ccoonnttrrooll  vvaarriieedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  cclleeaarreesstt  ttoonnee  

  CC..AAVVCC  aaddvvaanncceedd  ttoo  tthhee  bbeesstt  vvoolluummee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447722  

AA  

MMoosstt  rreecceeiivveerr  hhiissss  iiss  dduuee  ttoo::  

  AA..NNooiissee  ggeenneerraatteedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ddeetteeccttoorr  

  BB..NNooiissee  ggeenneerraatteedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  AAFF  aammpplliiffiieerr  

  CC..FFaauullttyy  rreeggeenneerraattiioonn  ccoonnttrrooll  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447733  

AA  

HHiigghh  IIFF  ffrreeqquueenncciieess  iinn  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr::  

  AA..RReedduuccee  iimmaaggee  ffrreeqquueennccyy  rreessppoonnssee  

  BB..IInnccrreeaasseess  iimmaaggee  ffrreeqquueennccyy  rreessppoonnssee  

  CC..PPllaacceess  tthhee  iimmaaggee  ffrreeqquueennccyy  aass  cclloossee  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  rreecceeiivveedd  ffrreeqquueennccyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447744  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  IIFF  ooff  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr  rreecceeiivviinngg  oonn  11000000  kkHHzz  aanndd  tthhee  mmiixxiinngg  oosscciillllaattoorr  iiss  ttuunneedd  ttoo  

11550000  kkHHzz??  

  AA..550000  kkHHzz  

  BB..22550000  kkHHzz  

  CC..22000000  kkHHzz  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447755  

DD  



IImmaaggee  rreessppoonnssee  mmaayy  bbee  mmiinniimmiizzeedd  iinn  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr::  

  AA..BByy  uussiinngg  oonnee  oorr  mmoorree  ttuunneedd  RRFF  ssttaaggeess  aahheeaadd  ooff  tthhee  mmiixxeerr  

  BB..BByy  cchhoooossiinngg  aa  ssuuiittaabbllee  IIFF  ((ssuucchh  tthhaatt  tthhee  iimmaaggee  ffrreeqquueennccyy  wwiillll  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  rreecceeiivveerr''ss  ooppeerraattiinngg  

rraannggee))  

  CC..BByy  cchhoooossiinngg  aa  ssuuiittaabbllee  IIFF  ((ssuucchh  tthhaatt  tthhee  iimmaaggee  ffrreeqquueennccyy  wwiillll  ffaallll  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  rreecceeiivveerr''ss  ooppeerraattiinngg  

rraannggee))  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

  66AA447766  

DD  

IInn  aa  ttuunneedd  RRFF  rreecceeiivveerr  tthhee  hheetteerrooddyynnee  mmeetthhoodd,,  oovveerr  tthhee  aauuttooddyynnee  rreecceeppttiioonn,,  hhaass::  

  AA..GGrreeaatt  sseennssiittiivviittyy  

  BB..MMoorree  ssttaabbllee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  

  CC..WWiiddeerr  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  bbeeaatt--ffrreeqquueennccyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447777  

DD  

AA  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr''ss  ooppeerraattiioonn  iiss::  

  AA..AAnn  iinnccoommiinngg  RRFF  ccaarrrriieerr  iiss  ccoouupplleedd  iinnttoo  tthhee  ttuunneedd--ggrriidd  cciirrccuuiitt  aanndd  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ggrriidd  

  BB..IItt  iiss  tthheenn  aammpplliiffiieedd  iinn  tthhee  uussuuaall  mmaannnneerr..    AA  ccoonnttrroollllaabbllee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppllaattee  ssiiggnnaall  iiss  ccoouupplleedd  bbaacckk  iinnttoo  

tthhee  ggrriidd  cciirrccuuiitt  

  CC..TThhee  ccoouupplleedd  bbaacckk  ssiiggnnaall  iiss  iinn  pphhaassee  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  ssiiggnnaall  tthhuuss  aammpplliiffyyiinngg  iitt  aanndd  pprroovviiddiinngg  aa  ggrreeaatteerr  

oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iinn  tthhee  ppllaattee  cciirrccuuiitt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447788  

DD  

AAddvvaannttaaggeess  ooff  aa  ssttaaggee  ooff  RRFF  aammpplliiffiiccaattiioonn  aarree::  

  AA..IImmpprroovveedd  sseennssiittiivviittyy,,  iimmpprroovveedd  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  

  BB..IImmpprroovveedd  sseelleeccttiivviittyy,,  iimmpprroovveedd  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo  

  CC..IImmpprroovveedd  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  rraattiioo,,  mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  mmoorree  ssttaabbllee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ddeetteeccttoorr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA447799  

DD  

DDiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  aa  ssttaaggee  ooff  RRFF  aammpplliiffiiccaattiioonn  aarree::  

  AA..AA  ppoowweerr  aauuddiioo  aammpplliiffiieerr  wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd  ttoo  ooppeerraattee  aa  lloouuddssppeeaakkeerr  

  BB..AAnn  RRFF  aammpplliiffiieerr  rreeqquuiirreess  aaddddiittiioonnaall  ttuunneedd  cciirrccuuiittss  aanndd  ttuunniinngg  eelleemmeennttss  

  CC..SShhiieellddiinngg  wwiillll  pprroobbaabbllyy  bbee  nneecceessssaarryy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448800  

AA  

TThhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  aa  33  cciirrccuuiitt  rreecceeiivveerr  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy::  



  AA..TThhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ccoonnttrrooll  

  BB..TThhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  aauuddiioo  ffrreeqquueennccyy  ccoonnttrrooll  

  CC..TThhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  ccoonnttrrooll  

  DD..TThhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  bbeeaatt  ffrreeqquueennccyy  oosscciillllaattoorr  

  

  

  66AA448811  

AA  

AA  rreeggeenneerraattiivvee,,  oosscciillllaattiinngg--ddeetteeccttoorr  rreecceeiivveess  ddiirreeccttllyy  ccoouupplleedd  ttoo  aann  aanntteennnnaa::  

  AA..MMaayy  rraaddiiaattee  eenneerrggyy  tthhaatt  ccaann  bbeeaatt  wwiitthh  ootthheerr  ccaarrrriieerr  ffrreeqquueenncciieess  aanndd  ccaauussee  hheetteerrooddyynniinngg  iinntteerrffeerreennccee  iinn  

aa  nnuummbbeerr  ooff  rreecceeiivveerrss  

  BB..CCaannnnoott  rraaddiiaattee  eenneerrggyy  

  CC..RRaaddiiaatteess  eexxttrreemmeellyy  hhiigghh  eenneerrggyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448822  

DD  

LLooww  sseennssiittiivviittyy  ooff  aa  33  cciirrccuuiitt  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  mmiigghhtt  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..FFaauullttyy  ttuubbee  

  BB..OOuutt  ooff  pphhaassee  ffeeeeddbbaacckk  

  CC..IInnssuuffffiicciieenntt  ffeeeeddbbaacckk  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448833  

DD  

SSoommee  ccoommppoonneennttss  ooff  aa  tthhrreeee--cciirrccuuiitt  rreeggeenneerraattiivvee  cciirrccuuiitt  tteesstteedd  iinn  ttrroouubblleesshhoooottiinngg::  

  AA..AAllll  ttuubbeess,,  ppoowweerr  ssuuppppllyy  vvoollttaaggee,,  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  ccooiillss  

  BB..PPrrooppeerr  ccoonnttaaccttiinngg  ooff  eeaacchh  ppoossiittiioonn  ooff  ttaappppeedd  sswwiittcchheess,,  ppiiggttaaiill  ccoonnnneeccttiioonnss,,  sshhoorrtteedd  vvaarriiaabbllee  ccaappaacciittoorr  

  CC..GGrriidd  lleeaakk  ffoorr  ooppeenn  cciirrccuuiitt,,  ggrriidd  ccaappaacciittoorr  ffoorr  sshhoorrtt,,  aauuddiioo  ttrraannssffoorrmmeerr  ffoorr  ccoonnttiinnuuiittyy,,  jjaacckkss  &&  ccoorrddss,,  

aanntteennnnaa  aanndd  ggrroouunndd  ccoonnnneeccttiioonnss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448844  

DD  

NNooiissyy  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  rreeggeenneerraattiivvee,,  33--cciirrccuuiitt  rreecceeiivveerr  wwiitthh  ttwwoo  ssttaaggeess  ooff  AAFF  aammpplliiffiiccaattiioonn  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  

bbyy::  

  AA..DDeeffeeccttiivvee  ttuubbeess,,  ppoooorr  ccoonnnneeccttiioonnss  

  BB..DDeeffeeccttiivvee  aauuddiioo  ttrraannssffoorrmmeerrss  

  CC..DDeeffeeccttiivvee  ggrriidd  rreessiissttaannccee  ooff  ggrriidd--ccaappaacciittoorr,,  oorr  ddeeffeeccttiivvee  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448855  

CC  

HHooww  ccoouulldd  yyoouu  tteesstt  aa  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhee  ddeetteeccttoorr  iiss  oosscciillllaattiinngg??  

  AA..TToouucchh  aa  ffiinnggeerr  oonn  ggrroouunnddeedd  wwiirree  ttoo  tthhee  ggrriidd  cciirrccuuiitt..    YYoouu  wwiillll  hheeaarr  aa  ""pplloopp""  iiff  tthhee  cciirrccuuiitt  wwaass  

oosscciillllaattiinngg  



  BB..VVaarryy  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ccoonnttrrooll  ttoo  iittss  mmaaxxiimmuumm  lliimmiittss..    YYoouu  wwiillll  hheeaarr  aa  ""pplloopp""  aass  tthhee  cciirrccuuiitt  ggooeess  iinn  aanndd  

oouutt  ooff  oosscciillllaattiioonn  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448866  

AA  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  aaddjjuusstt  aa  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  wwiitthhoouutt  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggeess  ttoo  rreecceeiivvee  rraaddiiootteelleeggrraapphh  

ssiiggnnaallss  tthhrroouugghh  iinntteerrffeerreennccee??  

  AA..PPrroovviiddee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  sseelleeccttiivviittyy  aanndd  ggaaiinn  aatt  tthhee  iinnccoommiinngg  ssiiggnnaall  ffrreeqquueennccyy  

  BB..IInnccrreeaassee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  aanntteennnnaa  aanndd  ggrriidd  ccooiillss  

  CC..PPrroovviiddee  tthhee  mmiinniimmuumm  ppoossssiibbllee  rreeggeenneerraattiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448877  

BB  

HHooww  wwoouulldd  yyoouu  rreedduuccee  oorr  eelliimmiinnaattee  bbrrooaaddccaasstt  ssiiggnnaall  iinntteerrffeerreennccee  ooff  rreecceeppttiioonn  oonn  550000  kkHHzz??  

  AA..UUssee  aa  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  wwiitthhoouutt  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggeess  

  BB..UUssee  aa  ssuuiittaabbllee  wwaavveettrraapp  rreessoonnaatteedd  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  uunnddeessiirreedd  ssiiggnnaallss  

  CC..UUssee  aa  ccrryyssttaall  ddeetteeccttoorr  rreecceeiivveerr  ttuunneedd  ttoo  tthhee  eexxaacctt  ffrreeqquueennccyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA448888  

CC  

TToo  aaddjjuusstt  aa  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  ffoorr  mmaaxxiimmuumm  sseennssiittiivviittyy::  

  AA..TThhee  ssttaattiioonn  iiss  ttuunneedd  iinn  wwiitthh  tthhee  rreecceeiivveerr  iinn  tthhee  oosscciillllaattiinngg  ccoonnddiittiioonn  

  BB..SSlloowwllyy  bbaacckk  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ccoonnttrrooll  ooffff  uunnttiill  tthhee  rreecceeiivveerr  jjuusstt  bbrreeaakkss  oouutt  ooff  oosscciillllaattiioonn  aanndd  iiss  aallssoo  

bbeellooww  tthhee  ffrriinnggee  hhoowwll  ppooiinntt  

  CC..FFiirrsstt  AA  tthheenn  BB  

  DD..FFiirrsstt  BB  tthheenn  AA  

  

  

  66AA448899  

DD  

WWhhaatt  ttyyppee  ooff  rraaddiioo  rreecceeiivveerr  ddoo  nnoott  rreessppoonndd  ttoo  ssttaattiicc  iinntteerrffeerreennccee??  

  AA..AAMM  rreecceeiivveerrss  aarree  lleessss  rreessppoonnssiivvee  

  BB..FFMM  rreecceeiivveerrss  hhaavvee  bbeetttteerr  sseennssiittiivviittyy  ttoo  ssuucchh  iinntteerrffeerreennccee  

  CC..BBootthh  AAMM  &&  FFMM  

  DD..BB  &&  CC  

  

  

  66AA449900  

DD  

AAuuddiioo  hhoowwll  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..AA  ""ffrriinnggee""  sseettttiinngg  ooff  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ccoonnttrrooll  

  BB..AA  ddeeffeeccttiivvee  ttuubbee  

  CC..AAnn  ooppeenn  ggrriidd  rreessiissttoorr  



  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449911  

DD  

IIff  ssiiggnnaallss  aarree  hheeaarrdd  wwiitthh  hheeaaddpphhoonneess  iinn  tthhee  ddeetteeccttoorr  ppllaattee  cciirrccuuiitt  ooff  aa  rreecceeiivveerr,,  bbuutt  nnoonnee  aarree  hheeaarrdd  wwiitthh  

hheeaaddpphhoonneess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  AAFF  ssttaaggee  ppllaattee  cciirrccuuiitt,,  wwhhaatt  mmiigghhtt  bbee  tthhee  ccaauussee??  

  AA..OOppeenn  wwiinnddiinngg  ooff  tthhee  ccoouupplliinngg  ttrraannssffoorrmmeerr  

  BB..DDeeffeeccttiivvee  ccoouupplliinngg  ccaappaacciittoorr,,  iimmpprrooppeerr  ooppeerraattiinngg  ppootteennttiiaallss  

  CC..DDeeffeeccttiivvee  ttuubbee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449922  

CC  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  ooppeenn  sseeccoonnddaarryy  wwiinnddiinngg  iinn  aa  ccoouupplliinngg  ttrraannssffoorrmmeerr  ccaauussiinngg  nnoo  ssiiggnnaall  iinn  tthhee  ffiirrsstt  AAFF  

ssttaaggee,,  ssaattiissffaaccttoorryy  rreeppaaiirr  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  bbyy::  

  AA..RReeppllaacciinngg  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerr  

  BB..DDiissccoonnnneeccttiinngg  tthhee  sseeccoonnddaarryy  wwiinnddiinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  tthhee  ccoouupplliinngg  ssyysstteemm  ttoo  iimmppeeddaannccee  ccoouupplliinngg  wwiitthh  aa  

ggrriidd  rreessiissttoorr  aanndd  ccoouupplliinngg  ccaappaacciittoorr  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449933  

AA  

AAnn  oosscciillllaattoorr  iinn  aa  rreecceeiivveerr  ooppeerraattiinngg  oonn  aa  ffrreeqquueennccyy  nneeaarr  tthhee  IIFF  ooff  tthhee  rreecceeiivveerr::  

  AA..BBeeaattss  wwiitthh  tthhee  IIFF  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ddeetteeccttoorr  ttoo  pprroodduuccee  aann  aauuddiibbllee  nnoottee  

  BB..MMaayy  ccaauussee  aauuddiioo  hhoowwll  iinn  tthhee  rreecceeiivveerr  

  CC..IInnccrreeaasseess  sseennssiittiivviittyy  

  DD..MMaayy  ccaauussee  nnooiissyy  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  rreecceeiivveerr  

  

  

  66AA449944  

AA  

GGeenneerraallllyy  uusseedd  ttoo  pprreevveenntt  aannyy  uunnddeessiirreedd  ffrreeqquueenncciieess  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  aa  rreecceeiivveerr::  

  AA..WWaavvee  ttrraapp  

  BB..WWaavvee  gguuiiddee  

  CC..RRiippppllee  ffiilltteerr  

  DD..TTaarrooddyy  ssccrreeeenn  

  

  

  66AA449955  

CC  

BByy--ppaassss  ccaappaacciittoorrss  aaccrroossss  tthhee  ccaatthhooddee--bbiiaass  rreessiissttoorrss  ooff  aann  RRFF  aammpplliiffiieerr::  

  AA..PPrreevveenntt  vvaarriiaattiioonnss  ooff  bbiiaass  dduurriinngg  eexxcciittaattiioonn  ooff  tthhee  aammpplliiffiieerr  

  BB..RReessuullttss  iinn  bbeetttteerr  ggaaiinn  ooff  tthhee  aammpplliiffiieerr  ssttaaggee  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA449966  

DD  

IInn  ggeenneerraall,,  sshhiieellddiinngg  bbeettwweeeenn  RRFF  aammpplliiffiieerr  ssttaaggeess::  

  AA..PPrreevveennttss  eelleeccttrroommaaggnneettiicc  ccoouupplliinngg  

  BB..PPrreevveennttss  eelleeccttrroossttaattiicc  ccoouupplliinngg  

  CC..IImmpprroovveess  tthhee  oovveerraallll  ssttaabbiilliittyy  ooff  aa  rreecceeiivveerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449977  

DD  

MMiinniimmiizzeess  ttrraannssffeerr  ooff  hhaarrmmoonniicc  ffrreeqquueenncciieess  bbeettwweeeenn  ttwwoo  iinndduuccttiivveellyy  ccoouupplleedd  cciirrccuuiittss::  

  AA..******<<TThhiiss  aannsswweerr  lleefftt  bbllaannkk  bbyy  tthhee  FFCCCC>>  

  BB..IInndduucceess  mmaaggnneettiicc  sshhiieellddiinngg  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ccooiillss  

  CC..TTrraannssffeerrss  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ccooiillss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449988  

BB  

AAnn  aauuxxiilliiaarryy  rreecceeiivviinngg  aanntteennnnaa  oonn  aa  sshhiipp  wwiitthh  aa  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr::  

  AA..IIss  mmaaiinnllyy  aa  ssppaarree  aanntteennnnaa  

  BB..EEnnaabblleess  tthhee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  wwaattcchh  oonn  550000  kkHHzz  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr  iiss  iinn  uussee  

  CC..EEnnaabblleess  tthhee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  ttoo  uussee  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  rreecceeiivveerr  iiss  iinn  

uussee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA449999  

BB  

FFeeeeddiinngg  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrriiddss  ooff  tthhee  IIFF  aanndd  RRFF  aammpplliiffiieerrss  aa  nneeggaattiivvee  DDCC  bbiiaass  wwhhiicchh  iiss  pprrooppoorrttiioonneedd  

ttoo  tthhee  aavveerraaggee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  rreecceeiivveedd  ccaarrrriieerr  wwaavvee  aaccccoommpplliisshheedd::  

  AA..RRhhyymmeedd  eeffffeecctt  

  BB..AAuuttoommaattiicc  vvoolluummee  ccoonnttrrooll  

  CC..NNeeuuttrraalliizzaattiioonn  

  DD..RReeffrraaccttiioonn  

  

  

  66AA550000  

CC  

TThhee  cceenntteerr--ttaapp  ccoonnnneeccttiioonn  iinn  aa  ffiillaammeenntt  ssuuppppllyy  ttrraannssffoorrmmeerr::  

  AA..PPrreevveennttss  hhuumm  vvoollttaaggeess  ffrroomm  mmoodduullaattiinngg  tthhee  nnoorrmmaall  ssiiggnnaall  

  BB..TThhee  vvoollttaaggee  cchhaannggee  oonn  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  ccaanncceelllleedd  oouutt  bbyy  aann  eeqquuaall  aanndd  

ooppppoossiittee  vvoollttaaggee  cchhaannggee  aatt  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  ooff  tthhee  ffiillaammeenntt,,  yyiieellddiinngg  nnoo  hhuumm  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA550011  

DD  

AA  sshhoorrtteedd  ggrriidd  ccaappaacciittoorr  iinn  aa  tthhrreeee--cciirrccuuiitt  rreeggeenneerraattiivvee  rreecceeiivveerr  wwoouulldd::  

  AA..RReennddeerr  tthhee  rreecceeiivveerr  mmoossttllyy  oorr  ccoommpplleetteellyy  iinnooppeerraattiivvee  

  BB..HHaavvee  nnoo  nnoottiicceeaabbllee  eeffffeecctt  

  CC..SSoommee  ffoorrmmss  ooff  ppllaattee  ddeetteeccttiioonn  mmiigghhtt  ooccccuurr  bbuutt  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraabbllyy  rreedduucceedd  sseennssiittiivviittyy  aanndd  vvoolluummee  

  DD..AA  &&  CC  

  

  

  66AA550022  

CC  

TThhee  ffiirrsstt  ddeetteeccttoorr  iinn  aa  ssuuppeerrhheetteerrooddyynnee  rreecceeiivveerr::  

  AA..AAccttss  aass  aa  mmiixxeerr,,  pprroovviiddiinngg  tthhee  aaccttiioonn  wwhhiicchh  pprroodduucceess  tthhee  ddeessiirreedd  iinntteerrmmeeddiiaattee  ffrreeqquueennccyy  

  BB..TThhee  ffiirrsstt  ddeetteeccttoorr  mmuusstt  bbee  ooppeerraatteedd  oonn  tthhee  nnoonn  lliinneeaarr  ppoorrttiioonn  ooff  iittss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  pprrooppeerr  

aaccttiioonn  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA550033  

DD  

TThhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  uussiinngg  iirroonn  ccoorreess  ooff  ssppeecciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  RRFF  ttrraannssffoorrmmeerrss  aanndd  iinndduuccttaannccee??  

  AA..IInnccrreeaassee  ooff  QQ  aanndd  ggaaiinn  ooff  cciirrccuuiittss  uussiinngg  ssuucchh  ccoorreess  

  BB..IInnccrreeaassee  ooff  sseelleeccttiivviittyy  aanndd  ggaaiinn  ooff  cciirrccuuiittss  uussiinngg  ssuucchh  ccoorreess  

  CC..IInnccrreeaassee  ooff  QQ  aanndd  sseelleeccttiivviittyy  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA550044  

AA  

TThhee  aauuttoo  aallaarrmm  rreecceeiivveerr  iiss  ttuunneedd  ttoo  ________  bbuutt  iiss  aabbllee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  ssiiggnnaallss  ffrroomm  ________  ttoo  ________  ((++//--  1122..55  

kkHHzz))  

  AA..550000  kkHHzz,,  448877..55  kkHHzz,,  551122..55  kkHHzz  

  BB..550000  kkHHzz,,  448855..00  kkHHzz,,  551155  kkHHzz  

  CC..550000  kkHHzz,,  449900..0000  kkHHzz,,  551100  kkHHzz  

  DD..550000  kkHHzz,,  447700..0000  kkHHzz,,  553300  kkHHzz  

  

  

  66AA550055  

AA  

TThhee  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall  iiss::  

  AA..FFoouurr  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaasshheess  ffrroomm  CC..55  ttoo  DD..55  sseeccoonnddss,,  sseeppaarraatteedd  bbyy  ssppaacceess  rraannggiinngg  ffrroomm  00..11  ttoo  00..55  

sseeccoonnddss..    TThhee  ccoommbbiinnaattiioonn  mmaayy  nnoott  eexxcceeeedd  55  sseeccoonnddss  

  BB..TThhrreeee  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaasshheess  ffrroomm  DD..55  ttoo  55..55  sseeccoonnddss,,  sseeppaarraatteedd  bbyy  ssppaacceess  rraannggiinngg  ffrroomm  00..55  ttoo  AA..00  

sseeccoonnddss  

  CC..FFiivvee  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaasshheess  ffrroomm  BB..55--33..55  sseeccoonnddss,,  sseeppaarraatteedd  bbyy  ssppaacceess  rraannggiinngg  ffrroomm  00..0011  ttoo  00..2255  sseeccoonnddss..    

TThhee  ccoommbbiinnaattiioonn  mmaayy  nnoott  eexxcceeeedd  55  sseeccoonnddss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA550066  

DD  

TThhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  ooff  tthhee  sseettttiinngg  ooff  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ccoonnttrrooll  ooff  aann  aauuttoo--aallaarrmm  rreecceeiivveerr::  

  AA..PPrreevvaaiilliinngg  ssttaattiicc  aatt  aa  ggiivveenn  ttiimmee  

  BB..RRaaddiioo  iinntteerrffeerreennccee  aatt  aa  ggiivveenn  ttiimmee  

  CC..SSiiggnnaall  ssttrreennggtthh  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

  66AA550077  

DD  

WWiitthh  aann  aauuttoo  aallaarrmm  tthhaatt  uusseess  aa  ssqquuaarree--llaaww  ddeetteeccttoorr  aanndd  aa  mmeecchhaanniiccaall  sseelleeccttoorr  wwhhaatt  ccaauusseess  tthhee  bbeellll  ttoo  

rriinngg??  

  AA..RReecceeiipptt  ooff  tthhee  ttrruuee  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall,,  llooww  bbaatttteerryy  vvoollttaaggee  

  BB..FFiillaammeenntt  cciirrccuuiitt  ooppeenn,,  tthhee  2244  VV  cciirrccuuiitt  ttoo  rreecceeiivveerr  ooppeenn  

  CC..BBaatttteerryy  cchhaarrggeerr  ffuussee  bblloowwnn,,  mmoottoorr  ssttooppppeedd  oorr  rruunnnniinngg  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA550088  

DD  

IInntteerrmmiitttteenntt  rriinnggiinngg  ooff  tthhee  bbeellllss  ooff  aann  aauuttoo  aallaarrmm  wwiitthh  aa  lliinneeaarr  ddeetteeccttoorr  aanndd  aann  eelleeccttrroonniicc  sseelleeccttoorr  ccoouulldd  bbee  

ccaauusseedd  bbyy::  

  AA..AAnn  iinntteerrmmiitttteenntt  vvaaccuuuumm  ttuubbee  ffiillaammeenntt  

  BB..FFlluuccttuuaattiinngg  lliinnee  vvoollttaaggee  

  CC..FFaauullttyy  ccoonnttaaccttss  oorr  rreellaayy  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  wwaarrnniinngg  rreellaayy  rreecceeiivveerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA550099  

DD  

AAnn  ooppeenn  ffiillaammeenntt  oonn  aann  aauuttoo--aallaarrmm  wwiitthh  aa  lliinneeaarr  ddeetteeccttoorr  aanndd  aann  eelleeccttrroonniicc  sseelleeccttoorr  wwiillll::  

  AA..DDee--eenneerrggiizzee  tthhee  rreessttoorree  rreellaayy  KK--110055  

  BB..KK110055  aapppplliieess  vvoollttaaggee  ttoo  KK--110000,,  ttiimmee  ddeellaayy  rreellaayy  

  CC..KK110066  ccaauusseess  tthhee  bbeellll  ttoo  rriinngg  aafftteerr  aabboouutt  22  mmiinnuutteess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA551100  

CC  

TThhee  aauuttoo--aallaarrmm  bbeellll  rriinnggss  aanndd  tthhee  rreelleeaassee  bbuuttttoonn  ssttooppss  iitt::  

  AA..TThheerree  ccoouulldd  bbee  rreecceeppttiioonn  ooff  aa  ttrruuee  aallaarrmm  ssiiggnnaall  

  BB..TThheerree  ccoouulldd  bbee  rreecceeppttiioonn  ooff  aa  ffaallssee  aallaarrmm  ssiiggnnaall  

  CC..AA  oorr  BB  

  DD..NNeeiitthheerr  AA  oorr  BB  

  

  

  66AA551111  



DD  

IIff  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  bbeellll  rriinnggss  aanndd  tthhee  rreelleeaassee  bbuuttttoonn  ddooeessnn''tt  ssttoopp  iitt::  

  AA..BBeellll  rreellaayy  KK--110077  ccoouulldd  bbee  ssttuucckk,,  oorr  tthheerree  ccoouulldd  bbee  aann  ooppeenn  ffiillaammeenntt  

  BB..TThhee  aallaarrmm  bbeellll  rreellaayy  cciirrccuuiitt  ggrroouunndd  ccoouulldd  bbee  bbaadd  

  CC..TThheerree  ccoouulldd  bbee  ffaaiilluurree  oorr  llooww  lliinnee  vvoollttaaggee  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  

  66AA551122  

AA  

IIff  tthhee  vvaaccuuuumm  ttuubbee  hheeaatteerr  iinn  aann  aapppprroovveedd  aauuttoo--aallaarrmm  ssyysstteemm  bbuurrnnss  oouutt::  

  AA..AA  ppaaiirr  ooff  ccoonnttaaccttss  cclloossee  aanndd  eenneerrggiizzee  tthhee  bbeellll  rreellaayy  

  BB..AA  ppaaiirr  oonn  ccoonnttaaccttss  ooppeenn  aanndd  eenneerrggiizzee  tthhee  bbaallll  rreellaayy  

  CC..AA  ppaaiirr  ooff  ccoonnttaaccttss  cclloossee  aanndd  ddee--eenneerrggiizzee  tthhee  bbeellll  rreellaayy  

  DD..AA  ppaaiirr  ooff  ccoonnttaaccttss  ooppeenn  aanndd  ddeeeenneerrggiizzee  tthhee  bbeellll  rreellaayy  

  

  

  66AA551133  

AA  

UUnnuusseedd  ppoorrttiioonnss  ooff  iinndduuccttaanncceess  iinn  rreecceeiivveerrss  aarree  ________  ttoo  rreedduuccee  aannyy  lloosssseess  tthhaatt  mmiigghhtt  ooccccuurr  iinn  tthheessee  

uunnuusseedd  wwiinnddiinnggss::  

  AA..SShhoorrtteedd  

  BB..RReemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  cciirrccuuiitt  

  CC..IInnssuullaatteedd  

  DD..SSttrraaiigghhtteenneedd  oouutt  

  

  

  66AA551144  

DD  

HHaarrmmoonniicc  rraaddiiaattiioonn  bbyy  aa  ttrraannssmmiitttteerr  mmaayy  bbee  pprreevveenntteedd::  

  AA..BByy  uussiinngg  aa  ssuuiittaabbllee  ccrryyssttaall  ffiilltteerr  

  BB..BByy  uussiinngg  aa  FFaarraaddaayy  sshhiieelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiinnaall  aammpplliiffiieerr  aanndd  aanntteennnnaa  cciirrccuuiitt  

  CC..BByy  uussiinngg  ssuuiittaabbllee  ttuunneedd  ffiilltteerrss  iinn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee  ssyysstteemm  

  DD..BB  &&  CC  

  

  

  66AA551155  

AA  

TThhee  kkeeyyiinngg  cciirrccuuiitt  ooff  tthhee  sshhiippss  ttrraannssmmiitttteerr  iiss  ddiissccoonnnneecctteedd::  

  AA..WWhheenn  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  aanntteennnnaa  sswwiittcchh  iiss  ppllaacceedd  iinn  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  ooppeerraattiinngg  ppoossiittiioonn  

  BB..WWhheenn  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  aanntteennnnaa  sswwiittcchh  iiss  ppllaacceedd  iinn  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  ooffff  ppoossiittiioonn  

  CC..MMaannuuaallllyy  aass  ddeessiirreedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA551166  

AA  

NNoorrmmaall  uunnddiissttoorrtteedd  mmoodduullaattiioonn  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy::  

  AA..AAnn  iinnccrreeaassee  iinn  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwiitthhoouutt  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  



  BB..AA  ddeeccrreeaassee  iinn  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwiitthhoouutt  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  

  CC..AAnn  iinnccrreeaassee  iinn  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwiitthh  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  

  DD..AA  ddeeccrreeaassee  iinn  aanntteennnnaa  ccuurrrreenntt  wwiitthh  ccaarrrriieerr  sshhiifftt  

  

  

  

  

  66AA551177  

CC  

IIff  aa  vvaaccuuuumm  ttuubbee  iinn  tthhee  oonnllyy  RRFF  ssttaaggeess  ooff  yyoouurr  rreecceeiivveerr  bbuurrnneedd  oouutt,,  mmaakkee  aa  tteemmppoorraarryy  rreeppaaiirr  bbyy::  

  AA..RReemmoovvee  iittss  ttuubbee  aanndd  ccoonnnneecctt  aa  ssmmaallll  ((aabboouutt  00..000011  mmiiccrrooffaarraadd))  ccaappaacciittoorr  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrriidd  aanndd  

ppllaattee  ccoonnnneeccttiioonnss  

  BB..CCoonnnneecctt  tthhee  aanntteennnnaa  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrriidd  ooff  tthhee  ssttaaggee  ffoolllloowwiinngg  tthhee  oonnee  wwhhiicchh  wwaass  bbuurrnneedd  oouutt  

  CC..EEiitthheerr  AA  oorr  BB  

  DD..AA  &&  BB  

  

  

  66AA551188  

AA  

AA  ________  pprroovviiddeess  aa  vveerryy  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  sseelleeccttiivviittyy  iinn  aa  rreecceeiivveerr::  

  AA..CCrryyssttaall  ffiilltteerr  

  BB..LLooww  ppaassss  ffiilltteerr  

  CC..BBlleeeeddeerr  rreessiissttoorr  

  DD..BByy--ppaassss  ccaappaacciittoorr  

  

  

  66AA551199  

CC  

TThhee  DD''AArrssoonnvvaall  ttyyppee  mmeetteerr  ccoonnssiissttss  ooff::  

  AA..AA  ppeerrmmaanneenntt  mmaaggnneett,,  aa  mmoovvaabbllee  ccooiill  wwiitthh  ppooiinntteerr  aattttaacchheedd  rroottaattiinngg  iinn  jjeewweell  bbeeaarriinngg  

  BB..AA  mmoovvaabbllee  ccooiill  wwiitthh  ppooiinntteerr  aattttaacchheedd  rroottaattiinngg  iinn  jjeewweell  bbeeaarriinnggss,,  aanndd  ttwwoo  ssppiirraall  sspprriinnggss  ((oonnee  oonn  eeaacchh  

ssiiddee  ooff  tthhee  rreemmoovvaabbllee  ccooiill))  

  CC..AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552200  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmuullttiipplliieerr  rreessiissttaannccee  uusseedd  wwiitthh  aa  vvoollttmmeetteerr??  

  AA..MMuullttiipplliieerr  rreessiissttaannccee  iiss  nnoott  uusseedd  wwiitthh  aa  vvoollttmmeetteerr  

  BB..TToo  iinnccrreeaassee  tthhee  vvoollttaaggee  iinnddiiccaattiinngg  rraannggee  ooff  tthhee  vvoollttmmeetteerr  

  CC..TToo  ddeeccrreeaassee  tthhee  vvoollttaaggee  iinnddiiccaattiinngg  rraannggee  ooff  tthhee  vvoollttmmeetteerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552211  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aa  sshhuunntt  aass  uusseedd  wwiitthh  aann  aammmmeetteerr??  

  AA..TToo  ppeerrmmiitt  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  iinnddiiccaattiinngg  rraannggee  ooff  tthhee  mmeetteerr  



  BB..TToo  ppeerrmmiitt  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  iinnddiiccaattiinngg  rraannggee  ooff  tthhee  mmeetteerr  wwhhiicchh  iiss  aallmmoosstt  iinnvveerrsseellyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  

rreessiissttaannccee  ooff  tthhee  sshhuunntt  

  CC..AA  sshhuunntt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  wwiitthh  aa  aammmmeetteerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552222  

DD  

WWhhaatt  iiss  iinnddiiccaatteedd  iiff  aa  vvoollttmmeetteerr  ccoonnnneecctteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  nneeggaattiivvee  ssiiddee  ooff  aa  sshhiipp''ss  DDCC  lliinnee  aanndd  ggrroouunndd  rreeaaddss  

tthhee  ffuullll  lliinnee  vvoollttaaggee??  

  AA..IItt  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  vvoollttmmeetteerr  lleeaaddss  aarree  rreevveerrsseedd  

  BB..TThhiiss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  ppoossiittiivvee  ssiiddee  ooff  tthhee  lliinnee,,  rraatthheerr  tthheenn  tthhee  nneeggaattiivvee  ssiiddee  iiss  ggrroouunnddeedd  

  CC..TThhee  ggeenneerraattoorr  tteerrmmiinnaallss  sshhoouulldd  bbee  rreevveerrsseedd  

  DD..BBootthh  BB  &&  CC  aarree  ccoorrrreecctt  

  

  

  66AA552233  

CC  

WWhhyy  aarree  ccooppppeerr  ooxxiiddee  rreeccttiiffiieerrss,,  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  DDCC  vvoollttmmeetteerrss  ttoo  mmeeaassuurree  AACC,,  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  

mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  vvoollttaaggeess  aatt  rraaddiioo  ffrreeqquueenncciieess??  

  AA..BBeeccaauussee  ooff  tthhee  rreellaattiivveellyy  llooww  sshhuunntt  ccaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccooppppeerr  ooxxiiddee  rreeccttiiffiieerr  

  BB..TThhee  AACC  &&  DDCC  vvoollttaaggeess  wwiillll  rreeaadd  llooww  

  CC..BBeeccaauussee  ooff  tthhee  rreellaattiivveellyy  llaarrggee  sshhuunntt  ccaappaacciittaannccee  ooff  tthhee  ccooppppeerr  ooxxiiddee  rreeccttiiffiieerr  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552244  

CC  

HHooww  mmaayy  tthhee  ppoowweerr  iinn  aa  AACC  cciirrccuuiitt  bbee  ddeetteerrmmiinneedd??  

  AA..TThhee  ppoowweerr  iinn  aann  AACC  cciirrccuuiitt  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  wwaattttmmeetteerr  

  BB..BByy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  vvoollttaaggee  aanndd  ccuurrrreenntt  bbyy  tthhee  ppoowweerr  ffaaccttoorr  

  CC..BBootthh  aannsswweerrss  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552255  

BB  

TThhee  pprroodduucctt  ooff  tthhee  rreeaaddiinnggss  ooff  aann  AACC  vvoollttmmeetteerr  aanndd  aammmmeetteerr  iinn  aann  AACC  cciirrccuuiitt  iiss  ccaalllleedd  wwhhaatt??  

  AA..RReevveerrssee  ppoowweerr  

  BB..AAppppaarreenntt  ppoowweerr  

  CC..CCuurrrreenntt  ppoowweerr  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552266  

BB  

DDooeess  aann  AACC  aammmmeetteerr  iinnddiiccaattee  ppeeaakk,,  aavveerraaggee,,  oorr  eeffffeeccttiivvee  vvaalluueess  ooff  ccuurrrreenntt??  

  AA..TThhee  ccoonnvveennttiioonnaall  AACC  aammmmeetteerr  iiss  ccaalliibbrraatteedd  ttoo  iinnddiiccaattee  eeffffeeccttiivvee  ((TTRRMM))  vvaalluueess  ooff  ccuurrrreenntt  

  BB..TThhee  ccoonnvveennttiioonnaall  AACC  aammmmeetteerr  iiss  ccaalliibbrraatteedd  ttoo  iinnddiiccaattee  eeffffeeccttiivvee  ((RRMMSS))  vvaalluueess  ooff  ccuurrrreenntt  

  CC..AAnn  AACC  aammmmeetteerr  iinnddiiccaatteess  ppeeaakk  vvaalluueess  ooff  ccuurrrreenntt  



  DD..AAnn  AACC  aammmmeetteerr  iinnddiiccaatteess  aavveerraaggee  vvaalluueess  ooff  ccuurrrreenntt  

  

  

  66AA552277  

CC  

WWhhaatt  ttyyppeess  ooff  mmeetteerrss  mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  RRFF  ccuurrrreennttss??  

  AA..TThhee  hhoott  wwiirree  aammmmeetteerr  

  BB..TThhee  tthheerrmmooccoouuppllee  aammmmeetteerr  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA552288  

CC  

HHooww  mmaayy  tthhee  rraannggee  ooff  aa  tthheerrmmooccoouuppllee  aammmmeetteerr  bbee  iinnccrreeaasseedd??  

  AA..BByy  uussiinngg  aa  ccuurrrreenntt  ttrraannssffoorrmmeerr  

  BB..BByy  uussiinngg  aa  ccaappaacciittoorr  sshhuunntt  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..BByy  uussiinngg  aa  rreessiissttoorr  sshhuunntt  

  

  

  66AA552299  

AA  

BByy  wwhhaatt  ffaaccttoorr  mmuusstt  tthhee  vvoollttaaggee  ooff  aann  aacc  cciirrccuuiitt,,  aass  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  ssccaallee  ooff  aann  AACC  vvoollttmmeetteerr,,  bbee  

mmuullttiipplliieedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aavveerraaggee  vvoollttaaggee  vvaalluuee??  

  AA..BByy  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  00..99  

  BB..BByy  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  99..00  

  CC..BByy  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  AA..00  

  DD..BByy  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  BB..00  

  

  

  66AA553300  

BB  

BByy  wwhhaatt  ffaaccttoorr  mmuusstt  tthhee  vvoollttaaggee  ooff  aann  AACC  cciirrccuuiitt,,  aass  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  ssccaallee  ooff  aann  AACC  vvoollttmmeetteerr,,  bbee  

mmuullttiipplliieedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ppeeaakk  vvaalluuee??  

  AA..TThhee  mmuullttiippllyyiinngg  ffaaccttoorr  iiss  ..441144  

  BB..TThhee  mmuullttiippllyyiinngg  ffaaccttoorr  iiss  AA..441144  

  CC..TThhee  mmuullttiippllyyiinngg  ffaaccttoorr  iiss  AA..111144  

  DD..TThhee  mmuullttiippllyyiinngg  ffaaccttoorr  iiss  AA..114411  

  

  

  66AA553311  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ""zzeerroo  bbeeaatt""  aass  uusseedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ffrreeqquueennccyy  mmeeaassuurriinngg  eeqquuiippmmeenntt??  

  AA..ZZeerroo  bbeeaatt  ooccccuurrss  wwhheenn  ttwwoo  ffrreeqquueenncciieess  aarree  bbeeiinngg  mmiixxeedd  ttooggeetthheerr  aanndd  hhaavvee  nnoo  ddiiffffeerreennccee  ffrreeqquueennccyy  

bbeettwweeeenn  tthheemm  

  BB..TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss  tthhee  ffrreeqquueenncciieess  mmuusstt  bbee  ssuupppprreesssseedd  

  CC..TThhee  ttrraannssmmiitttteerr  mmuusstt  bbee  nnuulllleedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA553322  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ddiirreeccttiioonnaall  rreecceeppttiioonn  ppaatttteerrnn  ooff  aa  lloooopp  aanntteennnnaa??  

  AA..AA  vveerrttiiccaall  lloooopp  aanntteennnnaa  hhaass  aa  bbiiddiirreeccttiioonnaall  ppaatttteerrnn  wwhhiicchh  iiss  mmaaxxiimmuumm  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  iinn  tthhee  ppllaannee  ooff  

tthhee  lloooopp,,  aanndd  mmiinniimmuumm  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  bbrrooaaddssiiddee  ttoo  tthhee  lloooopp  

  BB..AA  hhoorriizzoonnttaall  lloooopp  aanntteennnnaa  iiss  nnoonnddiirreeccttiioonnaall  aalloonngg  tthhee  ppllaannee  ooff  tthhee  lloooopp..    IItt  hhaass  mmiinniimmuumm  rraaddiiaattiioonn  oorr  

rreecceeppttiioonn  vveerrttiiccaallllyy  

  CC..AA  hhoorriizzoonnttaall  lloooopp  aanntteennnnaa  iiss  ddiirreeccttiioonnaall  aalloonngg  tthhee  ppllaannee  ooff  tthhee  lloooopp  aanntteennnnaa  

  DD..BBootthh  AA  &&  BB  

  

  

  66AA553333  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  rreecceeppttiioonn  ppaatttteerrnn  ooff  aa  vveerrttiiccaall  aanntteennnnaa??  

  AA..IItt  hhaass  mmiinniimmuumm  rraaddiiaattiioonn  oorr  rreecceeppttiioonn  vveerrttiiccaallllyy  

  BB..AA  vveerrttiiccaall  JJaacckkssoonn  aanntteennnnaa  hhaass  aa  ppaatttteerrnn  wwhhiicchh  iiss  nnoonnddiirreeccttiioonnaall  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aallll  ccoommppaassss  ppooiinnttss  

  CC..IItt  hhaass  mmaaxxiimmuumm  rraaddiiaattiioonn  oorr  rreecceeppttiioonn  vveerrttiiccaallllyy  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA553344  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  ffuunnccttiioonn  ooff  aa  vveerrttiiccaall  sseennssee  aanntteennnnaa  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  uunniillaatteerraall  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  

ffiinnddeerr??  

  AA..TToo  ddeetteerrmmiinnee  ffrroomm  wwhhiicchh  ddiirreeccttiioonn  tthhee  ssiiggnnaall  iiss  ccoommiinngg  

  BB..AA  vveerrttiiccaall  sseennssee  aanntteennnnaa  iiss  nnoott  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr  

  CC..UUnniillaatteerraall  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerrss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  lloooopp  aanntteennnnaass  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA553355  

DD  

WWhhaatt  ffiigguurree  rreepprreesseennttss  tthhee  rreecceeppttiioonn  ppaatttteerrnn  ooff  aa  pprrooppeerrllyy  aaddjjuusstteedd  uunniillaatteerraall  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr??  

  AA..AA  ccaarrddiiooiidd  

  BB..AA  ffiigguurree  eeiigghhtt  

  CC..AA  hheeaarrtt  sshhaappeedd  ffiigguurree  

  DD..BBootthh  AA  &&  CC  

  

  

  66AA553366  

CC  

FFrroomm  hhooww  mmaannyy  ssiimmuullttaanneeoouuss  ddiirreeccttiioonnss  iiss  aa  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr  ccaappaabbllee  ooff  rreecceeiivviinngg  ssiiggnnaallss  iiff  aaddjjuusstteedd  ttoo  

ttaakkee  uunniillaatteerraall  bbeeaarriinnggss  tthhrroouugghh  336600  ddeeggrreeeess??  

  AA..FFrroomm  336600  ddeeggrreeeess  

  BB..FFrroomm  118800  ddeeggrreeeess  

  CC..FFrroomm  aallll  bbuutt  oonnee  ddiirreeccttiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA553377  

DD  

HHooww  iiss  tthhee  uunniillaatteerraall  eeffffeecctt  oobbttaaiinneedd  iinn  aa  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr??  

  AA..WWiitthh  aa  bbaallaanncciinngg  ccaappaacciittoorr  

  BB..WWiitthh  aa  ccoommppeennssaattoorr  

  CC..WWiitthh  iinnssuullaattiinngg  mmaatteerriiaall  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA553388  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  bbaallaanncciinngg  ccaappaacciittoorr  iinn  aa  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr??  

  AA..TToo  mmaaxxiimmiizzee  ""aanntteennnnaa  eeffffeecctt""  aanndd  ssoo  oobbttaaiinn  aa  sshhaarrppeerr  nnuullll  ppooiinntt  iinnddiiccaattiioonn  ooff  ddiirreeccttiioonn  

  BB..TToo  rreedduuccee  tthhee  nnooiissee  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  ffiirrsstt  IIFF  

  CC..TToo  mmiinniimmiizzee  ""aanntteennnnaa  eeffffeecctt""  aanndd  ssoo  oobbttaaiinn  aa  sshhaarrppeerr  nnuullll  ppooiinntt  iinnddiiccaattiioonn  ooff  ddiirreeccttiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA553399  

BB  

WWhhaatt  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  bbeeaarriinngg  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  aa  bbiillaatteerraall  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr??  

  AA..AA  lliinnee  ooff  ddiirreeccttiioonn  wwhhiicchh  ppaasssseess  tthhrroouugghh  ttwwoo  ssttaattiioonnss  

  BB..AA  lliinnee  ooff  ddiirreeccttiioonn  wwhhiicchh  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  oorriiggiinnaattiinngg  ssttaattiioonn  

  CC..AA  lliinnee  ooff  ddiirreeccttiioonn  ccaann  rreeaadd  iinn  eeiitthheerr  ddiirreeccttiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554400  

CC  

OOnn  sshhiippbbooaarrdd  wwhhaatt  ffaaccttoorrss  mmaayy  eeffffeecctt  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  aa  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr  aafftteerr  iitt  hhaass  bbeeeenn  pprrooppeerrllyy  

iinnssttaalllleedd,,  ccaalliibbrraatteedd??  

  AA..AA  rreecceeiivveedd  wwaavvee  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  bbeenntt  bbyy  nniigghhtt  eeffffeecctt  

  BB..BByy  aannyy  cchhaannggiinngg  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  nneeaarrbbyy  mmeettaalllliicc  oobbjjeeccttss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554411  

BB  

WWhhaatt  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  bbeeaarriinngg  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  aa  uunniillaatteerraall  rraaddiioo  ddiirreeccttiioonn  ffiinnddeerr??  

  AA..TThhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  aannootthheerr  ssttaattiioonn  

  BB..TThhee  sseennssee  ooff  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaattiinngg  ssttaattiioonn  

  CC..AAllll  bbeeaarriinnggss  aarree  ffrroomm  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554422  

CC  



WWiitthhiinn  wwhhaatt  ffrreeqquueennccyy  bbaanndd  lliimmiittss  ddoo  aallll  UUnniitteedd  SSttaatteess  mmaarriinnee  rraaddiioo  bbeeaaccoonn  ssttaattiioonnss  ooppeerraattee??  

  AA..FFrroomm  228800  ttoo  338855  kkHHzz  

  BB..FFrroomm  116622  ttoo  338855  kkHHzz  

  CC..FFrroomm  228855  ttoo  331155  kkHHzz  

  DD..FFrroomm  330000  ttoo  446655  kkHHzz  

  

  

  66AA554433  

CC  

IInn  wwhhaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRFF  ssppeeccttrruumm  ddoo  mmaarriinnee  rraaddaarr  ssyysstteemmss  ooppeerraattee??  

  AA..IInn  tthhee  oorrddeerr  ooff  1100,,000000  MMHHzz  oorr  33000000  MMHHzz  

  BB..WWaavveelleennggtthh  ooff  33  ccmm  oorr  1100  ccmm  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554444  

BB  

AApppprrooxxiimmaatteellyy  aatt  wwhhaatt  ssppeeeedd  ddooeess  tthhee  aanntteennnnaa  ooff  aa  nnaavviiggaattiioonnaall  rraaddaarr  rroottaattee??  

  AA..AAtt  ssppeeeeddss  rraannggiinngg  ffrroomm  aabboouutt  66  ttoo  1199  RRPPMM  

  BB..AAtt  ssppeeeeddss  rraannggiinngg  ffrroomm  aabboouutt  66  ttoo  1155  RRPPMM  

  CC..AAtt  ssppeeeeddss  rraannggiinngg  ffrroomm  aabboouutt  1155  ttoo  3300  RRPPMM  

  DD..AAtt  ssppeeeeddss  rraannggiinngg  ffrroomm  aabboouutt  2200  ttoo  4400  RRPPMM  

  

  

  66AA554455  

CC  

HHooww  sshhoouulldd  aa  rraaddaarr  sseett  bbee  aaddjjuusstteedd  bbyy  tthhee  ooppeerraattoorr  ttoo  rreedduuccee  ""sseeaa  rreettuurrnn""??  

  AA..RRoottaattee  tthhee  aanntteennnnaa  ffoorr  aa  ddeeeepp  nnuullll  

  BB..RReedduuccee  tthhee  ggaaiinn  ccoonnttrrooll  

  CC..TThhee  ooppeerraattoorr  sshhoouulldd  mmaannuuaallllyy  aaddjjuusstt  tthhee  ""ssuupppprreessssoorr""  ccoonnttrrooll  oorr  sseennssiittiivviittyy  ttiimmee  ccoonnttrrooll,,  SSTTCC  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554466  

DD  

IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  aa  ""ffiixx""  ppoossiittiioonn  bbyy  aa  mmaarriinnee  LLOORRAANN  ssyysstteemm,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  llaanndd  

ttrraannssmmiitttteerrss  iinnvvoollvveedd??  

  AA..AA  mmaasstteerr  &&  aa  ssllaavvee  ssttaattiioonn  

  BB..11  ssllaavvee  ssttaattiioonn  

  CC..22  ssllaavvee  ssttaattiioonnss  &&  11  mmaasstteerr  ssttaattiioonn  

  DD..FFoouurr,,  oorr  ttwwoo  ppaaiirrss  ooff  ""mmaasstteerr  aanndd  ""ssllaavvee""  ssttaattiioonnss  

  

  

  

  

  

  

  66AA554477  

AA  



WWhhaatt  iiss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aa  mmaasstteerr  aanndd  aa  ssllaavvee  ssttaattiioonn  iinn  rreeffeerreennccee  ttoo  LLOORRAANN  nnaavviiggaattiioonn  

ssyysstteemmss??  

  AA..AA  mmaasstteerr  ssttaattiioonn  oorriiggiinnaatteess  tthhee  RRFF  ppuullssee  wwhhiicchh  tthheenn  ttrraavveellss  iinn  aallll  ddiirreeccttiioonnss  aanndd  iiss  iinntteerrcceepptteedd  bbyy  tthhee  

ssllaavvee  ssttaattiioonn  

  BB..TThhee  ssllaavvee  ssttaattiioonn  oorriiggiinnaatteess  tthhee  RRFF  ppuullssee  

  CC..TThheerree  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ssllaavvee  ssttaattiioonnss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA554488  

DD  

HHooww  ccaann  tthhee  ooppeerraattoorr  ooff  aa  LLOORRAANN  rreecceeiivveerr  oonn  sshhiippbbooaarrdd  iiddeennttiiffyy  tthhee  ttrraannssmmiittttiinngg  ssttaattiioonnss  tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  

rreecceeiivveedd??  

  AA..BByy  tthheeiirr  ppuullssee  rreeccuurrrreennccee  rraattee  

  BB..BByy  rreeffeerreennccee  ttoo  tthheeiirr  ffrreeqquueennccyy  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  

  CC..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  DD..BBootthh  AA  &&  BB  

  

  

  66AA554499  

AA  

DDuurriinngg  ddaayyttiimmee  hhoouurrss,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  wwhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ddiissttaannccee  iinn  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  ffrroomm  LLOORRAANN  

ttrraannssmmiittttiinngg  ssttaattiioonnss  ffrroomm  wwhhiicchh  LLOORRAANN  lliinneess  ooff  ppoossiittiioonn  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd??  

  AA..AAbboouutt  770000  mmiilleess  

  BB..DDuurriinngg  nniigghhttttiimmee  hhoouurrss,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ddiissttaannccee  iiss  iinnccrreeaasseedd  ttoo  aabboouutt  11880000  mmiilleess  bbyy  tthhee  uussee  ooff  sskkyy  

wwaavveess  

  CC..AAbboouutt  11000000  mmiilleess  

  DD..AAbboouutt  11550000  mmiilleess  

  

  

  66AA555500  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  bblliinnkkiinngg  iinn  aa  lloorraann  nnaavviiggaattiioonnaall  ssyysstteemm??  

  AA..TToo  wwaarrnn  tthhee  rreecceeiivviinngg  ooppeerraattoorr  tthhaatt  ddiiffffiiccuullttyy  eexxiissttss  aatt  tthhee  ttrraannssmmiittttiinngg  ssttaattiioonnss??  

  BB..TToo  wwaarrnn  tthhee  ooppeerraattoorr  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemm  iiss  iinn  uussee  

  CC..TThhee  lloorraann  ssyysstteemm  nneeeeddss  ttoo  bbee  aalliiggnneedd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555511  

DD  

WWhhaatt  pprreeccaauuttiioonnss  sshhoouulldd  aann  ooppeerraattoorr  oorr  sseerrvviicceemmaann  oobbsseerrvvee  wwhheenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccaatthhooddee--rraayy  ttuubbeess??  

  AA..TThhee  ttuubbee  mmuusstt  nnoott  ssttrriikkee  aaggaaiinnsstt  aannyy  hhaarrdd  ssuurrffaaccee  

  BB..TThhee  ttuubbee  mmiigghhtt  iimmppllooddee  

  CC..SSaaffeettyy  ggoogggglleess  aanndd  gglloovveess  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn  wwhheenn  hhaannddlliinngg  ccaatthhooddee--rraayy  ttuubbeess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555522  

AA  



IIff  tthhee  vveelloocciittyy  ooff  aa  rraaddiioo  wwaavvee  iiss  118866,,000000  ssttaattuuttee  mmiilleess  ppeerr  sseeccoonndd,,  hhooww  mmaannyy  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  ddooeess  aa  rraaddaarr  

ppuullssee  ttrraavveell  iinn  oonnee  mmiiccrroosseeccoonndd??  

  AA..00..11661144  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  

  BB..1111661144  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  

  CC..00..22001144  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  

  DD..22220000  nnaauuttiiccaall  mmiilleess  

  

  

  66AA555533  

CC  

IInn  aallll  ccaasseess  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  oouuttppuutt  mmuusstt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  aa  ffiixxeedd  vvaalluuee,,  wwhhaatt  

aammoouunntt  ooff  ppoowweerr  sshhoouulldd  bbee  eemmppllooyyeedd  ffoorr  rroouuttiinnee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss??  

  AA..TThhee  mmaaxxiimmuumm  aammoouunntt  ooff  ppoowweerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  BB..TThhee  ttrraannssmmiitttteerr  mmuusstt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  aa  ffiixxeedd  vvaalluuee  

  CC..TThhee  mmiinniimmuumm  aammoouunntt  ooff  ppoowweerr  nneecceessssaarryy  ttoo  eennssuurree  rreelliiaabbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555544  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  ""ssttaattiioonn  ooppeenn  ttoo  ppuubblliicc  sseerrvviiccee""??  

  AA..AA  ssttaattiioonn  wwhhiicchh  hhaannddlleess  ppuubblliicc  ccoorrrreessppoonnddeennccee  

  BB..PPaaiidd  oorr  ttoollll  mmeessssaaggeess  

  CC..RRaaddiiootteelleepphhoonnee  ffaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  aatt  pprreessccrriibbeedd  rraatteess  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555555  

CC  

IInn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  MMoorrssee  ccooddee,,  wwhhaatt  aarree  tthhee  rreellaattiivvee  ttiimmee  lleennggtthhss  ooff  ddaasshheess,,  ddoottss??  

  AA..DDaasshheess  aarree  aabboouutt  ffoouurr  ttiimmeess  aass  lloonngg  aass  ddoottss  

  BB..DDoottss  aarree  aabboouutt  hhaallff  tthhee  lleennggtthh  ooff  ddaasshheess  

  CC..DDaasshheess  aarree  aabboouutt  tthhrreeee  ttiimmeess  aass  lloonngg  aass  ddoottss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555566  

CC  

WWhhyy  iiss  tthhee  cclloocckk  oonn  aa  ccoommppuullssoorriillyy  eeqquuiippppeedd  sshhiipp  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ssttaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aa  sswweeeepp  sseeccoonndd  

hhaanndd??  

  AA..TToo  bbee  aabbllee  ttoo  aaccccuurraatteellyy  ttiimmee  tthhee  ssppaacceess  aanndd  ddaasshheess  ooff  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  ssyysstteemm  

  BB..TToo  aaccccuurraatteellyy  ttiimmee  tthhee  ssiilleenntt  ppeerriiooddss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555577  

CC  

BBeettwweeeenn  wwhhaatt  ppooiinnttss  oonn  aa  sshhiipp,,  ccoommppuullssoorriillyy  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  iinnssttaallllaattiioonn,,  iiss  aa  rreelliiaabbllee  

iinntteerrccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemm  rreeqquuiirreedd??  



  AA..BBeettwweeeenn  tthhee  ffoorrwwaarrdd  bbrriiddggee  aanndd  tthhee  rraaddiioo  rroooomm  

  BB..BBeettwweeeenn  tthhee  rraaddiioo  rroooomm  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  

  CC..BBeettwweeeenn  tthhee  rraaddiioo  rroooomm  aanndd  tthhee  nnaavviiggaattiioonn  bbrriiddggee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555588  

BB  

AArree  tthheerree  aannyy  aaggee  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  mmuusstt  mmeeeett  bbeeffoorree  hhee  ccaann  bbee  iissssuueedd  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr  

lliicceennssee??  

  AA..AAtt  lleeaasstt  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  ffoorr  aa  sseeccoonndd  ccllaassss  lliicceennssee  

  BB..AAtt  lleeaasstt  2211  yyeeaarrss  ooff  aaggee  ffoorr  aa  ffiirrsstt  ccllaassss  lliicceennssee  

  CC..PPeerrssoonnss  uunnddeerr  2211  nnooww  hhoollddiinngg  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ffiirrsstt  ccllaassss  lliicceennssee  mmaayy  rreenneeww  ssaammee  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  

aaggee  rreeqquuiirreemmeenntt  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA555599  

DD  

UUppoonn  ccoommppuullssoorriillyy  eeqquuiippppeedd  vveesssseellss  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aann  aaccccuurraattee  cclloocckk  iinn  tthhee  rraaddiioo  rroooomm,,  hhooww  

ffrreeqquueennttllyy  mmuusstt  tthhiiss  cclloocckk  bbee  aaddjjuusstteedd  aanndd  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ssttaannddaarrdd  ttiimmee??  

  AA..EEvveerryy  tthhrreeee  hhoouurrss  

  BB..EEvveerr  ffoouurr  hhoouurrss  

  CC..EEvveerryy  ssiixx  hhoouurrss  

  DD..AAtt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  2244  hhoouurrss  

  

  

  66AA556600  

DD  

HHooww  ffrreeqquueennttllyy  mmuusstt  aann  eennttrryy  bbee  mmaaddee  iinn  aa  sshhiipp  rraaddiiootteelleeggrraapphh  lloogg  wwhhiillee  aa  rraaddiioo  wwaattcchh  iiss  bbeeiinngg  

mmaaiinnttaaiinneedd??  

  AA..AAtt  lleeaasstt  eevveerryy  1155  mmiinnuutteess  

  BB..TThhiiss  iiss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  eennttrriieess  rreeffeerrrriinngg  ttoo  ssiilleenntt  ppeerriiooddss  

  CC..AAtt  lleeaasstt  eevveerryy  3300  mmiinnuutteess  

  DD..BBootthh  AA  &&  BB  

  

  66AA556611  

CC  

AAtt  wwhhaatt  ttiimmee((ss))  aarree  rroouuttiinnee  ttrraannssmmiissssiioonnss  ffoorrbbiiddddeenn  iinn  tthhee  bbaannddss  ooff  448800  ttoo  551155  kkHHzz??  

  AA..RRoouuttiinnee  ttrraannssmmiissssiioonnss  aarree  ffoorrbbiiddddeenn  iinn  448800  ttoo  551155  kkHHzz  

  BB..448800  ttoo  551155  kkHHzz  aarree  oouutt  ooff  tthhee  mmaarriinnee  rraaddiioo  bbaanndd  

  CC..RRoouuttiinnee  ttrraannssmmiissssiioonnss  aarree  ffoorrbbiiddddeenn  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssiilleenntt  ppeerriioodd  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA556622  

BB  

WWhhaatt  ttiimmee  ssyysstteemm  sshheellll  bbee  uusseedd  iinn  mmaakkiinngg  lloogg  eennttrriieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

ssiilleenntt  ppeerriioodd??  

  AA..ZZuulluu  ttiimmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttwweellvvee  hhoouurr  ssyysstteemm  



  BB..GGrreeeennwwiicchh  MMeeaann  TTiimmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  2244  hhoouurr  ssyysstteemm  

  CC..ZZuulluu  ttiimmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  1122  hhoouurr  ttiimmee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA556633  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ddiissttrreessss  ffrreeqquueennccyy  ffoorr  ssttaattiioonnss  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseerrvviiccee??  

  AA..330000  kkHHzz  

  BB..440000  kkHHzz  

  CC..550000  kkHHzz  

  DD..660000  kkHHzz  

  

  

  66AA556644  

CC  

DDeessccrriibbee  hhooww  aa  ddiissttrreessss  ccaallll  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee::  

  AA..TThhee  ddiissttrreessss  ccaallll  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  tthhrreeee  ttiimmeess  

  BB..SSOOSS  sshhoouulldd  bbee  ccaalllleedd  ttwwiiccee  

  CC..TThhee  ddiissttrreessss  ccaallll  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ddiissttrreessss  ssiiggnnaall  ttrraannssmmiitttteedd  tthhrreeee  ttiimmeess,,  tthhee  wwoorrdd  DDEE,,  aanndd  tthhee  ccaallll  

ssiiggnnaall  ooff  tthhee  mmoobbiillee  ssttaattiioonn  iinn  ddiissttrreessss  ttrraannssmmiitttteedd  tthhrreeee  ttiimmeess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA556655  

AA  

WWhhaatt  ttrraannssmmiissssiioonn  sshhoouulldd  pprreecceeddee  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrreessss  ccaallll??  

  AA..TThhee  ddiissttrreessss  ccaallll,,  wwhheenn  sseenntt  iinn  rraaddiiootteelleeggrraapphh  oonn  550000  kkHHzz  sshhaallll  aass  aa  ggeenneerraall  rruullee,,  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  

pprreecceeddeedd  bbyy  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall  

  BB..SSOOSS  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  tthhrreeee  ttiimmeess  

  CC..TThhee  wwoorrddss  ""MMAAYY  DDAAYY""  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  tthhrreeee  ttiimmeess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA556666  

DD  

WWhhaatt  ssttaattiioonnss  sshhaallll  bbee  iinn  ccoonnttrrooll  ooff  ddiissttrreessss  ttrraaffffiicc??  

  AA..CCoonnttrrooll  ooff  tthhee  ddiissttrreessss  ttrraaffffiicc  sshhaallll  bbee  wwiitthh  tthhee  ssttaattiioonn  ffiirrsstt  hheeaarriinngg  tthhee  ccaallll  

  BB..TThhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ddiissttrreessss  ttrraaffffiicc  rreessttss  wwiitthh  tthhee  mmoobbiillee  ssttaattiioonn  iinn  ddiissttrreessss  

  CC..WWiitthh  tthhee  mmoobbiillee  ssttaattiioonn  wwhhiicchh  sseennddss  tthhee  ddiissttrreessss  ccaallll  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  ssttaattiioonn  iinn  ddiissttrreessss  iiss  nnoott  aabbllee  

ttoo  ttrraannssmmiitt  iitt  

  DD..BBootthh  BB  &&  CC  

  

  

  66AA556677  

AA  

DDuurriinngg  wwhhaatt  ppeerriiooddss  mmuusstt  aa  ddiissttrreessss  mmeessssaaggee  bbee  rreeppeeaatteedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinniittiiaall  ttrraannssmmiissssiioonn??  

  AA..UUnnttiill  aann  aannsswweerr  iiss  rreecceeiivveedd,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  ssiilleenntt  ppeerriiooddss  

  BB..MMuusstt  rreeppeeaatteedd  eevveerryy  1155  mmiinnuutteess  

  CC..MMuusstt  bbee  rreeppeeaatteedd  eevveerryy  55  mmiinnuutteess  



  DD..MMuusstt  bbee  rreeppeeaatteedd  eevveerryy  33  mmiinnuutteess  

  

  

  66AA556688  

AA  

FFoorr  hhooww  lloonngg  mmuusstt  mmoobbiillee  ssttaattiioonnss  lliisstteenn  aafftteerr  hheeaarriinngg  aann  uurrggeennccyy  ssiiggnnaall??  

  AA..FFoorr  aatt  lleeaasstt  55  mmiinnuutteess  

  BB..FFoorr  aatt  lleeaasstt  3300  mmiinnuutteess  

  CC..FFoorr  aatt  lleeaasstt  33  mmiinnuutteess  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA556699  

CC  

WWhheenn  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  bbeellll  rriinnggss,,  wwhhaatt  sshhoouulldd  tthhee  ooppeerraattoorr  ddoo??  

  AA..PPrroocceeeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  rraaddiioo  rroooomm  aanndd  pprreessss  tthhee  rreesseett  bbuuttttoonn  

  BB..IIff  tthhee  bbeellll  ssttooppss,,  tthhee  ooppeerraattoorr  sshhoouulldd  lliisstteenn  ffoorr  ffuurrtthheerr  ssiiggnnaallss  

  CC..BBootthh  AA  &&  BB  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA557700  

AA  

WWhhaatt  ssppaaccee  ooff  ttiimmee  sshhoouulldd  eellaappssee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall  aanndd  tthhee  

ddiissttrreessss  ccaallll??  

  AA..22  mmiinnuutteess  

  BB..44  mmiinnuutteess  

  CC..55  mmiinnuutteess  

  DD..1100  mmiinnuutteess  

  

  

  66AA557711  

CC  

WWhhiillee  aa  vveesssseell  iiss  aatt  sseeaa,,  hhooww  ffrreeqquueennttllyy  mmuusstt  tthhee  aauuttoo--aallaarrmm  bbee  tteesstteedd??  

  AA..AAtt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerr  66  hhoouurrss  

  BB..AAtt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerr  1122  hhoouurrss  

  CC..AAtt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerr  2244  hhoouurrss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

66AA557722  

BB  

UUppoonn  hheeaarriinngg  aann  SSOOSS,,  wwhhaatt  sshhoouulldd  aann  ooppeerraattoorr  ddoo??  

  AA..SShhoouulldd  rreeppeeaatt  tthhee  SSOOSS  ttoo  aallll  ttrraaffffiicc  

  BB..IImmmmeeddiiaatteellyy  cceeaassee  aallll  ttrraannssmmiissssiioonnss  ccaappaabbllee  ooff  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  tthhee  ddiissttrreessss  ttrraaffffiicc  

  CC..CCoonnttaacctt  tthhee  vveesssseell  iinn  ddiissttrreessss  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  



  

  

  66AA557733  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aann  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall  kkeeyyiinngg  ddeevviiccee  oonn  aa  ccoommppuullssoorriillyy  eeqquuiippppeedd  sshhiipp??  

  AA..TToo  aauuttoommaattiiccaallllyy  pprroodduuccee  MMoorrssee  ccooddee  

  BB..TToo  aauuttoommaattiiccaallllyy  sseenndd  aann  SSOOSS  ssiiggnnaall  

  CC..TToo  aauuttoommaattiiccaallllyy  pprroodduuccee  tthhee  ccoorrrreecctt  aauuttoo--aallaarrmm  ssiiggnnaall  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA557744  

CC  

OOnn  aa  UUnniitteedd  SSttaatteess  vveesssseell  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  aapppprroovveedd  aauuttoo--aallaarrmm,,  wwhheerree  iiss  tthhee  ccoonnttrrooll  bbuuttttoonn  wwhhiicchh  

ssiilleenncceess  tthhee  wwaarrnniinngg  bbeellllss  llooccaatteedd??  

  AA..OOnn  tthhee  nnaavviiggaattiioonn  bbrriiddggee  

  BB..IInn  mmaaiinn  eennggiinneeeerriinngg  ccoonnttrrooll  

  CC..IInn  tthhee  mmaaiinn  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattiinngg  rroooomm  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA557755  

CC  

WWiitthh  wwhhaatt  ttyyppee((ss))  ooff  eemmiissssiioonn  aanndd  uuppoonn  wwhhaatt  ffrreeqquueennccyy  sshhoouulldd  aa  ttrraannssmmiitttteerr  bbee  aaddjjuusstteedd  ttoo  ttrraannssmmiitt  aa  

ddiissttrreessss  ccaallll??  

  AA..TThhee  ddiissttrreessss  wwaavvee  ooff  660000  kkHHzz  aanndd  ttyyppee  CC  eemmiissssiioonn  

  BB..TThhee  ddiissttrreessss  wwaavvee  ooff  440000  kkHHzz  aanndd  ttyyppee  CC  eemmiissssiioonn  

  CC..TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddiissttrreessss  wwaavvee  ooff  550000  kkHHzz  //  ttyyppee  AA--22  OORR  BB  eemmiissssiioonn  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA557766  

DD  

IIff  yyoouu  rreecceeiivvee  aa  ddiissttrreessss  ccaallll  ssiiggnneedd  bbyy  aa  ccaallll  ssiiggnnaall  ccoommppoosseedd  ooff  ffiivvee  lleetttteerrss,,  ccoouulldd  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  

ttyyppee  ooff  ccrraafftt  wwhhiicchh  ttrraannssmmiitttteedd  tthhee  ssiiggnnaall??  

  AA..FFiivvee  lleetttteerr  ccaallll  ssiiggnnaallss  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  aaiirrccrraafftt  ssttaattiioonnss  

  BB..TThhrreeee  lleetttteerr  ccaallll  ssiiggnnaallss  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  llaanndd  ssttaattiioonnss  

  CC..FFoouurr  lleetttteerr  ccaallll  ssiiggnnaallss  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  sshhiipp  ssttaattiioonnss  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

66AA557777  

BB  

WWhhiillee  tthhee  vveesssseell  iiss  iinn  tthhee  ooppeenn  sseeaa,,  hhooww  ffrreeqquueennttllyy  mmuusstt  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccyy  bbaatttteerryy  bbee  

ttaakkeenn??  

  AA..EEvveerryy  1122  hhoouurrss  

  BB..OOnnccee  ddaaiillyy  

  CC..EEvveerryy  4488  hhoouurrss  

  DD..OOnnccee  eevveerryy  wweeeekk  



  

  

  66AA557788  

DD  

HHooww  ffrreeqquueennttllyy  mmuusstt  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  ffuueell  iinn  tthhee  ssuuppppllyy  ttaannkk  ffoorr  uussee  wwiitthh  aann  ooiill  oorr  ggaass  ddrriivveenn  eemmeerrggeennccyy  

ggeenneerraattoorr  bbee  cchheecckkeedd  wwhhiillee  tthhee  vveesssseell  iiss  iinn  tthhee  ooppeenn  sseeaa??  

  AA..OOnnccee  aa  wweeeekk  

  BB..EEvveerryy  1122  hhoouurrss  

  CC..EEvveerryy  4488  hhoouurrss  

  DD..OOnnccee  ddaaiillyy  

  

  

  66AA557799  

DD  

WWhhiillee  aa  vveesssseell  iiss  iinn  ppoorrtt,,  hhooww  ffrreeqquueennttllyy  sshhoouulldd  tthhee  eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt  bbee  tteesstteedd??  

  AA..OOnnccee  aa  ddaayy  

  BB..OOnnccee  aa  wweeeekk  

  CC..OOnnccee  aa  mmoonntthh  

  DD..OOnnllyy  wwhheenn  tthhee  vveesssseell  iiss  rreeaaddyy  ttoo  lleeaavvee  ppoorrtt  

  

  

  66AA558800  

DD  

YYoouu  iinntteerrcceepptt  ""CCQQ  CCQQ  WWSSVV  TTFFCC"";;  wwhhaatt  ddooeess  tthhiiss  mmeeaann??  

  AA..GGeenneerraall  ccaallll  ttoo  aallll  ssttaattiioonnss  

  BB..CCaallll  lleetttteerr  ooff  aa  ccooaassttaall  ssttaattiioonn  

  CC..TTrraaffffiicc  

  DD..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA558811  

CC  

EExxppllaaiinn  tthhee  uussee  aanndd  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnddiiccaattoorr  oorr  pprreeffiixx  ""RRPP""  oonn  rraaddiiootteelleeggrraammss::  

  AA..PPlleeaassee  rreeppllyy  

  BB..RReeppeeaatt  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttss  ooff  mmeessssaaggee  

  CC..""RReeppllyy  ppaaiidd""  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

    

  

66AA558822  

CC  

UUppoonn  wwhhaatt  bbaanndd,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  335500  ttoo  551155  kkHHzz  bbaanndd  mmuusstt  aa  mmaaiinn  rreecceeiivveerr  oonn  aa  UUnniitteedd  SSttaatteess  sshhiipp  bbee  

ccaappaabbllee  ooff  ooppeerraattiioonn??  

  AA..660000  TTOO  770000  kkHHzz  

  BB..11000000  TTOO  11220000  kkHHzz  

  CC..110000  TTOO  220000  kkHHzz  

  DD..551166  TTOO  661155  kkHHzz  



  

  

  66AA558833  

BB  

AAfftteerr  aa  ddiissttrreessss  ccaallll  hhaass  bbeeeenn  ttrraannssmmiitttteedd,,  eevveerryy  ddiissttrreessss--ttrraaffffiicc  rraaddiiootteelleeggrraamm  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  wwhhaatt  ssyymmbbooll  

iinn  tthhee  pprreeaammbbllee??  

  AA..SSOOSS  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ccaallll  ssiiggnnaall  

  BB..TThhee  ddiissttrreessss  ssiiggnnaall  pprreecceeddiinngg  tthhee  ccaallll  aanndd  rreeppeeaatteedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprreeaammbbllee  

  CC..AAllll  ooff  tthhee  aabboovvee  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA558844  

AA  

FFoorr  hhooww  lloonngg  aa  ppeerriioodd  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  ooppeerraattiioonn  sshhoouulldd  tthhee  eemmeerrggeennccyy  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ooff  aa  ccoommppuullssoorriillyy  

eeqquuiippppeedd  sshhiipp  ssttaattiioonn  bbee  ccaappaabbllee  ooff  eenneerrggiizziinngg  tthhee  eemmeerrggeennccyy  rraaddiiootteelleeggrraapphh  iinnssttaallllaattiioonn??  

  AA..AAtt  lleeaasstt  66  ccoonnsseeccuuttiivvee  hhoouurrss  

  BB..AAtt  lleeaasstt  1122  hhoouurrss  

  CC..AAtt  lleeaasstt  2244  ccoonnsseeccuuttiivvee  hhoouurrss  

  DD..AAtt  lleeaasstt  4488  ccoonnsseeccuuttiivvee  hhoouurrss  

  

  

  66AA558855  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  ppoorrtt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  oonn  tthhee  PPaacciiffiicc  ccooaasstt,,  aatt  wwhhiicchh  nnaavviiggaattiioonn  lliinneess  tteerrmmiinnaattee??  

  AA..LLooss  AAnnggeelleess  

  BB..SSaann  FFrraanncciissccoo  

  CC..SSaann  DDiieeggoo  

  DD..NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  

  

  66AA558866  

BB  

IInn  wwhhaatt  cciittyy  iiss  tthhee  mmaajjoorr  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  cceenntteerr  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  llooccaatteedd??  

  AA..HHoouussttoonn  

  BB..NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  

  CC..WWaasshhiinnggttoonn  

  DD..CChhiiccaaggoo  

  

  

    

66AA558877  

CC  

UUnnddeerr  wwhhaatt  ccoonnddiittiioonn  mmaayy  aann  eelliiggiibbllee  ppeerrssoonn  hhoolldd  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr''ss  lliicceennssee  aanndd  aa  MMaarriinnee  RRaaddiioo  

OOppeerraattoorr  ppeerrmmiitt??  

  AA..WWhheenn  tthhee  ppllaannnneedd  tteelleeggrraapphhyy  ooppeerraattiioonn  wwiillll  ooccccuurr  aabbooaarrdd  sshhiipp  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwaatteerrss  aanndd  aannootthheerr  

vveesssseell  iiss  lliicceennsseedd  ffoorr  ooppeerraattiioonn  oonn  tthhee  iinnllaanndd  wwaatteerrwwaayyss  

  BB..WWhheenn  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  iiss  lleeggaallllyy  eelliiggiibbllee  ffoorr  bbootthh  ffoorreeiiggnn  aanndd  ddoommeessttiicc  eemmppllooyymmeenntt  

  CC..NNoo  ppeerrssoonn  mmaayy  hhoolldd  aannyy  ccllaassss  ooff  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr''ss  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  aa  MMaarriinnee  RRaaddiioo  OOppeerraattoorr  

PPeerrmmiitt  



  DD..CCoommmmeerrcciiaall  rraaddiiootteelleeggrraapphheerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aallssoo  hhoolldd  aa  MMaarriinnee  RRaaddiioo  OOppeerraattoorr  PPeerrmmiitt  wwhheenn  tthhee  

ooppeerraattiioonn  ooccccuurrss  oonn  vveesssseellss  ooff  lleessss  tthhaann  11660000  ggrroossss  ttoonnss  

  

  

  66AA558888  

CC  

HHooww  ddooeess  aa  FFiirrsstt  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  rreenneeww  aann  uunneexxppiirreedd  lliicceennssee??  

  AA..RReenneewwaall  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  lliicceennssee  sseerriiaall  nnuummbbeerr  mmuusstt  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  FFCCCC  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  9900  

ddaayyss  ooff  tthhee  lliicceennssee  tteerrmm  

  BB..AApppplliiccaattiioonn  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  CCoommmmeerrcciiaall  OOppeerraattoorr  LLiicceennssiinngg  EExxaammiinnaattiioonn  MMaannaaggeerr  ((CCOOLLEEMM))  

dduurriinngg  tthhee  ffiinnaall  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  tthhee  lliicceennssee  tteerrmm  

  CC..BByy  ssuubbmmiittttiinngg  FFoorrmm  775566,,  ccuurrrreenntt  lliicceennssee  ccooppyy,,  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ffeeee  ttoo  tthhee  FFCCCC  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  yyeeaarr  ooff  

tthhee  ffiivvee  yyeeaarr  lliicceennssee  tteerrmm  

  DD..AA  ccuurrrreenntt  RRaaddiioo  tteelleeggrraapphhyy  PPrrooffiicciieennccyy  TTeessttiimmoonniiaall  ((RRPPTT))  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  sshhiipp''ss  mmaasstteerr  mmuusstt  bbee  

aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  rreenneewwaall  aapppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  773399  

  

  

  66AA558899  

AA  

HHooww  ddooeess  aann  eelliiggiibbllee  SSeeccoonndd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  uuppggrraaddee  hhiiss  lliicceennssee  ttoo  FFiirrsstt  CCllaassss??  

  AA..BByy  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  PPrrooooff--ooff--PPaassssiinngg  CCeerrttiiffiiccaatteess  ((PPPPCC))  ffrroomm  aa  CCOOLLEEMM  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  

rreeqquuiirreedd  ffeeee  aanndd  FFoorrmm  775566  ttoo  tthhee  FFCCCC  

  BB..BByy  ffuullffiilllliinngg  tthhee  SSiixx  MMoonntthhss  SSeerrvviiccee  EEnnddoorrsseemmeenntt  rreeqquuiirreemmeenntt  

  CC..BByy  pprreesseennttiinngg  aa  oonnee  yyeeaarr  rraaddiiootteelleeggrraapphh  eexxppeerriieennccee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ttoo  aa  ccoommmmeerrcciiaall  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  

eexxaammiinnaattiioonn  mmaannaaggeerr  

  DD..BByy  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  IITTUU  PPrroovviissiioonn  ""DD""  ccoonncceerrnniinngg  tteelleeggrraapphhyy  ooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  MMaarriittiimmee  SSeerrvviiccee  

  

  

  66AA559900  

DD  

WWhhaatt  iiss  tthhee  lliicceennssee  tteerrmm  ooff  tthhee  FFiirrsstt  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  LLiicceennssee??  

  AA..TThhee  lliicceennssee  iiss  vvaalliidd  ffoorr  tthhee  lliiffeettiimmee  ooff  tthhee  hhoollddeerr  

  BB..AA  lliicceennssee  iiss  vvaalliidd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  tteenn  yyeeaarrss  ffoorrmm  tthhee  DDOOII  ((ddaattee  ooff  iissssuuaannccee))  

  CC..TThhee  ffiivvee  yyeeaarr  tteerrmm  lliicceennssee  iiss  rreenneewwaabbllee  bbyy  rreettaakkiinngg  uuppddaatteedd  eexxaamm  EElleemmeennttss  11  aanndd  33  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  9900  

ddaayyss  bbeeffoorree  eexxppiirraattiioonn  

  DD..TThhee  lliicceennssee  tteerrmm  iiss  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd  mmaayy  bbee  rreenneewweedd  iinnddeeffiinniitteellyy  wwiitthhoouutt  rreetteessttiinngg  

  

  

    

  

66AA559911  

BB  

WWhhaatt  iiss  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  eevveerryy  ccoommmmeerrcciiaall  ooppeerraattoorr  oonn  dduuttyy  aanndd  iinn  cchhaarrggee  ooff  aa  ttrraannssmmiittttiinngg  ssyysstteemm??  

  AA..AA  ccooppyy  ooff  tthhee  PPrrooooff--ooff--PPaassssiinngg  CCeerrttiiffiiccaattee  ((PPPPCC))  mmuusstt  bbee  oonn  ddiissppllaayy  aatt  tthhee  ttrraannssmmiitttteerr  llooccaattiioonn  

  BB..TThhee  oorriiggiinnaall  lliicceennssee  oorr  aa  pphhoottooccooppyy  mmuusstt  bbee  ppoosstteedd  oorr  iinn  tthhee  ooppeerraattoorr''ss  ppeerrssoonnaall  ppoosssseessssiioonn  aanndd  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  

  CC..TThhee  FFCCCC  FFoorrmm  775566  cceerrttiiffyyiinngg  tthhee  ooppeerraattoorr''ss  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  mmuusstt  bbee  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttrraannssmmiittttiinngg  

ssyysstteemm  ssiittee  

  DD..AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ooppeerraattoorr''ss  lliicceennssee  mmuusstt  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee  rraaddiioo  ssttaattiioonn''ss  ssuuppeerrvviissoorr  aass  eevviiddeennccee  ooff  

tteecchhnniiccaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  



  

  

  66AA559922  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  eexxppeerriieennccee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aa  FFiirrsstt  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphheerr??  

  AA..TThhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  aass  aa  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  oonn  bbooaarrdd  aa  UUnniitteedd  SSttaatteess  sshhiipp  ffoorr  aatt  lleeaasstt  

ssiixx  mmoonntthhss  

  BB..TThhee  ooppeerraattoorr  mmuusstt  hhaavvee  hheelldd  aa  SSeeccoonndd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr''ss  CCeerrttiiffiiccaattee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ssiixx  

mmoonntthhss  

  CC..TThhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  hhaavvee  aa  bbaacckkggrroouunndd  ooff  sseennddiinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  rraaddiiootteelleeggrraapphh  mmeessssaaggeess  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  

  DD..BBootthh  AA  &&  BB  

  

  

  66AA559933  

CC  

WWhhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  aa  SSeeccoonndd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr''ss  

CCeerrttiiffiiccaattee??  

  AA..WWrriitttteenn  EElleemmeenntt  11  ((rraaddiioo  llaaww)),,  EElleemmeenntt  33  ((eelleeccttrroonniicc  ffuunnddaammeennttaallss)),,  EElleemmeenntt  55  ((rraaddiiootteelleeggrraapphh  

ooppeerraattiioonnss))  aanndd  sseennddiinngg//rreecceeiivviinngg  1166//2200  wwoorrddss  ppeerr  mmiinnuuttee  

  BB..TTeelleeggrraapphhyy  EElleemmeenntt  11  ((sseennddiinngg//rreecceeiivviinngg  1166  ccooddee  ggrroouuppss  ppeerr  mmiinnuuttee))  aanndd  TTeelleeggrraapphhyy  EElleemmeenntt  22  ((1166  

ccooddee  ggrroouuppss  aanndd  2200  wwoorrddss  ppeerr  mmiinnuuttee  tteexxtt..))  

  CC..SSuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  wwrriitttteenn  tteesstt  EElleemmeennttss  11,,  55  aanndd  66  oonn  bbaassiicc  rraaddiioo  llaaww  aanndd  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess  

pplluuss  tteelleeggrraapphhyy  EElleemmeennttss  11  aanndd  22  

  DD..SSuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  wwrriitttteenn  tteesstt  EElleemmeennttss  11,,  33,,  55  aanndd  66  oonn  bbaassiicc  rraaddiioo  llaaww  aanndd  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess  

pplluuss  tteelleeggrraapphhyy  EElleemmeennttss  11  aanndd  BB  

  

  

  66AA559944  

AA  

HHooww  ddooeess  aann  aapppplliiccaanntt  qquuaalliiffyy  ffoorr  aa  TThhiirrdd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr''ss  CCeerrttiiffiiccaattee??  

  AA..BByy  ppaassssiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  rreecceeiivviinngg  bbyy  eeaarr  ccooddee  ggrroouuppss  aanndd  ppllaaiinn  tteexxtt  ffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  mmiinnuuttee  wwiitthhoouutt  eerrrroorr  aatt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssppeeeedd  

  BB..AApppplliiccaanntt  mmuusstt  sseenndd  aanndd  rreecceeiivvee  rraaddiiootteelleeggrraapphhyy  aatt  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ssppeeeedd  aanndd  bbee  aatt  lleeaasstt  2211  yyeeaarrss  oolldd  

  CC..BByy  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  rraaddiiootteelleeggrraapphhyy  EElleemmeennttss  11  aanndd  22  pplluuss  wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonnss  oonn  rraaddiioo  

llaaww,,  tteelleeggrraapphhyy  pprraaccttiicceess  aanndd  ttrraannssmmiitttteerr  mmaaiinntteennaannccee  

  DD..BByy  ppaassssiinngg  aa  wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  rraaddiioo  llaaww,,  eelleeccttrroonniicc  ffuunnddaammeennttaallss  aanndd  rraaddiiootteelleeggrraapphh  pprraaccttiicceess  

pplluuss  aa  tteelleeggrraapphhyy  rreecceeiivviinngg  eexxaammiinnaattiioonn  

  

  

  66AA559955  

CC  

WWhhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  ccrreeddiitt  iiss  aaccccoorrddeedd  AAmmaatteeuurr  EExxttrraa  CCllaassss  ooppeerraattoorrss??  

  AA..2200  ccooddee  ggrroouuppss  aanndd  2255  tteexxtt  wwoorrddss  ppeerr  mmiinnuuttee  

  BB..AAmmaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  eexxaammiinnaattiioonn  ccrreeddiitt  

  CC..CCoommmmeerrcciiaall  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  tteelleeggrraapphhyy  EElleemmeennttss  11  aanndd  22  

  DD..WWrriitttteenn  EElleemmeenntt  11,,  bbaassiicc  rraaddiioo  llaaww  aanndd  ooppeerraattiinngg  pprraaccttiicceess  

  

  

  66AA559966  

DD  



WWhhaatt  mmuusstt  eevveerryy  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccooddee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  lliicceennssee  ccoonnttaaiinn??  

  AA..AApppplliiccaannttss  ffoorr  CCoommmmeerrcciiaall  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  lliicceennsseess  mmuusstt  bbee  eexxaammiinneedd  uussiinngg  aa  mmeessssaaggee  ffoorrmmaatt  tthhaatt  

tthheeyy  aarree  lliikkeellyy  ttoo  rreecceeiivvee  aabbooaarrdd  sshhiipp  

  BB..BBootthh  aa  tteelleeggrraapphhyy  sseennddiinngg  aanndd  aa  rreecceeiivviinngg  ddiissttrreessss  ssiiggnnaallss  

  CC..TThhee  pprrooppeerr  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ddiissttrreessss  ssiiggnnaallss  

  DD..AAllll  aallpphhaabbeett  lleetttteerrss,,  aallll  nnuummeerraallss,,  ppeerriioodd,,  ccoommmmaa,,  qquueessttiioonn  mmaarrkk,,  ssllaanntt  mmaarrkk  aanndd  pprroossiiggnnss  AARR,,  BBTT,,  aanndd  

SSKK  

  

  

  66AA559977  

CC  

WWhhaatt  aannsswweerr  ffoorrmmaatt  iiss  aacccceepptteedd  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  rraaddiiootteelleeggrraapphh  lliicceennssee  ccoonnttaaiinn??  

  AA..TThhee  eexxaammiinneerr  mmaayy  uussee  aannyy  aannsswweerr  ffoorrmmaatt  wwhhiicchh  aasscceerrttaaiinnss  tthhaatt  tthhee  eexxaammiinneeee  ccaann  ccoommpprreehheenndd  tthhee  

mmeessssaaggee  ttrraannssmmiitttteedd  

  BB..AAnnyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  oonnee  mmiinnuuttee  ssoolliidd  ccooppyy,,  aannsswweerriinngg  sseevveenn  oouutt  ooff  tteenn  qquueessttiioonn,,  ffiillll--iinn--tthhee--bbllaannkk,,  oorr  

mmuullttiippllee  cchhooiiccee  qquueessttiioonnss  

  CC..EExxaammiinneeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreecceeiivvee  iinntteerrnnaattiioonnaall  MMoorrssee  ccooddee  mmeessssaaggeess  bbyy  eeaarr  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  

mmiinnuuttee  wwiitthhoouutt  eerrrroorr  

  DD..EExxaammiinneeeess  mmuusstt  oobbttaaiinn  aa  ppaassssiinngg  mmaarrkk  ooff  7755%%  oorr  hhiigghheerr  oonn  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ttrraannssmmiitttteedd  

tteelleeggrraapphhyy  mmeessssaaggee  

  

  

  66AA559988  

CC  

WWhhaatt  iiss  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aallll  ttrraannssmmiittttiinngg  aappppaarraattuuss  uusseedd  aabbooaarrdd  UUnniitteedd  SSttaatteess  vveesssseellss??  

  AA..EEqquuiippmmeenntt  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  CCooaasstt  GGuuaarrdd  ffoorr  mmaarriittiimmee  mmoobbiillee  uussee  

  BB..CCeerrttiiffiiccaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((IIMMOO))  

  CC..OOnnllyy  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ttyyppee  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  FFCCCC  ffoorr  PPaarrtt  8800  ooppeerraattiioonnss  iiss  aauutthhoorriizzeedd  

  DD..PPrrooggrraammmmiinngg  ooff  aallll  mmaarriittiimmee  cchhaannnneellss  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  lliicceennsseedd  MMaarriinnee  RRaaddiioo  OOppeerraattoorr  

  

  

    

  

  

  

  

66AA559999  

CC  

WWhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  aa  lloowweerr  ggrraaddee  ooff  CCoommmmeerrcciiaall  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  LLiicceennssee  wwhheenn  aa  lliicceennsseeee  qquuaalliiffiieess  ffoorr  aa  

hhiigghheerr  ggrraaddee??  

  AA..TThhee  lloowweerr  ggrraaddee  iiss  aalllloowweedd  ttoo  eexxppiirree  aanndd  mmaayy  nnoott  bbee  rreenneewweedd  

  BB..TThhee  SSeeccoonndd  oorr  TThhiirrdd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  lliicceennssee  iiss  mmooddiiffiieedd  ttoo  aa  hhiigghheerr  ccllaassss  

  CC..TThhee  lloowweerr  ggrraaddee  iiss  ccaanncceelleedd..    OOnnllyy  oonnee  uunneexxppiirreedd  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr''ss  cceerrttiiffiiccaattee  mmaayy  bbee  hheelldd  aatt  

tthhee  ssaammee  ttiimmee  

  DD..LLiicceennsseeeess  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  hhoolldd  aannyy  nnuummbbeerr  ooff  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr  cceerrttiiffiiccaatteess  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

  

  

  66AA660000  

AA  

WWhhaatt  iiss  aann  ooppeerraattiinngg  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aa  sshhiipp  ssttaattiioonn  uussiinngg  tteelleeggrraapphhyy??  



  AA..TThhee  sshhiipp  ssttaattiioonn  mmuusstt  bbee  ccaappaabbllee  ooff  aauuttoommaattiiccaallllyy  cchhaannggiinngg  ffrroomm  tteelleeggrraapphhyy  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoo  tteelleeggrraapphh  

rreecceeppttiioonn  

  BB..AA  sshhiipp  ssttaattiioonn  ccoonnttrrooll  ooppeerraattoorr  mmuusstt  ssttaanndd  wwaattcchh  oonn  eemmeerrggeennccyy  cchhaannnneellss  aatt  aallll  ttiimmeess  

  CC..OOnnllyy  aa  lliicceennsseedd  FFiirrsstt  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  mmaayy  ooppeerraattee  aa  sshhiipp  ssttaattiioonn  

  DD..TThhee  sshhiipp  ssttaattiioonn  mmuusstt  bbee  ccaappaabbllee  ooff  cchhaannggiinngg  ffrroomm  oonnee  rraaddiioo  cchhaannnneell  ttoo  aannootthheerr  wwiitthhiinn  ffiivvee  sseeccoonnddss  

  

  

  66AA660011  

BB  

HHooww  ddooeess  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr  ttrraannssmmiitt  aa  rroouuttiinnee  ccaallll  ttoo  aannootthheerr  ssttaattiioonn??  

  AA..TThhee  lleetttteerrss  ""CCQQ""  aarree  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ccaallll  ssiiggnn  ooff  tthhee  ssttaattiioonn  ccaalllleedd  aanndd  tthhee  ccaallll  ssiiggnn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaattiinngg  

ssttaattiioonn  

  BB..TThhee  ssttaattiioonn  iiss  ccaalllleedd  nnoott  mmoorree  tthhaann  ttwwiiccee,,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  wwoorrdd  ""DDEE""  aanndd  tthhee  ccaallll  ssiiggnn  ooff  tthhee  ccaalllliinngg  

ssttaattiioonn  nnoott  mmoorree  tthhaann  ttwwiiccee  

  CC..TThhee  oorriiggiinnaattiinngg  ssttaattiioonn  mmuusstt  oobbttaaiinn  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  nneeaarreesstt  ppuubblliicc  ccooaasstt  ssttaattiioonn  

  DD..RRoouuttiinnee  ccaallllss  aarree  iinniittiiaatteedd  bbyy  uussiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sseerrvviiccee  aabbbbrreevviiaattiioonn  

  

  

  66AA660022  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  pprrooppeerr  pprroocceedduurree  ttoo  ccoonndduucctt  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  eeqquuiippmmeenntt  tteesstt??  

  AA..BByy  ttrraannssmmiittttiinngg  ""EEII""  oonn  tthhee  tteesstt  ffrreeqquueennccyy  aass  aa  wwaarrnniinngg  tthhaatt  aa  tteesstt  ttrraannssmmiissssiioonn  iiss  aabboouutt  ttoo  bbee  mmaaddee  

  BB..SSeennddiinngg  aa  sseerriieess  ooff  ""VVVVVV""  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ccaallll  ssiiggnn  ooff  tthhee  tteessttiinngg  ssttaattiioonn  aatt  aabboouutt  1100  wwoorrddss--ppeerr--

mmiinnuuttee  

  CC..TThhee  tteesstt  ttrraannssmmiissssiioonn  mmaayy  nnoott  pprroocceeeedd  uunnttiill  aallll  ssttaattiioonnss  oonn  ffrreeqquueennccyy  hhaavvee  ssiiggnnaalllleedd  tthheeiirr  ccoonnsseenntt  

  DD..TThhee  nneeaarreesstt  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  ccooaasstt  ssttaattiioonn  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  aann  iimmppeennddiinngg  tteesstt  

  

  

  66AA660033  

AA  

HHooww  oofftteenn  mmuusstt  aa  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ssttaattiioonn  ttrraannssmmiitt  iittss  ccaallll  ssiiggnn  wwhheenn  aa  ttrraannssmmiissssiioonn  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  mmoorree  

tthhaann  2200  mmiinnuutteess  iinn  tthhee  bbaanndd  440055--552255  kkHHzz??  

  AA..AAtt  2200  mmiinnuuttee  iinntteerrvvaallss  

  BB..AAtt  lleeaasstt  eevveerryy  1100  mmiinnuutteess  

  CC..AAtt  1155  mmiinnuuttee  iinntteerrvvaallss  uunnlleessss  ppuubblliicc  ccoorrrreessppoonnddeennccee  iiss  iinn  pprrooggrreessss  

  DD..AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  eenndd  ooff  eeaacchh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  ssttaattiioonn  

  

  

  66AA660044  

CC  

WWhheenn  mmaayy  aa  ppuubblliicc  ccooaasstt  ssttaattiioonn  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  uussee  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  nnaarrrrooww--bbaanndd  ddiirreecctt--pprriinnttiinngg  ((NNBB--DDPP))  

eessttaabblliisshh  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aa  sshhiipp  ssttaattiioonn  uussiinngg  tteelleeggrraapphhyy??  

  AA..NNeevveerr..    CCoonnttaacctt  mmaayy  oonnllyy  bbee  eessttaabblliisshheedd  uussiinngg  NNBB--DDPP  cciirrccuuiittss  

  BB..WWhheenn  tthhee  sshhiipp  iiss  iinn  eexxcceessss  ooff  330000  ggrroossss  ttoonnss  

  CC..WWhheenn  tthhee  rraaddiioo  ssttaattiioonn  lliicceennssee  rreefflleeccttss  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ooppeerraattiioonn  aanndd  hhaarrmmffuull  iinntteerrffeerreennccee  iiss  

aavvooiiddeedd  

  DD..WWhheenn  iitt  iiss  kknnoowwnn  tthhaatt  tthhee  vveesssseell  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  sseelleeccttiivvee  rriinnggiinngg  oorr  ccaalllliinngg  ddeevviiccee  

  

  

  66AA660055  



CC  

WWhhiicchh  ooppeerraattoorr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  mmaakkee  eeqquuiippmmeenntt  aaddjjuussttmmeennttss  aatt  mmaarriittiimmee  rraaddiioo  ssttaattiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  aaffffeecctt  

ttrraannssmmiitttteerr  ooppeerraattiioonn??  

  AA..TThhee  hhoollddeerr  ooff  aa  mmaarriinnee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  ppeerrmmiitt  oorr  hhiigghheerr  ccllaassss  lliicceennssee  

  BB..TThhee  hhoollddeerr  ooff  aa  rreessttrriicctteedd  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr  ppeerrmmiitt  wwhheenn  tthhee  rraaddiiaatteedd  ppoowweerr  iiss  lleessss  tthhaann  110000  

wwaattttss  

  CC..OOnnllyy  tthhee  hhoollddeerrss  ooff  aa  ffiirrsstt  oorr  sseeccoonndd  ccllaassss  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooff  tthhee  ggeenneerraall  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr''ss  

lliicceennssee  

  DD..TThhee  hhoollddeerr  ooff  aa  GGMMDDSSSS  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  oorr  hhiigghheerr  ccllaassss  rraaddiiootteelleepphhoonnee  lliicceennssee  

  

  

  66AA660066  

AA  

WWhhoo  mmaayy  iinnssttaallll,,  mmaaiinnttaaiinn  oorr  aaddjjuusstt  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ttrraannssmmiitttteerrss  wwhhiicchh  rraaddiiaattee  lleessss  tthhaann  5500  wwaattttss  ccaarrrriieerr  

ppoowweerr??  

  AA..AAnnyyoonnee  uunnddeerr  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aa  ppeerrssoonn  hhoollddiinngg  aa  ffiirrsstt  ooff  sseeccoonndd  ccllaassss  

rraaddiiootteelleeggrraapphh  oorr  ggeenneerraall  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr  lliicceennssee  

  BB..OOnnllyy  aa  pprrooppeerrllyy  lliicceennsseedd  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr  

  CC..AAnnyy  hhoollddeerr  ooff  aa  mmaarriinnee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  ppeerrmmiitt  oorr  hhiigghheerr  

  DD..OOnnllyy  ppeerrssoonnss  hhoollddiinngg  aann  ooppeerraattoorr  cceerrttiiffiiccaattee  ccoonnttaaiinniinngg  aa  sshhiipp  rraaddaarr  eennddoorrsseemmeenntt  

  

  

  66AA660077  

DD  

WWhhoo  mmaayy  pprrooggrraamm  aauutthhoorriizzeedd  ffrreeqquueennccyy  cchhaannnneellss  iinnttoo  aa  ttrraannssmmiitttteerr  oorr  ttrraannsscceeiivveerr  uusseedd  iinn  tthhee  mmaarriittiimmee  

sseerrvviiccee??  

  AA..AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  tthhee  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattiioonn  lliicceennsseeee  oorr  sshhiipp''ss  mmaasstteerr  

  BB..AA  lliicceennsseedd  mmaarriinnee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  oorr  hhiigghheerr  

  CC..AA  ppeerrssoonn  hhoollddiinngg  aa  rreessttrriicctteedd  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr  ppeerrmmiitt  oorr  hhiigghheerr  

  DD..OOnnllyy  ppeerrssoonnss  hhoollddiinngg  aa  ffiirrsstt  oorr  sseeccoonndd  ccllaassss  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattoorr''ss  cceerrttiiffiiccaattee  oorr  aa  ggeenneerraall  

rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattoorr''ss  lliicceennssee  

  

  

  

  

  

  

  66AA660088  

AA  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aauutthhoorriizzeedd  bbaannddwwiiddtthh  ooff  aa  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  rraaddiiootteelleeggrraapphhyy  ssiiggnnaall,,  eemmiissssiioonn  AA11AA,,  

iinn  tthhee  mmaarriittiimmee  sseerrvviiccee??  

  AA..00..44  kkHHzz  

  BB..00..22  kkHHzz  

  CC..MMiinniimmuumm  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommpplleettee  nneecceessssaarryy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  DD..11  kkHHzz  

  

  

  66AA660099  

CC  



WWhhaatt  iiss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ttrraannssmmiitttteerr  ppoowweerr  tthhaatt  aa  sshhiipp  ssttaattiioonn  mmaayy  rraaddiiaattee  uussiinngg  rraaddiiootteelleeggrraapphhyy  eemmiissssiioonnss  

oonn  ffrreeqquueenncciieess  bbeellooww  2277550000  kkHHzz??  

  AA..440000  WW  

  BB..22  kkWW,,  uunnlleessss  aa  ppaasssseennggeerr  sshhiipp  55000000  ggrroossss  ttoonnss  aanndd  oovveerr  

  CC..33  kkWW  

  DD..11  kkWW  

  

  

  66AA661100  

CC  

WWhheerree  mmuusstt  sshhiipp  ssttaattiioonn  llooggss  bbee  kkeepptt  dduurriinngg  aa  vvooyyaaggee??  

  AA..TThheeyy  mmuusstt  bbee  sseeccuurreedd  iinn  tthhee  vveesssseell''ss  ssttrroonnggbbooxx  ffoorr  ssaaffeekkeeeeppiinngg  

  BB..IInn  tthhee  ppeerrssoonnaall  ccuussttooddyy  ooff  tthhee  lliicceennsseedd  ccoommmmeerrcciiaall  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  

  CC..AAtt  tthhee  pprriinncciippaall  rraaddiiootteelleepphhoonnee  ooppeerraattiinngg  ppoossiittiioonn  oorr  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ooppeerraattiinngg  rroooomm  

  DD..AAllll  llooggss  aarree  ttuurrnneedd  oovveerr  ttoo  tthhee  sshhiipp''ss  mmaasstteerr  wwhheenn  tthhee  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  ggooeess  ooffff  dduuttyy  

  

  

  66AA661111  

DD  

HHooww  oofftteenn  mmuusstt  ccoommppuullssoorryy  rraaddiiootteelleeggrraapphh  iinnssttaallllaattiioonnss  oonn  ppaasssseennggeerr  vveesssseellss  bbee  iinnssppeecctteedd??  

  AA..WWhheenn  tthhee  vveesssseell  iiss  ppllaacceedd  iinn  sseerrvviiccee  aanndd  eevveerryy  22  yyeeaarrss  tthheerreeaafftteerr  

  BB..AAtt  lleeaasstt  eevveerryy  33  yyeeaarrss  wwhheenn  tthhee  sshhiipp  iiss  wwiitthhiinn  7755  mmiilleess  ooff  aann  FFCCCC  ffiieelldd  ooffffiiccee  

  CC..TThhee  sshhiipp''ss  mmaasstteerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  EEqquuiippmmeenntt  VVeerriiffiiccaattiioonn  RReeppoorrtt  

  DD..EEqquuiippmmeenntt  iinnssppeeccttiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  1122  mmoonntthhss  

  

  66AA661122  

BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  aanntteennnnaa  rreeqquuiirreemmeenntt  aabbooaarrdd  aa  ssuurrvviivvaall  ccrraafftt  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  nnoonn--ppoorrttaabbllee  rraaddiiootteelleeggrraapphh  

iinnssttaallllaattiioonn??  

  AA..TThhee  mmiinniimmuumm  lliiffeebbooaatt  aanntteennnnaa  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  aann  HHFF  hhaallff--wwaavvee  ddiippoollee  ccaappaabbllee  ooff  eeffffiicciieennttllyy  ttuunniinngg  

ddiissttrreessss  ffrreeqquueenncciieess  

  BB..TThhee  aanntteennnnaa  mmuusstt  bbee  ssiinnggllee  wwiirree  iinnvveerrtteedd  LL  ttyyppee  ooff  mmaaxxiimmuumm  pprraaccttiiccaabbllee  lleennggtthh  aanndd  hheeiigghhtt  aabboovvee  tthhee  

wwaatteerrlliinnee  

  CC..TThhee  aanntteennnnaa  mmuusstt  bbee  tteesstteedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  dduurriinngg  eeaacchh  vvooyyaaggee  aanndd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  oonnccee  aa  wweeeekk  oonn  lloonnggeerr  

vvooyyaaggeess  

  DD..TThhee  aanntteennnnaa  mmuusstt  bbee  llooccaatteedd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  88  mmeetteerrss  aabboovvee  tthhee  wwaatteerrlliinnee  ttoo  iinnssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  

ppaasssseennggeerrss  

  

  

  66AA661133  

CC  

WWhhaatt  ddooccuummeenntt  iiss  iissssuueedd  aafftteerr  aa  rraaddiioo  ssttaattiioonn  iinnssppeeccttiioonn  aabbooaarrdd  aa  llaarrggee  sshhiipp  tthhaatt  iiss  nnoott  aa  ppaasssseennggeerr  

vveesssseell??  

  AA..GGrreeaatt  LLaakkeess  RRaaddiioo  AAggrreeeemmeenntt  ssuurreettyy  aauutthhoorriizzaattiioonn  

  BB..IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ssaaffeettyy  ppeerrmmiitt  

  CC..CCaarrggoo  sshhiipp  ssaaffeettyy  rraaddiiootteelleeggrraapphhyy  oorr  rraaddiiootteelleepphhoonnyy  cceerrttiiffiiccaattee  

  DD..SSaaffeettyy  CCoonnvveennttiioonn  rraaddiioo  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

  

  

  66AA661144  



BB  

WWhhaatt  iiss  tthhee  mmiinniimmuumm  rraaddiioo  ooppeerraattoorr  lliicceennssee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  aa  cchhiieeff  rraaddiioo  ooffffiicceerr  oonn  UU..SS..  ppaasssseennggeerr  sshhiippss??  

  AA..FFiirrsstt  oorr  SSeeccoonndd  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  CCeerrttiiffiiccaattee  wwiitthh  ssiixx  mmoonntthh  eennddoorrsseemmeenntt  

  BB..FFiirrsstt  CCllaassss  RRaaddiiootteelleeggrraapphh  OOppeerraattoorr  CCeerrttiiffiiccaattee  

  CC..GGeenneerraall  RRaaddiiootteelleepphhoonnee  OOppeerraattoorr  LLiicceennssee  

  DD..MMaarriinnee  RRaaddiioo  OOppeerraattoorr  PPeerrmmiitt  

  

  

  66AA661155  

CC  

WWhhaatt  iiss  tthhee  oorrddeerr  ooff  pprriioorriittyy  ooff  rraaddiiootteelleeggrraapphh  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  tthhee  mmaarriittiimmee  sseerrvviicceess??  

  AA..AAllaarrmm,,  rraaddiioo--ddiirreeccttiioonn  ffiinnddiinngg,,  aanndd  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

  BB..NNaavviiggaattiioonn  hhaazzaarrddss,,  mmeetteeoorroollooggiiccaall  wwaarrnniinnggss,,  pprriioorriittyy  ttrraaffffiicc  

  CC..DDiissttrreessss  ccaallllss,,  aanndd  ssiiggnnaallss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  pprreecceeddeedd  bbyy  uurrggeennccyy  aanndd  ssaaffeettyy  ssiiggnnaallss  

  DD..GGoovveerrnnmmeenntt  pprreecceeddeennccee,,  mmeessssaaggeess  ccoonncceerrnniinngg  ssaaffeettyy  ooff  lliiffee  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  ttrraaffffiicc  

ccoonncceerrnniinngg  ggrraavvee  iimmmmiinneenntt  ddaannggeerr  

  

  

  66AA661166  

BB  

WWhhaatt  sshhoouulldd  aa  ssttaattiioonn  ooppeerraattoorr  ddoo  bbeeffoorree  mmaakkiinngg  aa  ttrraannssmmiissssiioonn??  

  AA..CChheecckk  ttrraannssmmiittttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  cceerrttaaiinn  iitt  iiss  pprrooppeerrllyy  ccaalliibbrraatteedd  

  BB..EExxcceepptt  ffoorr  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  ddiissttrreessss  ccaallllss,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhee  ffrreeqquueennccyy  iiss  nnoott  iinn  uussee  bbyy  mmoonniittoorriinngg  

tthhee  ffrreeqquueennccyy  bbeeffoorree  ttrraannssmmiittttiinngg  

  CC..AAsskk  iiff  tthhee  ffrreeqquueennccyy  iiss  iinn  uussee  

  DD..TTrraannssmmiitt  aa  ggeenneerraall  nnoottiiffiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  ooppeerraattoorr  wwiisshheess  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  cchhaannnneell  

  


