RAADIO
H9 5

I. AASTAKXnK

1926

Tallinn või Tartu ? Kuhu ehitada E esti ringhäälingujaam — K. K. / Odörofoon — B o ris S iib er /
A kkum ulaator an ood voolu allik an a — F. R. I Õppim ine m agades — R. F. A. / O m ainduktsioonpoolid — A.JU isson / E ttelülitatav k õrgesaged u saste / Kasjani leid u s. R aadiolugu V ene
— VI. S tsig rja n in K arski. V ene k eelest A. Ks. / T raattelefoni-kõnede kuu lm isest raadioaparaadiga — H. T. I R aadioaparaadi lo a
m uretsem ise kord. / K roon ik a: R aadioaparaatide arv E estis jne. / Kirjakast. / L is a : Euroopa ringhäälingu
jaam ade saatekava.
■
"

TALLINNA VÕI TARTU?
Kuhu ehitada E esti ringhäälingujaam .
Tallinnat ja T artut on m,eil sagedasti kõrvuti
nimetatud, mitte ainult kui m aa suuremaid kesk
kohti, vaid enamasti kui seesugustena võistlevaid.
Selle kahe linna vahel on ajakirjanduses ja mu
jal, eriti viimasel ajal, enam kui üks kord piike
murtud, mis enamasti sündinud politilisel või
majanduslisel alal; loomulik, et seejuures kumbki
pool pole suutnud olla küllalt erapooletu. Kui
nüüd meiegi kõrvutame need kaks linna, kus nad
esinevad samuti võistlejaina, siis esinevad nad
hoopis uuel, nimelt raadio alal. Taham e nende
võistlusala valgustada puht tehnilisest seisu
kohast, hoidudes igasugustest majanduslist või
politilist laadi ikõrvalmõjutustest ja erapooli
kusest.
Võistlusobjektiks on nimelt Eesti ringhää
lingujaam.
Nagu lugejail meie ajakirja eelmisest numb
rist teada, on Eesti ringhäälingujaama asutamise
kontsessioon antud o. ü. „Ringhäälingule“, kes
kohe asunud ehituse eeltöödele. Jaam on otsusta
tud ehitada Tallinna. Selle otsuse poolt kõnele
vad mitmed kaaluvad asjaolud. Teiselt poolt on
aga kostnud ka hääli selle vastu ning jaam a
sisemaale, näiteks Tartu ehitamise poolt. Ka see
seisukoht on küllalt põhjendatud. Seepärast ei
võiks olla sugugi üleliigne kõnesolevat küsimust
lähemalt valgustada.
Asjaoludest, mis kõnelevad ringhäälingujaama
Tallinna asutamise poolt, on kõige kaaluvamad
materjaalsed. Need ongi olnud oluliseks tõukeks
otsusele ringhäälingujaam a Tallinna asutada.
Nõuab ju ringhäälingujaama ehitamine õige
suuri kapitale, mida meil raske saada. Et riigi

kogu selleks mingisuguseid summasid ei andnud,
kuigi kõik asjatundjad rõhutasid ringhäälingu
jaam a kultuurilist tähtsust, mis igaühele peaks
olema vastuvaidlematult selge, omandas m aterjaalne moment kaaluva .tähtsuse. Jaam a asutajail tuli ehitamiseks otsida 'kõige vähem kulu nõud
vaid teid. Üks sarnane kulude kokkuhoidmise
võimalus avanes jaam a ruumide saamisega posti
peavalitsuselt, nimelt Tallinna rannaraadiojaamas, kus isegi antennimastid olemas.
Teiseks oleks ringhäälingujaam a ehitamine
Tallinna otstarbekohasem linna suuruse tõttu,
sest siis avaneks suuremal hulgal kodanikkudel
raadiot kuulata lihtsate detektoraparaatidega.
Kaudselt on seegi põhjus materjaalset laadi.
Kolmandaks võiks Tallinna poolt kõnelda
veel asjaolu, et on tähtis selle kui pealinna ja
politihse ning kaubanduslise keskkoha otsekohene
kontakt ringhäälingujaamaga. Tarviliku kapitali
omamisel kaotaks aga seegi põhjus kaaluvuse,
sest tehniliselt on jaam ag a kontakti loomine igalt
poolt võimalik.
Kui nüüd vaadata asjaolusid, mis on Tallinna
kui ringhäälingujaama asukoha vastu, näeme, et
need on oluliselt palju tähtsamad, raadiotehnilised. R a a d i o t e h n i l i s e l t seisukohalt pole
Tallinn
ringhäälingujaam a asukohaks
kuigi
sobiv. Kõige pealt asub Tallinn maa ühel ser
val, kust ainult üks kolmandik jaam a kiirgamisringist langeb Eesti territooriumile. Jaam a T al
linna ehitades jääks suurem ja rahvarikkam osa
maast jaam ast liig kaugele. Seepärast tuleks
jaam ehitada palju tugevam, kui m aa südames
asudes tarvilik, ja sihimõjulise antenniga. Üht
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lasi nõuaks see maa lõunapoolses osas paremate
ja kallimate vastuvõtteaparaatide tarvitamist, mis
takistaks raadio edurikast levimist.
Kuid peale selle on Tallinna saatejaam a asu
kohaks ebasoodne ka mere läheduse tõttu, kus
jaam a töötamisit ja ¡kuulamist alailma segavad
laevade raadiojaam ad. Et neid osaltki kahjutuks
teha, on jällegi tarvis jaam a tugevust tõsta.
Lõpuks, kui jaam ehitatakse rannajaam a
ruumidesse, vähendaks selle kuuldavust sisemaal
Lasnamägi (jaam asub selle tag a orus), mis ta
kistaks lainete vaba levimist lõunasse, nimelt
reflekteeriks maa pinnal asuvaid laineid.
Missuguses seisukorras oleks aga T artu ring
häälingujaam a asukohana?
Kõigepealt kõneleb ringhäälingujaam a Tartu
asutamise kasuks asjaolu, et siin raadiotehnilsed
puudused, mis Tallinnale omased, täitsa puudu
vad. Seepärast sellest seisukohast välja minnes
võiks juttu olla ainult ringhäälingujaam a ehita
misest Tartu. Muidugi oleks tehnilise otstarbe
kohasuse mõttes samuti sobiv iga teine koht sise
maal, kuid suurema linnana oleks T artu kõige
kohasem. T a asub pea m aa südames, m ispärast
jaam a tugevus ja ulatus Tallinnaga võrreldes
võiks olla m ärksa väiksem. Peale selle puuduvad
T artus ja selle ümbruskonnas jaam a töötamisi
segavad tegurid. Kuulajaskonna mõttes oleks.
T artu küll vast Tallinnast taga, kuid mitte palju,
just p h v a r ik k a ja jõuka üm bruskonna tõttu, kus
raadio võiks leida rohkearvulise kuulajatehulga.
Silmas pidades Tartu raadiotehnilise seisu
korra paremust Tallinnaga võrreldes, ongi kõik
asjatundjad, ka postipeavalitsus, pooldanud ja a 
ma T artu ehitamist. Kahjuks leiti aga jaam a
T artu ehitamine olevat seotud aineliste ra sk us
tega, mille eest tehnilised paremused pidid ta g a 
nema. Kõigepealt puuduvad postipeavalitsusel
Tartus ruumid, kuhu jaam a paigutada. Nende,
samuti antennide ehitamine nõuaks ag a suuri
kulusid. Samuti oleks jaam a Tartus asumisel
selle igapidi nõuetele vastavalt töötamiseks tar
vilik otsekohese kaabelühenduse loomine Tallin
naga riigikogu, teatrite jne. edasiandmiseks.
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Väga tähtsat osa etendavad ka ringhäälingu
jaam a asukoha geograafilised tingimused. Kah
juks puuduvad meil selle kohta andmed, mida
ainullt katselisel teel võimalik saada. Jaam a ehi
tamisel tuleks neid ag a,tin g im a ta silmas pidada.
Kõiki eelpooltoodud argumente Tartu ja T al
linna poolt ning vastu kokku võttes näeme, et
T artu kui ringhäälingujaam a asukoha poolt on
oluliselt kaaluvamad asjaolud, raadiotehnilised,
Tallinna poolt aga praegusest olukorrast tingitud
ainelised paremused. Kuidas tuleks seda olu
korda hinnata ja lahendada ning missugused
oleks meie väljavaated ringhäälingu suhtes?
Asja tehnilisest küljest võttes ei saaks jaam a
Tallinna ehitamisest olla juttugi. Ning oleks vaja
ainult mõ>ningaid miljoneid enam ja Eesti ring
häälingujaam ehitataks Tartu. Tegelikud otsused
aga on kaldunud Tallinna kasuks ja on vaevalt
loota, et neid muudetakse.
Kuid kuidas kõrvaldada Tallinnas jaaiiia te
gevust halvavad puudused — kaupade ja sega
vate laevajaamade mõju?
Kõigepealt tuleks jaam ehitada õige tugev.
Nagu ühe saksa firma esitajad, kellega jaam a
ehitamise asjus läbirääkimisi olnud, seletanud,
võivat nad selle laitmatu töötamise garanteerida
ainult siis, kui see lastakse ehitada vähemalt 2,25
kilowatiline. Lätil on selles mõttes õige kurvad
kogemused — jaam, mis asub umbes Tallinnale
sarnastes tingimustes, on liig väike, et üle kogu
riigi ulatada. Sellest puudusest saaks küll sel
teel üle, et meil Tartu ehitataks abijaam, kuid
esiteks pole nii väiksele maa-alale mitme saa te
jaam a ehitamine soovitav, teiseks nõuaks ka see
õige suuri kulusid. Nii näeme, et nõuetele vastava
jaam a ehitamine (korraliku ringhäälingu kuula
mise võimaluse loomine) Tallinnas asudes nõuaks
teisest küljest ka suuremaid kulusid, mis jaam a
T artu ehitamisel ära langeks. Seepärast peaks
jaam a asukoha küsimuse enne ehitama asumist
veel kord tõsiselt kaalumisele võtma. Muidu võib
kergesti juhtuda, et lootused, mis oma ringhää
lingu peale pandud, lõpevad kibeda pettumusega
ja tagajärjed, mida oodatakse, jäävad tulemata.
K. K.

Odörofoon.
Teatavasti võib ärritada nägemis- ja kuulmiserkusid mitte ainult valguse ja kõladega, vaid
ka mehaaniliste mõjutustega, nii et ustakse end
nägevat värvilisi ringe ja plekke ning kuulvat
kõlinat, kui silma või kõrva käega hõõruda, ol
gugi et ruumis valitseb täielik pimedus ja vaikus.
Pikkade katsete järele on jaapani üliõpilane Ren-

Glii New-Buffalo ülikoolis leidnud, et küll mitte
mehaaniliste, vaid elektriliste m õjutustega on
võimalik sarnaseid nähtusi esile kutsuda ninagi
juures; kui nimelt saata nõrka, pulseerivat voolu
läbi nina vaheseina, tuntakse lõhna, mille iseloom
oleneb mööduva voolu sagedusest, intensiivsus
voltide arvust. Nii annab võnkearv umbes 200
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kannikese, 380 roosi, umbes 900 sibula lõhna.
Nende vaheliste võnkesageduste abil leiti palju
seni tundmatuid lõhnu.
On selge, et odörofoonia, just et ta on lainetusnähtus nagu muusika, peab viimasele vastama
paljus punktides; ja tõepoolest läheb imelik an a
loogia kaugemale, kui kunagi oleks võidud mõ
telda. Mõjuvad mitmesugused lained üksteise
järel, siis tajutakse vastavalt järjestikku mitme
suguseid lõhnu; mõjuvad nad samal ajal, siis ei
anna nad üht lõhna, mis oleks tekkinud üksikute
segumisest, vaid nad on selgesti üks teise kõrval
tähelepandavad: võiks kõnelda lõhnade akordist.
Nagu on muusikas harmoonilised ja mitteharmoonilised toonid, nii siin harmoonilised ja mitteharmoonilised lõhnad. Ülemtoonidele seal vas
tavad. siin ülemlõhnad, heliredelile lõhnaredel.
Koguni, nagu seal tehakse vahet duur- ja mollkompositsioonide vahel, oskavad tundlikud ninad
vahet teha duur- ja molllõhnaühendite vahel.
Odörofoonia võnkuniisulatus võtab oma alla
toonide oma, on aga märksa suurem: siin umbes
16— 30.000 võnget sekundis, seal umbes 11 kuni
üle 200.000!
Tuldi kergesti mõttele ninavoolude m odu
latsiooniks tarvitada lihtsat telefoniaparaati, mil
les nina asendab kuuljat: ühel juhe otsal mängib
muusikainstrument muusikatoone, teisel võtab
vastu nina lõhnamuusikat.
Leiduse praktiline edu on ¡käegakatsutav:
teritame seni täiesti hooletusse jäetud lõhnameelt
ning suudame pea pikema vaevata eraldada võlt
situd toiduaineid õigetest. Kui politseil seni oli
kasutada koerte lõhnameel, siis nüüd saab iga
detektiiv ise sel alal kurjategijat jälgida. Nagu
võisime seni inimesi ära tunda välimusest ja
hääle kõlast, võime seda nüüd ka pimedas lõhna
abil. Laste vahetamised on võimatud, kuna on
tehtud kindlaks, et mitmesugused odörofoonilised
iseloomulikkused pärandatakse kõigi peensus
tega isalt pojale, sel ajal kui muude metoodide,
nagu vere ja silmavärvi võrdlemise juures ikka
kaasa mängivad muud, enamasti mittekontrollitavad tegurid.
Kuid nende tsivilisatsiooniliste kõrval mis
sugused kultuurilised perspektiivid! — „R ap u
tagu modernid viiuldajad enda lakkasid“, kirju
tab Ren-Glii, „vehelgu nad kätega, pidagu end
ülal poodiumil kui hüsteerikud ja pigistagu nad
välja viletsaid toone oma riistapuust, — pianistid
trummeldagu süütuil tiivikuil ja haavaku seal
juures enda sõrmi — leitagu üles taktita muusika
ja veerandtooniklaver — meile füüsikuile ei saa
ikkagi teha selgeks, et see on kunst! Teame, mis
tähendab see modern: nagu males või skatis või
malik ainult piiratud arv mänge, on ka toonide

kombineerimisvõimalus piiratud, ja need toonikombinatsioonid, mis kuuljale meeldivalt mõju
vad, on kõik juba olemas. Ainult seepärast mo
dern komponist on sunnitud kõrvutama toone
disharmooniliselt, et ta tahab luua midagi uut,
seniolematut. See lihtne fakt on moderni muu
sika alus. T a on kaugel igast kunstist ja matemaatilis-füüsikalise seaduse s u n d jä re ld u s . on,
nagu veerandtooniklavergi meeleheitlik ja asjatu
katse leida pääseteed dilemmast, kuna tõsine abi
on hoopis kuskil mujal: odörofoonias! Miks
peame enda hingele andma muljeid edasi ainult
kõrva abil — muusikat, silma abil — maali
kunsti, raidkunsti, teatrit — , miks mitte ninagagi?
— Siin on lahendus tulevikukunstile! Nagu seni
komponist muusikas kõrvutas toone, nii ta tule
vikus odörofonistina kõrvutab lõhnu. Ja kuna
kunstnikul ühelt poolt sel alal pole ühtki eelkäi
jat, teiselt poolt aga tegutsemisvõimalused suu
rema võnkumisulatuse pärast on paljumiljonikordsed, saab ta siin luua loomulikumalt kui
mujal kusagil. Vastandina modernile toonimuusikale saab modern lõhnamuusika terve ja loomu
lik. Olen teinud katseid täiesti mittemusikaalsete
inimestega. Kui nad haistsid esimest muusika
teost, olid nad liigutatud pisarateni ja väitsid,
neil ei olevat kunagi olnud säärast naudingut.
Üks kunstnik, kes kõigele suhtus vähe skeptili
selt, hakkas pärast esimesi katseid jalam aid kom
poneerima üht lõhnasümfooniat, teine — varem
hällilaulude komponist,
spetsialiseerus hällilõhnalauludele jne. jne.*
On muidugi küll pahe, et äkiline ninapeenendumine meile esimesil päevil teeb võimatuks ine
tuid ja tugevaid lõhnu kannatada. Ren-Glii ise
langes kord, kui üks sõnnikuga laaditud vanker
tast mööda sõitis, minestusse. Kuid, nagu harju
vad muusikud kannatam a uulitsalärmi, nii harjub
odörofonist uulitsalõhnagagi.
Imestamisväärilisem ses kõiges on, et kõrgesageduslisi laineid võib moduleerida ninavooludega. Sellega on võimalik lõhnamuusikat traaditagi edasi anda. Iga raadiomuusika kuulaja saab
raskuseta omada raadio-lõhnamuusikat, kui ta
klemmidega, millele ta muidu kinnitab telefoni,
ühendab kaks traati, mille teise otsa ta surub
vastu nina vaheseina. Selleks katseks on kohased
küll ainult detektoraparaadid, sest et muude juu
res on voolud liiga tugevad selleks, et mõjuda
meeldivalt.
Igatahes, kuna Ren-Glii järele traaditu üle
kanne korralik saab alles lainete juures alla
200 m, tuleb nõuda, et ringhäälingujaam ad enda
lainepikkusi vähendaks, nii et meil oleks peale
raadiomuusika võimaldatud raadiolõhnagi nau 
ding.
Boris Silb eri järele.
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Akkumulaator anoodvoolu allikana.
V oolu allik ad -

Akikumulaatoreid pole otstarbekohane tarvi
tada mitte ainult küttepatareiks, vaid ka anood
voolu allikaks. Olgugi et korralik akkumulaatoritest koosnev anoodipatarei tuleb kallim, kui
harilik kuivelementidest koosnev, tasub ta enda
mitmeiküimne ikordselt, sest ta uuesti laadimise ku
lud on tähtsusetult väikesed. Ka seesugune akkum ulaatorpatarei on isevalmistatav. Omades juba
hariliku kuivelementidest koosneva anoodipatarei,
võib vabal ajal prkkamööda, elementhaaval val
m istada väikesi akkumulaatoreid. Materjali kulu
sid ei pane siis tähelegi ja kui vana anoodipatarei
ära tarvitunud, on uus akkumulaatorpatarei juba
valmis.
Üksikud akkumulaatorid tulevad tarvismineva
anoodpinge saamiseks lülitada järjestikku. Arva
tes üksiku akkumulaatori pingeks keskmiselt 1,85
volti, saame anoodipatareiks tarvismineva akkumulaatorite arvu, jagades anoodpinge 1,85 vol
dile. Kui näiteks soovitakse, et patarei pinge
oleks 60 volti, tuleb valmistada 60:1,85 = 33
akkumulaatorit. Järjestikku lülitus sünnib nii
viisi, et esimese akkumulaatori -j- pide ühenda
takse järgmise — pidemega; selle akkumulaatori
-]- pide jällegi järgmise miinuspidemega jne.
Esimese akkumulaatori — pideme ja viimase -fpideme vahel saame siis soovitud kõrgusega
pinge. Kogu patarei mahutavus ampertundides

Õppimine magades.
Üks vana elufilosoofia jag ab meil ööpäeva
järgmiselt: 8 tundi tööd, 8 tundi laisklemist ja 8
tundi magamist. Nii nagu kõik vana, tuleb kõr
vale heita seegi õpetus. Elu reformaatorid kinni
tavad, et 8 tundi tegevusetust on inimese kohta
pisut palju ja nii viidi läbi 12- ja 10-tunnilised
tööpäevad. Ja kui uuemal ajal pöördi tagasi 8tunnilise tööpäeva juurde, siis tuli see hiljem
uuesti ära muuta ja kauem töötada. Tõusid uued
reformaatorid, kes tõendasid, et inimene võib
m agades teha kasulikku tööd. Sellest voolust
välja minnes rajas prantsuse õpetlane Coue
oma õpetuse. T a kasutas oma laste magam isaega
selleks, et neile kaasa aidata rehkendusülesannete
lahendamisel. Kui lapsed järgmisel hommikul
ülesanded lahendasid väga kerge vaevaga, lõi
Coue selle põhjal teooria, ning nimetas seda:
„enesekasvatamine teadliku autosuggestiooni kau
d u “ . Coue teooria järele on võimalik magavaile
lastele dikteerida asju, mida nad ärgates väga
hästi teavad.
Nüüd kuuleme, et Ameerikas on tehtud sam a
suguseid katseid täiskasvanutega, kuid seekord
traadita telefoni abil. Neist katseist selgub, et mi-

3. järg.

võrdub üksiku akkumulaatori mahutavusele —
muidugi ainult siis, kui üksikud järjestikku lüli
tatud elemendid on võrdse mahutavustega. See
sugune anoodipatarei mahutavus ei pruugi aga
olla kuigi suur, sest vool, millega teda koorma
takse, on äärmiselt nõrk. Näiteks on neljalambilise vastuvõtteaparaadi kogu anoodivoolu tugevus
kõigest 0,05 amperit. See arv on muidugi rippuv
lampide tüübist, mida aparaadis tarvitatakse. —
Soovides ühe laadimisega akkumulaatorpatareid
selles aparaadis tarvitada 50 tundi, tarvitseb iga
üksiku akkumulaatori mahutavus olla kõigest
0,05 amp. X 50 tundi = 2,5 ampertundi. P a ta 
reid koormava voolutugevuse saame kokku arva
tes üksikud elektroonlampide emissioonvoolud,
mis antud milliamperites lampide .kaaskirjades.
Akkumulaator-anoodipatarei isevalmistamisel
on kõige täbaram lugu tarvisminevate nõude
leiuga. Ülalmainitud pingega patarei valmis
tamiseks läheb tarvis 33 üksikut nõu, kusjuures
oleks veel soovitav, et nõud oleks kõik ühesuuru
sed ja klaasist. — Sagedasti tarvitatakse siin
kohal katseklaase. Katseklaasi ehitatud kaheplaadilise akkumulaatori mahutavus on küllalt
suur: 0,5 kuni 1 ampertundi. Kuid selle nõu väik
suse tõttu on temasse akkumulaatori ehitamine
õige tülikas. Et plaadid üksteise külge ei puu
tuks, tuleb nende vahele asetada isoleerainest
mese m agam ist võib ära kasutada tema enda
huvides.
Ameeriklane, kes leidis unes õppimise tra a 
dita telefoni abil, on kuulus ameerika raadioteadlane J. N. P h i n n e y, kes katsus tegelikult
enese juures kasutada leidust jub a siis, kui teenis
telegrafistina raudteel; nimelt ei suutnud ta hästi
meeles pidada rnorsitähestikku, Phinney heitis
m agam a telegraafiaparaadi kõrvale, kus kestis
kogu öö morsitähtede tikkimine. Juba järgmisel
ööl oli tal tähestik täitsa selge. Oma leidust kasu
tas ta ka teiste noorte telegrafistide õpetamiseks.
Ja selgus, et mida sügavamalt keegi oli maganud,
seda kindlamini teadis ta õpetatut.
Sest saadik leidub Ameerika merilennuväe
raadiotelegraafi osakonnas Pensacolas, Eloriida
osariigis magamisruum, kus iga öö umbes tosin
raadioõpilast m agades traadita telegraafi sala
dusi õpib.
Prantsuse õpetlane Coue, kes magavaile las
tele arvamist õpetas, on saanud üleliigseks. T a
võib rahulikult m agam a heita. R aadioaparaat
hoolitseb juba kõige eest. Kuueaastaseile õpetab
ta ükskordüht, kaupmeestele panga ja börsi as
jandusi jne.
Sellega sammume vastu uuele elufilosoofiale:
tööta magades!
,,R. F. A.“
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liistLikesi, mida võib lõigata näteks vanast grammofoniplaadist. Viimane muutub kuumas vees
täiesti pehmeks ja elastiliseks, mille tõttu sellest
soovitud vormiga liistukeste modelleerimine õige
hõlpus. — Parem on muidugi tarvitada avara
maid nõusid. Lihtsad teeklaasid kõlbavad selleks
otstarbeks ülihästi ja pole ostes sugugi kallimad
katseklaasidest (5— 8 mk. tükk). Muidugi saab
niisugune akkumulaator õige kogukas ja transporteerimiseks ebakohane.
On üksrkud elemendid nõudesse monteeritud,
tulevad need pigiga pealt kinni valada, paiguta
des kaande avara klaastoru, mille kaudu saab
tarbekorral vedelikku juurde valada ja laadimisel
tekkivaid gaase nõust välja lasta. Laadimise
lõpul võib tõrukese kummist korgiga sulgeda. •—
Õige tülikad on akkumulaatorist tulevad väävel
happe aurud, mis patarei lähiduses olevad vaskjuhed roostetama ajavad ja ära söövad. Et hape
akkumulaatori „keemise“ aegu vedeliku pinnal
peeneks tolmuks või uduks ei muutuks, mis akkumulaatori ümbruskonda pääsedes mainitud kah
jusid sünnitabki, on soovitav happele valada
mõni tilk õli. Waskjuhede roostetuse pärast tule
vad ühendused akkumulaatorite vahel valmistada
seatinaribadest ja jätkukohad tinutada.

Akkumulaatorpatarei
elemendid
asetatakse
ühisesse parafineeritud puuraami või kasti. Akku
mulaatorite juurest tulevad juhed on samuti ots
tarbekohane valmistada seatinast või tinaga kae
tud vasktraadiGi.

Iga vastuvõtteaparaat omab häälestaja, vastuvõtteahela, mille abil ta seatakse resonantsi
vastuvõetavate lainetega. Nim etatud ahel võib
koosneda: 1. ainult omainduktsioonpoolist (joo
nis 1 A) või 2. om ainduktsioonpoolist ja m ahust
(pöörkondensaator) (joonis 1 B).
Esimesel juhusel — häälestaja koosnedes
ainult omainduktsioonpoolist — sünnib aparaadi
häälestamine pooli omainduktsiooni m u u tm is e g a ;
teisel juhusel, kui häälestaja koosneb poolist ja
kondensaatorist — m ahu ja omainduktsiooni
või üksi m ahu muutmisega.
Tehakse vahet kaht liiki — L m uudetava ja
2. m uutmatu omainduktsiooniga poolide vahel.
M uudetav omainduktsioon s aa v u ta tak se:
a) kui pool varustada libiseva kondaktiga, mis
võimaldab ahelasse lülitada rohkem või vähem
m ähisk ee rd e; b) kui poolilt mähkimise ajal teateatava keerdudearvu tagant võtta harundid, mis
kinnitatakse astmelülija, kommutaatori, kontak
tide k ülge; c) kui kaks pooli lülitada järjestikku
ja nad nii monteerida, et üht võib teise suhtes
pöörda. Mõlemat esimest muutmisviisi tarvita
takse peaasjalikult s i l i n d e r p o o l i d e juures,
kuna viimasel põhimõttel põhjeneb v a r i o m e e t r i t e konstruktsioon.
Muutmatu omainduktsiooniga poolidest on
laiemalt tarvitatavad k ä r g - , mitmes teisendis

ettetulevad l a p i k - , k o r w - , ja lõpuks l e d i o n poolid. Nim etatud poolid mähitakse m itm esugu
ses suuruses (mitmesuguse keerdudarvuga), et

Lõpuks olgu öeldud, et patareisse kuuluvad
akkumulaatorid tulevad formeerida ükshaaval;
kui see igavaks läheb, siis formeeritagu neid p a 
ralleelselt ühendatud gruppides; alles valmis
formeeritud ja monteeritud patareid võib laadida
korraga. Sealjuures peab aga silmas peetama
nõuet, et laadimispinge oleks umbes 30 % võrra
suurem patarei enda normaalpingest. Valgustusvooluga laadimisel võib akkumulaator-anoodipatarei lülitada 220-voldilise pinge külge 500oomilise reostaadi kaudu.
Akkumulaatorpatarei koigi paremuste juures
hariliku anoodipatareiga võrreldes, on ta pahaks
küljeks kogukus ja see, et teda gaaside ja happeaurude tõttu ei või pidada eluruumis; ka ei või
teda paigutada raadioaparaadi lähedusse, sest et
selle osad siis varsti roostetama hakkaks. Nende
pahede kõrvaldamiseks tuleks akkumulaator
patarei paigutada õhukindlasse kasti.
F. R.

Joonis .2.

Joonis L

oleks teatav tagavara igasuguste lainepikkuste
jaoks. Ahela täpne häälestam ine sünnib pöörkondensaatori abil.

Kärgpoolid.
Kärgpool erineb teistest täielikult mähkimisviisiga, mis võimaldab valmistada suure keerdudearvuga (järjelikult kõrge omainduktsiooniga), üliväikese om am ahuga ja kogu poolest väikseid
poole. Pooli väike omamaht, mis saavutatakse sel
teel, et traadikeerud erilise mähkimisviisi tõttu
seisavad üksteisest kaugel, on eriti tähtis lühikeste
lainete vastuvõtmisel.
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Kärgpooli om ainduktsioon on, nagu juba eel
pool öeldud, m uutmatu. Seepärast tuleb teatava
lainepiirkonna tabam iseks tarvitada pöörkondenseatorit. Iga üksik pool annab isesuguse,
pooli keerdude arvule vastava lainepiirkonna.
Et erineva suurusega poole oleks ahelas hõ lp
sam vahetada, varustatakse iga pool kahvelkontaktiga.
Kärgpooli isevalmistamine ei sünnita kuigi
suuri raskusi, seejuures ei jää enda m ähitud pool
headuse poolest ostetust põrm ugi taha, koguni
vastuoksa — tihti võib ise valmistatud poolidega
saavutada parem aid tagajärgi.
Pooli m ähkimise ainsaks abinõuks tarvitame
üm m argust, kase- või tam m epuust treitud alust
50 mm läbimõõduga.
Alusesse on puuritud kaks rida radiaalseid
auke, kuhu mähkimise ajal torgatakse raudnaelad
(joonis 2). Mõlemas reas on 20 auku. A ugud peavad
olema üksteisest täpselt ühekaugusel ja nii jäm e
dad, et neisse m ahuksid 1,5 mm jäm edused
üm m argused ra u d n a e l a d ; naelad peavad aukudes
püsim a logisematult, kuid neid peab saam a sealt
ka jälle välja tõmmata.
Aukude sügavus olgu 10 mm ja naelte pik
kus 35 mm. O n soovitav, et naeltel enne tarvi
tamist pead m aha v iilitak s: need takistaks muidu
mähkimist.
Aluses olevad au gud varustatakse num britega
1—20. Et m ähkim ise lõpule jõudes oleks ker
gem valmis mähist aluselt ära tõm m ata, m äh i
takse naelte vahele mõni kiht joonistuspaberit,
millel ainult lõpp kinni kleebitud.
M ähkimiseks tarvitatava traadi (kahekordse
puuvillaga isoleeritud) ots kinnitatakse p ah e m 
poolse naela nr. 1 külge ja viiakse edasi järg m i
sele nr. 2 ; siit tõm m atakse traat üle parem pool
sete naelte nr. 11 ja nr. 12 ja viiakse tagasi
pahem ale poole, nr. 2 ja nr. 3 taha (I keerd).
N üüd juhitakse traat üle parempoolsete nr. 12 ja
nr. 13 ning tuuakse tagasi pahem ale poole nr. 3
ja nr. 4 juurde (II keerd) jne. (joonis 3 A).
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välja tõm m atud. N üüd lakitakse mähis uuesti
seest ja külgedelt.
Kirjeldatud mähkimisviis (joonis 3 A) erineb
pisut harilikust, mis kujutatud joonises 3 B : traat
tuleb mähkimise ajal hariliku ühe asemel nimelt
korraga üle kahe kõrvutiseisva naela tõm mata,
mille tagajärjel pooli külg tuleb ühtlasem ja
nägusam .
Pooli alus, sokkel, kinnitatakse valmis mähise
külge joonis 4. j ä r e l e : 25 mm laiune riba tuge-

Jodn. 4.

vam at parafineeritud paberit tõm m atakse pingul
üle mähise, mille järele riba üks ots asetatakse
aluse küljes oleva plaadi alla mis kruvi abil vastu
alust surutakse. N üüd paigutatakse pabeririba
teine ots aluse teisel küljel leiduva plaadikese
alla ja talitatakse samuti, paberi tugevasti p in 
guli tõmmates. Nii hoidub mähis kaunis kind
lasti aluse küljes.
Mähise vabad, isolatsioonist p uhastatud otsad
ühendatakse kontaktiga joonis 4. järele, mis
lähemat selgitust ei nõua.
Om ades näiteks „R aa d io “ nr. 4 kirjeldatud
3-lambilise universaalaparaadi ja soovides vastu
võtta laineid 300— 4500 meetrini, läheb tarvis
järgm ise keerdudearvuga p o o l e :
Lainepikkus

Joonis 3.

m

Antennipooli
keerud

Resonantspooli keerud

Reaktsioonpooli keerud

Kui esimene kiht (20 keerdu) niiviisi mähitud,
kantakse mähisele pehm e pintsliga vähe zapoonlakki, mille kuivamisel asutakse järgm ise kihi
mähkimisele. Mähkimisri ajal hoitagu traat sirge
ja pingul. Mähist tuleb iga kihi järele lakkida.
On soovitud arv keerdusid m ähitud (vaata
tabel), tõm m atakse valmis mähis aluselt, pärast
seda, kui ta täiesti kuivanud ja naelad alusest

300-400
400-500
600
1000-1750
1750— 2500
2500—3500
3500— 4500

35
50
75
100
200
300
400

75
75
100
250
400
500
750

100
100
100
100
150
200
200
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Kärgpoolide võrd lev tabel.

Ettelülitatav kõrgesagedusaste.
Sagedasti juhtub, et vastuvõtteaparaadi ulatuskaugus nende omanikke ei rahulda ja seda
soovivad mingisugusel teel suurendada. Arva
mine, et ulatuskaugust võib suurendada madalsageduskõvendajate juurdelülimise abil, on ainult
teataval määral õige, sest et alati võib kuulda
vaks teha ainult neid jaamu, mille vastuvõtteenergia on nii suur, et, see ulatub üle audioni
äritusläve, kusjuures on ükskõik, kui palju madalsageduskõvenduse lampe aparaati lülitatud. Iga
tahes laseb end alaldaja ärituslävi (Reizschwelle)
eriliste vahendite abil tublisti alandada, nii et
juba audionigagi võib saavutada väga suuri ulatuskaugusi. Siiski võib madalsageduskõvendaja
lõppude lõpuks ainult hääletugevust suurendada.
Ulatuskaugust võib tõepoolest suurendada ainult
ühe või mitme kõrgesagedusastme ettelülitamise
abil. Iga vastuvõtteaparaat laseb end kergesti
nii üm ber lülitada, et ta m õningate üksikosade
juurdelisamisel töötaks kõrgesageduskõvendajaga.
Olgu allpool toodud ühe niisuguse ettelülitatava
kõrgesagedusastm e kirjeldus, mis endast kujutab
eraldi kasti konstrueeritud aparaati, nõnda et seda
võib vastuvõtteaparaadiga lülitada või mitte, selle
järele, kas soovitakse kuulata kõrgesagedus
kõvendajaga või ilma.
Üksikosadest on selle kõrgesagedusastme ehi
tamiseks vaja: üks põõrkondensaator, 1000 sm ;
üks lambipesa ; üks k üttereostaat; üks potentsio-

meeter, 400 o o m i ; üks poolisidestaja kahele p o o 
lile (vastaval juhusel); 12 puksi. Kõvendaja vooluallikaks tarvitatakse vastuvõtja anoodi- ja küttepatareid. O n vastuvõtja juures ette nähtud ka
võre eelpinge, siis võib seda samuti kasutada kõ
vendaja juures; vastasel korral võib tarvitada
harilikku taskulambi-patareid.
N agu põhimõttelisest lülituskavast n äha (joo
nis 1), kokkukõlastatakse antenniahel vastuvõe

tava lainega põõrkondensaator C abil ühes vas
tava pooliga L i. Lühikeste lainete (150—800 m)
vastuvõtmisel ühendatakse antenn kontaktiga 1 ja
maa kontaktiga 2 ; pikemate lainete puhul ü h en 
datakse kontaktid 1 ja 2 omavahel ning antenn
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kontaktiga 3, m aa kontaktiga 4 (punkteeritud
üliendusjooned). Lambi võrele antakse õige võreeelpinge üle pooli
potentsiomeeter P abil,
missugusel teel on võimalik saavutada seda, et
lam p tegelikult kõvendab, kuid ühes sellega ei
alalda. Asetatakse sellesse anoodiahelasse telefon,
siis ei või õieti reguleeritud potentsiomeetri ju u 
res kuulda mingisuguseid saatejaam u; vastasel
korral ei vasta seadeldus enda ülesannetele.

Võre-, kütte- ja anoodipatarei lülitus selgub
joonisest 1. Igal juhtumisel peavad patareid
olema kõvendajaga ühendatud täpselt samuti kui
vastuvõtjas, sest et vastasel korral sünnib lühike
ühendus. On näiteks vastuvõtjas pius (küte)
üh endatud miinusega (anoodiväfi), siis peavad
patareid kõvendajas olema ühendatud nii, nagu
näitab joonis 1.
Lam bi abil kõrgesageduslikult kõvendatud
energia kantakse sidestaja abil pooli
läbi p o o 
lile Lg, mis teel tõstetakse kogu vastuvõtteaparatuuri selektiviteeti. Selle kõrgesageduskõvendaja tarvitamine nii siis ainult ei suurenda vastuvõtteaparaadi ulatust, vaid on ka väga otstarbe
kohane tarvitada seal, kus kaks saatejaam a üks
teist segavad või kus kohalik jaam kuulda on
kas tervel skaalal või suurel osal sellest. Iga
tahes tõstab see seadeldus vastuvõtja selektivi
te e t i . tuntavalt, kuigi ei või kinnitada, et kohalik
jaam selle tarvitamisel kuulda on a i n u l t tema
lainega kokkukõlastatult. Kindlasti paran dab aga
kõvendaja vastuvõttevõimalusi tuntavalt.
L q— Lg mõjuvad, nagu sekundäärselt kokkukõlastatav k õ rge saged ustra n sform aator; kokkukõlastamiseks tarvitatakse vastuvõtja antenniahelakondensaatorit, kuna kontakt 5 ühendatakse v astu
võtja antenni- ja 6 m aa-kontaktiga. O n vastuvõtjal
antenniahelas kindel, mitte vahetatav pool, siis
tuleb Lg-ks võtta um bes 20— 30-keeruline pool.
Sama keerdude arvu peab om am a L^, mis siis on
tarvitatav k õ i g i lainepikkustega. On vastuvõtja
antennipool vahetatav ja kõvendajas tehtud lühi
keste lainete vastuvõtteühendus, siis m aksab reegel,
et pool, mida m õne teatava laine vastuvõtmisel
ilma kõrgesageduskõvendajata tarvitati antenni
kokkukõlastamiseks, jagatakse teataval määral
kahte ossa, millest üks paigutatakse poolihoidjasse 5 ja 6, kuna teine jääb vastuvõtjasse. T a r
vitati näiteks kõrgesageduskõvendajata kuulam i
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seks 100-keerulist pooli, siis võetakse kõrgesageduskõvendaja tarvitamisel Lg 50 keerdu ja vastu
võtja antennipoolile samuti 50. N üüd võib veel
olla juhus, et antenn vastuvõtjas on pooli abil
aperioodiliselt sidestatud ühe teise võnkeringiga,
siis on soovitav kontakti 5 ja vastuvõtja antennikontakti vahele
paigutada
pöörkondensaator
500— 1000 sm kapatsiteediga.
Li keerdude arvu pole võimalik ette kindlaks
määrata, sest et see oleneb antenni andm eist;
ringhäälingu lainepiirkonnale jätkub lühikeste
lainete jaoks tehtud lülituse juures 3 0 —100 kee
rust. Tarvitada võib kõiki poole, mis võim al
davad hea, kindla sidestuse ja on kadudevaeselt
mähitud. Nii siis tulevad peaasjalikult kõne alla
lapikpoolid.
Kogu aparatuuri on otstarbekohane ehitada
paneli kujul. Eesplaat on valmistatud kõvakummist (joonis 2), kuna aluslaud puust. Kõvakummiplaadil on monteeritud, nagu näem e jooni
sest 2, pöörkondensaator, sidestaja nupp, potent
siomeeter ja ühenduskontaktid, Puuplaadile on
kinnitatud pooli L^ hoidja, lambipesa ja sidestus.
Olgu siinkohal tähendatud, et pole sugugi tingi
m ata tarvilik poolide muutlik sidestus, s. o. sides
taja võib soovikorral ära jääda. Poolid tuleks
siis pukside ja kõvakummist sillakese abil ase
tada üsna ligistikku kõrvuti. Tuleb aga siiski
toonitada, et m uudetava sidestuse ärajäämisel
pole võimalik aparaati kasutada täies ulatuses.
Joonis 3 näitab, kuidas üksikud osad on
m onteeritud kõvakummi- (ülal) ja puuplaadile
(all). Kõigepealt on tähtis, et pooli L^ keerdudepind oleks paralleelne kõvakummiplaadile, et hoi
duda sidestusest anoodiahela-pooliga. L^ asetub
poolijalas, mis kinnitatud aluslaua külge. Lg ja
Lg selle vastu paigutatakse horitsontaalses seisandis, paralleelselt põhjale. Poolihoidja kinnita
takse nii siis kahe nurkraua abil loodseisandisse.
Seejuures pole sidestus kunagi nii vallandatav,

et Lg kallutamisel kasti puutuks. Kast kaetakse
ülestõstetava kaanega, et poolid oleks v ah e ta
misel kergesti kättesaadavad.
Kõik m õõdud selguvad joonisest 2 ja üksik
osade asetus joonisest 3, mille juures lähem
peatum ine oleks asjata.
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KASJANI LEIDUS.
Raadiolugu Vene kolkast.
VI. štšig rja n in — Kurski.

Kasjani tundis kogu küla. Kuigi ta h^rva
viibis külas, peeti teda sellegipärast külaelanikuks. Kasjan teenis kusagil linnas.
— Töötab vabrikus — seletas Semka Akinov
lasteperele.
— Sonid! — Ise nägin teda valamistehases.
Isegi ülikond oli tal määrdinud, nagu ikka te
hases — sähvas Grišk,a.
Korraga tungis laste keskele Semka, nõtkutas
põlvi, sülitas p^eenelt ja ^Igas:
— Sõbrad! Kasjanike istub ju b a kolm andat
päeva omas küünis. Meisterdab midagi 'tähtsat...
huvitav!.. . küünil on pilu, lähme .viaatama!
Laste silmad lõid säram,a ning jalad ei püsi
nud enam paigal. N a g u peost visa.tud kivid
lendasid .nad küüni juurde. Küüni seina ääres
otsis igaüks omale pilu. Kihistasid tasa omaette!
Tegid uued pilud.
— Mis kuramus .teid .siia küüni juurde veab!
— hüüab mööda minnes külmetanud häälega
vanaisa.
— Vanaisa, vanaisa! tule siia. Küllap juba
on, mis veab.
Arhip kiindub küüni pilule, v a a ta b tuhmide
silmadega. Lapsed ei julge hingatagi. Vaikivad.
Küla vahelt jookseb poolalasti poisike ja hüüab
valjusti;
— Emakesed! njänkad! isa^kesed! Kasjan
nõiub. Küünis juba kolmandat päeva. Meisterdab
imede imet.
Küüni juurde kogus pool küla: porised,
uudishimulikud lapsed; vanad eided, rrkehed, tudikesed — surusid end tihedalt küüni seina
vastu nagu kärbsed liimil. . Arutasid, ohkasid,
sosistasid. K asjan oli süvenenud töösse ega
kuulnudki m üra seina taga. Tõsine. Väsimus
näos.
Küüni juures peeti nõu.
— Aus maailm — lausub van aisa Arhip, —
mis meil im estad a? On ainult tarvis Kasjanilt
pärida seletust asja kohta: me pole ju lapsed,
et vahime läbi pilude, nagu arad kelmid.
— On see õieti? — küsis keegi seina ääres
rahva hulgast.
Vanaisa Arhip koputas uksele, p ä ra st seinale.
Uks avanes kriiksudes, lävel seisis Kasjia,n, kor
ratu, väsinud ja imestav.
— Mida tah ate ? Miks tulite siia —■küsis ta.
— Sinu istumine siin meelitas meid ligi, see
on kardetav, ent h u v ita v ... Mäletame, et oled
istunud kaks korda vangis. Nüüd kardam e, et
võib juhtuda sam a: võib olla teed midagi pah.a,

Vene keelest A. Ks.

kas või tulekahju.. . Ma ise sinu nõidusse ei
usu, a g a tädi M arja seletas, n a g u .. . .
— Mis na,gu? — küsis Kasjan.
— N agu peaks sa k u rad iga ü h en d u st.. .
Siis tädi M arja: — V aata, milline sa -oled.. .
Kes sa oled? Sa oled hullem kuradist, habe
messe k a s v a n u d — ja millised veel riided!
— Seltsimehed, — v astas väriseval häälel
K a s j a n . . . Seltsimehed! Tulite siia karjana. T u 
lite minu küüni juurde, nuusite koertena, nurisete
mitfemillegi p ä r a s t .. . Olen ma teile k unagi tei
nud p a h a ? T ah a n ja soovin teile ainult h e a d !'
— See on tõsi — räägib õigust. Kõnele edasi,
kuulame.
— T ah a n ehitada raadiot.
— 'Mis p a g a n a radivat.
— Noh, see on säärane a s i . . . midagi telefoni
s a r n a s t . ..
— Aga kust s a a d sa ra ha postide j a traadi
jao ks? Linn on kaugel, p eaaegu poolfuhat
versta, mõtle — ainult poste läheb maailm ja
traati m aja suurune h u n n i k ! . . .
— Ei vennad, see töötab .traadita. Niisam a
õhu k a u d u . .. Tuleb ise niisugune laine Mosk
vast või mõnest muust p a ig ast.. .
— Õh— õh— õh— õh ! . .. Oh— oh— oh— oh ! ! !
— naerab mürinal kogu küla. — Kuule tarka!
Õhu kaudu?! Kus seda ennem kuuldud. P ree st
ril oli poeg üliõpilane, targem sinust, a g a temagi
ei teadnu d sellest m id a g i.. .
— Vennad! — ra h u s ta s K asjan rahvahulka.
— Tulge järgmisel pühapäeval, siis on minu
a p a r a a t v alm is,., siis j u b a . . .
Mehed lõid kägarasse. Irvitasid, küsitlesid:
— Kas võivad kõik tulla? Kogu küla? ,
— Palun, tulge.
'
— Ja ra u g a d ? ...
— Ja lapsed? — hirnusid noored.
— Noh, hea küll. Seni me sind ei sega. Võib
olla saab sellest veel midagi... .
Ja rahvahulk venis laisalt . hurtsikute poole.
Kogunedes väravaile võngutasid päid.

Uuendage tellimisi!
Järgmise numbriga lõpeb paljudel „Raadio“
tellimine. Et ajakirja saatmisel vahet ei
tuleks, palume tellimisi aegsasti uuendada.
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—
Ai, emaikes,ed! Missugusele heale või haltungis ta Kasjanife lähemale.
— Minge eemale, ärg)S tungige peale. Purusvale see kuram us küll meie küla viib. See ei ole
tate Kasjani riista.
jumalast, sest kirik on ununenud.. . näis.
— Seltsimehed! — ütles Kasjan, tuues pika
peenikese ridva, — aidake see ase ta d a katusele.
Päike. Pühapäev. Varsti s a a b u b keskpäev.
Tugevasti kinnitasid mehed selle küüni k atu
Kanad kaagu ta v ad , soputavad tiibu ja, soblitsesele. K asjan tõmbas traadid. Küla imestas.
vad liivas. Lapsed salkades.. . laiad sinised pük
— Võib olla on need traadid kuradile... keegi
sid, värvilised särgid, valged, kollased. T ü d ru 
lõi risti ette j'a nimetas paari pühamehe nime.
kud, punapõselised, istuvad m ajade ümber pin
Kõik oli valmis. K asjan seisis ap a ra a d i juures.
kidel, tagasihoidlikud, häbelikud; mehed ukseMüürina seisis rahvas.
esi'stel po psutavad piipu; vanakesed aedade
— Küllalt. Hakka tööle. Mis sa ilmaaegu
ääres, hallpead tudisevad haisevaid piipe imedes.
meid n a r r i d .. . — ärritusid paljud.
— Kell on alles üksteist, enne m ääratud
V asikate, lehm ade ja kukkede kisa segub
aega e i . . .
inimeste om aga, kostab ühest küla otsast teise.
— Jäta vigurdamine, teame sind!
T erav a ja lõikava .kisaga kostavad üle kõige
Mehed tõstsid häält.
muu laste hüüded: — Noh, kes tuleb Kasjani
— J a - a h ? Sa tah ad meid lihtsalt narrida!
juurde — uudist v a a ta m a ? Eided, tüdrukud —
No h ü v a .. .
olete u n u stanud ?
— Olge ometi rahulikud, praegu on veel
L apsed jooksid kisades Kasjani küüni poole.
v
a
r
a
.. .
Venisid ka tüdrukud j^ mehed. Ja kui kuuldus
Jälle oodati. Ärrituti.
Käratseti.
Lapsed
kirikust pühapäevane „dsinn-bum m “, liikus naiste,
pistsid kepid püsti ja arvasid nende järgi aega.
tüdrukute ja meeste kirju rida jum alateenistu
— On ammu aeg, keskpäev juUa. T ä h e n 
selt salk ade k a u p a Kasjani „im et“ vaa ta m a.
dab
ei tule midagi. P e tis.. .
Tihe rahvahulk. O odatakse Kasjani. Igal
—
Kasj^an, ah K a s j a n ! . . . Kolm tundi, näed,
pool lobisetakse. Preester liigub hommikuselt
ootame!
Mis, sa arvad, et oleme lollid või?
Jum alateenistuselt 'koju.
Kasjani
nägu m uutus rahutuks, h akkas vai
— Hei, isake Pamfil. Tule siia minutiks! —
gistam
a
hulka.
Pistis vahele papp. T eravate
hüüdis v a n a isa Arhip.
pilkudega
ässitas
rahvast: ■
—■ Keda õieti usute?
P a p p lähenes. T em a järel kogus sinna ka
Vanakuradi
käsilast!
T
a
hir.
terve kari eitesid ja mehi. Kartlikult kuulati
— Anna kurjale! hüüdis kaks ooissi, pu r
poole k õrvaga m itm esuguseid kõnelusi. Aga
jus pühapäeva puhul. Kasjanile virutati jäm e
papp, pühkides rätikuga paljast, higist pealage,
date .malakatega küljekontide vahele, siis pähe.
küsis:
N
agu sipelgad tungisid mehed talle kallale.
— Miks kogusite siia, ilmalikud? Arvate, et
Tädi
M arja trampis jalg ad e g a Kasjani näol, aga
rääkis tõtt see kuradi võsu — K asjan? Ei. O t
papp irvitas tagasihoidlikult, ent õelalt. Metsi
sustage ise, kuidas võib postideta ja traa d ita
kuks läinud inimesed ei l a k a n u d . ..
k u u la ta m ingisuguseid kõnesid linnast. H a-ha— Halloo!
halloo!
S eltsm ehed !. ..
r. ..
ha.. . Ainult jumjal võib, temal on kõik võimalik...
r
.
.
.
kominterni
j
a
a
m
.
.
.
Seltsim
ened!.
..
ja kurat võib seda naljaks m eisterdada.. .
Sumises, k ä h i s e s ... töötas valju häälega.
Tõm m ates end vähe küüru, ütles ta sa : —
Ehmunult, segasena nihkus rahvahulk küla
W õib olla lõhna,b siin asi kuradi järgi.. . — Ja
poole, jättes m aha Kasjani, kes lamas suures
sina vahid siin? — häbistas ta tädi M arjat.
vereloigus.
Rahvas ei läinud laiali, ka papp ootas. K üü
nist ilmus väsinud Kasjan, tõi välja kak's kasti
ja suure ketta, mis sarnan es koogile.
Päev enne, traagilist juhtum ust oli trükitud
— See on, seltsimehed, — seletas — minu
ajalehes: „ . . . tööline N. valam istehasest Kas
p a ran d atu d valjuhääldaja. Varsti hakkab Moskva
jan Kurjajev leidis uue, lihtsa konstruktsiooniga
s a a tm a , siis kuulete.. . P a a ri päeva eest oli mul
valjuhääldaja. Kogu küla läheb vaata,ma .tema
rääkimine k au g e lt linna asjaliku ja haritud
leiduse esimest k a t s e t . . . “
h ärrag a ; ta mõtleb kirjutada ajalehes minu täien
V an aisa Arhip, paljaspäine, kohtas .mind ku
duse üle; kui minu a p a ra a ti proovisime, ütles, et
nagi, pühkis kurvalt pisaraid, siis a,ga pistis
olevat v äg a h e a . . . kell üks kuuleme Moskvast
naerm a:
kõnet.
'
— Kasjani ap a ra a d i lõhkusid lollid siis ära...
Meie ei s a a sinust aru. Mitte põrmugi ei saa
Eh! Rumalus! Häda. Harimatus! ,Aga selle
aru, — vastati temale.
eest, kui hakkasid aru saam a, ostsid ra h a g a en
— No ja a , kui kuulete.. . seletan.
dale linnast kaks sarn a s t a p a raa ti ja n i ä h t a / a J
Rahvas põles uudishimust. Tiheda müürina
nüüd tihti Kasjani lugu.
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Traattelefoni-kõnede kuulmisest raadioaparaadiga.
Selle ajakirja eelmises numbris ilmus hra
J. Kaasiku artikkel huvitavatest tähele|janekutest traattelefoni-kõnecfe kuulmise kohta ra ad io 
apa raa d ig a („Traafelefoni-ikõnede vastuvõtm i
sest r a a d io a p a r a a d ig a “ ). Püüan siinkohal anda
selle nähtuse lühikese seletuse, p ea tad es kõige
pealt madalsagedusliste elektromagnetiliste võnk'umiste tekkimise ja levimise Ju ures.
N agu lugejail selle ajakirja eelmistest num b
ritest teada, sünnitab iga juhes voolav muutliku
tugevusega elektrivool enda üm bruskonnas s a 
muti muutuva magnetivälja. Kui juhe on väga
pikk, suure induktiivsusega ja voolutugevuse
muutumine küllalt sage, siis ei sünni viimane
kogu juhes ühekorraga, silmapilkselt, vaid levib
teatud kiirusega juhet mööda. Juhe teatud koh
tadel sünnivad siis pinge maksimumid, teistel
kohtadel miinimumid, mis juhet mööda edasi
liiguvad (joonis 1 A). Niiviisi ^tekivad m uut
liku tugevusega voolu läbistatud induktiivsusega
juhes mistahes kahe punkti vahel muutlikud po
tentsiaali vahed, mis sünnitavad juhe üm brus
konnas samuti m uutuva elektrostaadilise välja.
Pinge- ja voolu kõikumised induktiivse ta k is tu 
sega juhes ei sünni korraga, vaid nii, et pinge
maksimum saa b u b enne voolu maksimumi. Selle
n. n. faasinihutuse tõttu v a h e l d u b voolu esile
kutsutud magnetiline väli pingele vastava elektros.taatiilise väljaga. Juhet ümbritsevas ruumis
sünnib sel kombel elektromagnetiline lainetusprotses. Lained ei jää võnkuma juhe üm brus
konda, vaid levivad igas sihis laiali, valguse kii
rusega (300.000 km sek.).
Eelektromagnetilisi laineid saadab ruumi iga
vahelduvoolu kandev juhe, nii siis vahelduv-

Joonis 1.
B — Harilik alaline dünamovool ;
C — Ideaalne alaline v o o l ;
D — Ideaalne vahelduv vool.

voolu vork, telefonivõrk jne. Ka a l a l i n e dü
namovool pole täitsa ühtlane (joonis 1 B ), sest
sellele on peale asetatud väikesed perioodiliseö

voolukõikumiised, mis leiavad aset dünamotes
ja sünnitavad tuntud jaa.mamüra. Seepärast le
vitab ka alalise dünamovoolu võrk elektromagnetilisi võnkumisi.
Mainitud võrkudelt levivad elektromagneti
lised lained on oluliselt sam asugu sed, kui raadiosaatejaam ade om adki; nende sagedus on ai
nult palju madalam, kuuldavuse piirides 10—
20.000 kord a isek. ja nende sagedus, seega
ühtlasi lainepikkus, pole püsiv, vaid järjest m uu
tuv. Ka on nim etatud lained palju nõrgemad
raadiotehnikas .tarvitatavatest. Kogu meid ümb
ritsevat ruumi läbistavad alatasa igat liiki, ig a
suguse sagedusega ja päritoluga elektromagne
tilised lained, nagu valgus-, soojus- }a ra ad io s aatejaaniade lained. Linna vooluvõrgult, tele
fonivõrgult, elektrimootoritelt, autode magnetoap a raa tid e lt jne. jne. levib alalõpniata laineid.
Suur osa neist, viimatimainitud, asuvad kuuidavuse piirides ja sünnitavad raadioaparaatides
igasuguseid soovimata kõrvalhelisid.
Ruumis asuvad elektromagneetilised Mained,

Joonis 2.

Joonis 3.

peale soojuskiirtest kõrgema sagedusega, indut
seerivad juhedes, millele võib v a a d a ta kui autennidele, vahelduvvoole. Om viimased küllalt tu
gevad, võime nad kõvendamatult juhtida telefoni
ja seega teha kuuldavaks. Hariliku välisantenni
juures tekivad indutseeritud pingevahed ja voo
lud antenni ning m aa või vastukaalu (mille aset
võib vahest täita a p a ra a t ise) vahel. K a tk e sta
des antenni ja m aa vahelise ühenduse ning ase
tades nende vahele telefoni, peame, kui vooi
küllalt tugev, kuulma jaam a mürinat või, kui
antenni lähedal asub teleiomiiin, tele"-nikõnet
jne. Harilikult pole ag a antenni vastu võetud
mürina sedavõrd tugevad, et neid kõvendamatult
kuulda.
Joonis 2 kujutab harilikku audion-vastuvõtjat. N a g u näeme hra Kaasiku kirjeldusest eel
mises numbris, kuulis ta jaam am ürinat ja tele
fonikõnet siis, kui oli kõrvaldanud pooli L. M ui
dugi, nii kaua, kui pool L asub m aa ja autenni
vahel, m adalsagedusvõnked jaam aniürina jne.
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näol lambi võre ja katoodi juurde ei pääse, v a 
lides tee üle pooli L otse m aasse. Pooli L induktiivsus on küllalt suur kõrgesagedusvoolu
takistuseks, kuid väike, et kinni pidad a m adalsagedusvoolu. Sama ta g a jä rg oleks hra K a a 
sikul ohiud pooli L asendamisel m ad alsageduspaispooliga, näiteks m adalsaged ustransform aatori prim äär- või sekundäärm ähisega. Mad^alsagedusvoolule on siis takistus ette asetatud antiennist otse m aase või vastukaalu pääsm iseks
ja nad liiguvad edasi lambi katoodile ja võrele,
kus n a d kõvenevad. Telefon T asemel võib
muidugi järg n e d a veel rida kõvendusastmeid.
Pool Li pole oluline; selle asemel võiks olla lihtsaFt lühike ühendus ü. Samuti pole oEulised
kondensaatorid C,
ja C 2 . Igatahes peaks
hra Kaasiku kirjeldatud effekt
antenniahela
kaHkestamisel kondensaator C abil olema nõr
gem.
Jaamamürin ja telefonikõne peaks v asta
val ju h u sel olema eriti tugev tarvitades kava,
mida kujutab joonis 3 ja kus antenn ja m aa lü
litatud kõvend usaparaad i madalsagedus-transsarm aatori prim äärm ähise otstäppide vahele.
K ondensaator C abil avaneb meil siin võim,alus
antenniahelat teatud piirides s ea d a resonantsi
soovitava m ad alsag edu spiirko nn aga.
Käsitletud nähtuse raadioühendustes tarvi
tamise võim alust ei ole, sest 1) .on m adalsagedusvõnkumiste kiirgam ine ebapraktiliselt väike,
2) rahuldav vastuvõtmine seotud antenniraskustega ja 3) puudub häälestamisvõimalus, mille
tõttu ei saa korraga töötada mitu „ sa atejaa m a“ .
Praktiliselt võib m,ainitud nähtus olla tarvita
tav telefoni- j a v^ahelduvvoolu-võrkude proovi
misel, nende vigade otsimisel ]a. peale selle atmiosfääriliste segaduste kontrollimisel.
H. T.

Eestis 1120 vastuvõtteaparaati.
Käesoleva kuu alul ulatus registreeritud vastuvõtteaparaatide arv meil juba 1120-ni. Suvekuu
del selle arvu kasvamine muidugi väheneb; senini
on igapäev keskmiselt siiski 1— 2 uut luba regist
reeritud.

Raadio Venemaal.
Kõige su u re m a t rõhku p an eb N õukogude valitsus
raad io levitamisele m a al. Selleks on k og ukondadele
a n tu d erilised eeskirja d, mille järele ta lu p o ja d a g a ra s ti
k om m un aa l-v astu v õ ttejaa m u asu tav ad.
Nii leiduvad

Raadioaparaadi loa muretsemise kord.
Et raadio-vastuvõtteaparaatide ülesseadmiseks
tarviliku loa muretsemise kord paljudel veel
teadmata, nagu korduvatest järelepärimistest
selgunud, olgu sellega siinkohal lühidalt tutvus
tatud.
Loa saamiseks tuleb pöörda kirjaliku soovi
avaldusega, mis varustatud 20-margalise temnelmargiga, kas teedeministeeriumi või postipeavalitsuse poole. Parem on sooviavaldus adressee
rida otse postipeavalitsusele, kuhu ta muidu
teedeministeeriumist niikuinii saadetakse
Postipeavalitsusele tuntud isikuile antakse load
kohe välja. On isik tundmatu, saadetakse soovi
avaldus siseministeeriumi seisukoha võtmiseks,
kes selleks politsei kaudu andmed peab koguma.
Seepärast oleks praegusel korral kõige otstarbe
kohasem loanõutamisega alata lähemalt politsei
asutuselt; nii läheks loa saamine rutemini.
Juba lähemal ajal on aga loota senise korra
tuntavat lihtsustamist. Teedeministri uue m ää
ruse järele, mis võib olla õige pea „Riigi T e a ta 
j a s “ ilmub, annab aparaadiload välja kohalik
posti-telegraafi-telefoni asutus ilma politseiliste
andmete kogumiseta. Määruse ilmumisel tutvus
tame lugejaid sellega lähemalt.

Uus ulatusrekord lühikeste lainetega.
Niznij-Novgorod on lainel 35 m püstitanud uue ulatusrekordi. Märgid, mis N-Novgorodist saadetud, on päeval
kuuldavad olnud kuni Austraaliani.

igalpool lug em islau d a d e s ja seltsim a jad es a p a r a a d i d
v a lju h ä ä ld a ja te g a . R aadio on eriti tähtis kirjaoskamatuile ja neis piirkondades, kuhu lehed ei ulata, N õu 
kogude valitsuse p a re m a k s politiliseks p ro p a g a n d a a b i noõuks. Selleks on a s u ta tu d koguni eriline „ ta lu p o ja
r a a d io le h t” . Olgu tä h e n d a tu d , et raadiol alguses oli
tõsiselt võidelda ra h v a eb au su g a , kes selles nägi
m u sta kunsti ja nõidust (n a g u m u useas ju tu sta b „K a s
jan i leisus” meie aja k irja k äeso lev as n u m b r i s ) ; ainult
võrdlus g ram o fon ig a , |mis Vene k ülades hästi tuntud,
suutis ta lu p o e g a d e s lõ puks raadio vastu usaldu st ä r a 
tad a.

Moskva „Big-Ben“.
Londoni eeskujul an n a b Moskva iga öösi kell
edasi Kremili torni kellalööke.

12

Eiffeltorn X 75 m.
Eiffeltorn hakkas hiljuti enda kontserte kella 7 —8.30 õ.
saatma lainel 75 m.
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Küsimr^ nr. 17. Missuguseid poole on kõige parem
tarvitada raadioaparaadis, eriti Reinartzi süsteeemi juures —
kas silinder-, korv-, mesikärg- või lapikpoole, ja kas võik
site nende poolide kohta, peale korvpooli, anda üksikasjalise
kirjelduse ning isevalmistamise õpetuse ?
— i. — r. X . , Orisaare.
Vastus nr. 17. Pooli tüüp oleneb ülesandest, mis tal
aparaadis täita.
Reinartzi aparaadis on antenni- ja võreahela poolideks
kõige sobivamad silinder- ja korvpoolid. Paispooliks on
sünnis kärgpool. Lühikeste lainete vastuvõtteaparaadis pole
kärgpoolid soovitatavad ja nende asemel tuleks tarvitada
kehatuid silinderpoole, korvpoole või halvemal juhusel lapik
poole. Viimased võivad eelmistega võistelda, kui nad val
m istatud kehatult, mis aga raskustega seotud. Isevalmista
mise õpetus ilmub teisal.
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vaskplekist; esimest on valmistamise seisukohalt välja minnes
soovitavam tarvitada siis, kui plaadid kavatsetakse välja
saagida metallisae abil, viimane — plekikääre kasutades.
Pleki paksus tuleb valida sellane, et plaadid paendumise m õttes saaks küllalt tugevad ; soovitatav paksus oleks
0,5— 1 mm ; muidugi on paksem parem. E riti tuleb küllal
dase paksuse eest hoolitseda valgevaskpleki tarvitamisel,
mis kergesti paenduv.
Lõpuks olgu tähelepanu juhitud veel plaadivahedele, et
need ei jäetaks m itte liig kitsad (m itte alla 1 mm), kuna
siis konstruktsiooni väiksemategi ebatäpsuste tõ ttu , millest
raske hoiduda, plaadid kergesti kokku puutuks ja nii kogu
kondensaator kõlbm atu saaks. Parem juba kondensaator
teha suurem ate plaadivahedega, olgugi et kondensaator sel
puhul sama suure mahu juures saab kogukam.

Küsmus nr. 20. Kui suur kast oleks kõige kohasem
a nägusam 4-Iambilise raadioaparaadi monteerimiseks ?
i^aluksin selle kohta anda m õõdud, ühtlasi ära märkides
järgmised kohad : 2 kondensaatori, 4 reostaati, antenni, maa,
telefoni, anoodipatarei, akkum ulaatori ja kärgpoolide kohad.
J. K., Viljandi.

Vastus nr. 20. Teie küsimusele kasti m õõtude ja osade
paigutuse asjus v astata pole võimalik, m itte teades kava,
mille järele Teie kavatsete aparaati ehitada. Pealegi pole
Küsimus nr. 18. 1) Ehitan ühe skeemi järele ühelam- tead
a kärgpoolide arv, Neljalambiline aparaat võib ju olla
bilist vastuvõtteaparaati. Skeem on kõigiti korralik, aga
väga mitme süsteemiline, kusjuures iga süsteem tingib ise
ainult antenn- ja reaktsioonpoolidena on seal tarvitatud
suguse paigutuse. Näiteks oleks osade paigutus (m itte
silinderpoole, mis teatavasti vahel sünnitavad kõrvalnelisid
ainult ühendused osade vahel) neljalambilise refleksaparaadi
ja muid pahesid. Kas oleks võimalik silinderpoolide ase
juures hoopis teine, kui harilikus audionaparaadis ühe (vstv.
mele paigutada kärgpoolid ja kui suured peaksid olema
kahe neutrodüün) kõrgesageduskõvendaja ning kahe (vstv,
nende mõõdud.
ühe) m adalsagedusastm ega. V astavalt kõrgesagedusastm ete
2 Kui paigutada silinderpoolide asemele kärgpoolid,
arvule, nende omavahelisele sidestusviisile ja. sellele, kas on
kas selle tagajärjel ka skeemis ei tule muudatusi teha ?
tegem ist prim äärse või sekundäärse vastuvõtmisega, kõigub
Näiteks, kas ei pea antennikondensaatori üm ber paigutam a
kärgpoolide arv 2 ja 6 vahel.
ja tem a m ahtu m uutm a?
Seades sihiks kõige kohasema paigutuse, tuleb nägusus
J. L., Tallinn.
ja süm m eetria jätta tagaplaanile. Samuti nõuab raadioteh
Vastus nr. 18. 1) Arvamine, nagu sünnitaks silinder- niliselt laitm atu paigutus alati avaram at kasti.
poolid kõrvalhelisid ja muid segadusi, ei vasta tõele. SilinderMeil on üldiselt tarvitusel kolm m onteerim isviisi:
pool on iseendast kõige normaalsem induktsioonpooli tüüp
1) Paneeli kujul, kus kõik osad m onteeritud kasti ühele,
ühtlaselt kujunenud magnetiväljaga. Kõrvalhelid võivad
kas vertikaal või horitsontaalplaadile ;
ilmsiks tulla ainult jaotaja kontaktide puudulikkuse tõ ttu ,
2) puldi kujul, kus kõik osad m onteeritud kallakule
näiteks, kui need oksüdeerunud või m itte küllalt hästi kinni
p laad ile;
kruvitud.
3) n. n. am eerika monteerimisviis, kus reguleeritavad
2)
K ärgpoolide tarvitam isel kaob jaotusvõimalus. R eaktosad : pöörkondensaatorid, reostaadid, sidestajad jne. kinni
siooni reguleerimiseks peavad poolid asetatam a poolisitatu d vertikaalplaadile, muud osad : lambid, transform aa
destajasse ; peenreguleerimine sünnib telefonile ja anoodito rid jne. — horitsontaalplaadile.
patareile paralleelselt asetatud pöörkondensaatori abil.
Esimene monteerimisviis, võib olla küll kõige maitsekam,
A ntennikondensaatori paigutus on õige lühem ate lainepik
pole soovitatav, nim elt osade kuhjumise pärast. Nende n o r
kuste vastuvõtmiseks. Pikkade lainete vastuvõtmiseks ase
maalne paigutus nõuaks siin väga suurt montaažplaati, mis
tage antenni-pöörkondensaator paralleelselt antennipoolile.
selle ehitusviisi juures tingim ata peaks olema isoleerainest
Mõlemas Teie saadetud kavas esineb ühine vig a:
ning seega nõuaks asjata kulu.
Audionlambi küttereostaat peab asuma positiivses küttejuhes
Ka puldi kujul monteerimine pole soovitatav, eriti suu
(Teie skeemis on ta negatiivses juhes). Samuti peab maa
rem a arvu lam pidega aparaadi (üle 2 lambi) ehitamisel, —
olema ühendatud küttepatarei positiivse klemmi külge e n n e
jällegi osade kuhjumise ja ligipääsmatuse tõ ttu , kuna siin
reostaati. Oleks soovitav katseid teha vähema siliittakison tarvitatav kasti siseruum veel kokkusurutum.
tusega — 4 M ii2 paistab olevat liig suur, mis võib sün
Kõige kohasem on viimane, ameerika monteerimisviis,
nitada tülikat sahinat.
mille ainsaks paheks see, et lambid asuvad aparaadi sisemuses
nende kontroUimiseks m õõdurüst soovitav.
Küsimus nr. 19. Palun asjatundjailt juhatust, missu jaSelleselleeesttõ ttu
on aga ruum itarvitus minimaalne, suurem ast
gusest metallist ja kui paks plekk on kõige soovitatavam
isoleerplaadist möödapääsmine kergesti võimalik ja süm
tarvitada pöörkondensaatori valmistamiseks.
m eetria läbiviidav, ilma et sealjuures paigutus raadiotehni
D. A ; Vaivara.
liselt kannataks. Selle monteerimisviisi juures on võimalik
Vastus nr. 19. Elektriliselt võttes pole oluliselt tähtis, kogu aparaati ehitada laualaeka kujul, mis vastavasse lauda
missugusest m etallist pöörkondensaatori plaadid valmistada,
paigutatult annab väga m aitseka „raadiom ööbli“ ; laua all
sest suurte kontaktpindade juures on oomiline takistus
võib asuda kapp, kuhu paigutatakse tarvism inevad patareid.
võrdlemisi väike. Plaatide materjal ei tohi aga olla k er
gesti oksüdeeruv, sest see muudaks kondensaatori mahtu,
Küsimus nr. 21. Kas võib plokkondensaatori aluseid
kuna oksüüdikihil on suurem dielektri konstant kui õ h u l;
valm istada eboniidi asemel parafiiniga im butatud puust ?
samuti põhjustaks oksüdeerumine halba kontakti plaatide
Am atöör-algaja, H aapsalu.
ning nende kinnituskohtad e: kruvide, seipide ja m utrite
vahel. Nii pole kiire oksüdeerumise p ärast soovitav tarvi
Vastus nr. 21. Kõrgesagedusahelas parafineeritud puu
tada tsinkplekki.
isolaatoriks ei kõlba. Kõlbulikkudest isoleeraineist võiks
Soovitav on plaate valmistada alumiinium- või valgenim etada klaasi, portselani, kõvakummi, eboniiti, turboniiti
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j. t. Parafineeritud puud võib hädakorral tarvitada m adal
sagedus- ja alalise voolu ahelais.

Küsimus nr 22. Kuidas peab voltm eetri abil k üttepatarei pinget mõõtma ? Kas tuleb lamp pesast välja võtta,
siis voltm eeter lambipukside -|- ja — vahele lülitada ja
reostaadi abil lambile vastav pinge reguleerida või peab
lamp pesas seisma, voltm eeter lülitada lambi
ja — puksi
külge (selle juures lamp hõõgub) ja reostaadi abil lambile
vastav pinge anda ?
I. R., Are.
Vastus nr 22. K ü t t e p a t a r e i pinget m õõtes ei
tarvitse see üldse olla lam pidega koorm atud. V oltm eeter
tuleb siis lihtsalt lülitada otse patarei kontaktide vahele.
L a m b i küttepinge mõõtmisel on loomulik, et see peab
p õ lem a; voltm eeter asetatakse siis lambi küttepidem ite
külge. Sel juhusel peab aga voltm eeter õige resultaadi
saamiseks olema võimalikult väikese voolutarvitusega ehk,
ieiste sõnadega, m õõduriista sisetakistus olgu väga suur —
vähem alt 2500 oomi. Vastasel korral peab mõõtmisresultaati korrigeerim a, mis nõuab jällegi voltm eetri sisetakistuse
täpset tundm ist. V oltm eetri (väikese) sisetakistuse tõ ttu
kaduv pinge tuleb m õõduriista näidatud pingele juurde
arvata, — O davad pehm eraua voltm eetrid on harilikult
väikese sisetakistusega (umhes 60 oomi ja vähemgi) ja see
pärast lambi küttepinge mõõtmiseks kõlbm atud. Niisugune
m õõduriist kõlbab ainult küttevoolu kontrollimiseks, kus
tähtis võrrelda ainult osuti relatiivset seisu. — Vaadake
siinpuudutatud küsimuse k o h ta ka „R aadio“ nr. 4 „K ü tte
reostaat ja m iniw attlam p“.
Kusimus nr. 23.

Tahan laadida 40-am pertunnilist
6-voldilise pingega akkum ulaatorit 220-voldilise valgustusvooluga. —■ a) Kui suure takistusega reo staat tuleks akkum ulaatoriga järjestikku lülitada, et voolu tugevus, mis akkum ulaatorist läbi läheb, oleks umbes 1,5 amp. ? — b) Kui
pika ja jäm eda nikeliintraadi peab võtma, e t saada tarvilikku
takistust ? — c) K uidas ja kui palju tuleb akkum ulaatoriga
lülitada näiteks 25-küünlalisi lampe, e t voolutugevus, mis
akkum ulaatori läbistab, oleks umbes 1,5 amp ?
/. R., Are.

Vastus nr. 23.

a) Reostaadi takistus peab käesoleval
juhusel olema 100—150 oomi. — b) 150-oomilise reostaadi
valmistamiseks kulub 180 m eetrit 0,8 mm läbimõõduga
nikeliintraati. Peenem at traati pole 1,5— 2 amp. voolutugevuse juures soovitav tarvitada, sfest siis läheks tra a t tarv i
tades ülearu kuumaks ja võiks isegi läbi põleda, c) Seletuse,
kuidas lampe lülitada, leiate „R aadio“ eelmises numbris
(„V ooluallikad“). — Lampide kogu vooluvõimsus peab olema
1,5 amp. X 220 v = 330 watti. A rvates metallniidiga lambi
vooluvõimsuseks 1,1 w atti küünla kohta, leiame tarviliku
küünalde arvu : 330 w : 1,1 w = 300 küünalt. Siit järgneb,
et soovitud voolutugevuse saamiseks tuleb paralleelselt lüli
tada 12 25-küünlalist metallniidiga lampi. Söeniitlam pidega
saavutate aga sama effekti juba kolme 32-küünlalise lambiga.

Küsimus nr. 24. Kui suur takistus ja mitme watiline
võimsus on 16-, 25-, 32-- ja 50”küünlalisel lambil (220 v) ?
Lampidel pole w attide arvu ega takistust näidatud. Näiteks
on mul praegu käes Philips-lamp, mille kannal numbrid
220 * 25. Teatavasti näitab siin esimene arv pinget voltides
ja teine küünlaarvu, w atte pole aga m ärgitud. Teise, Osram lambi kannal o n ; 32
220 v III 2.371. Mida tähendavad
siin need arvud ja m ärgid ?
/. R ., Are.
Vastus nr. 24. Lambi takistus ja vooluvõimsus oleneb
lambi tüübist. A lljärgnevates tabelites leiate andmed sõeniidi-, metallniidiga- ja poolw attlam pide voolutugevuse kohta
Lambi takistuse oomides leiate, jagades pinge 220 v,
vstv. 110 V am perite arvule, mida lamp tarvitab. Kasva
tades pinge voolutugevusele, saate lambi võimsuse w ättides.
Näiteks on 100-küünlalise ja 220-voldilise metallniitlambi
ta k is tu s : 220 v : 0,5 amp. — 440 oomi ja vooluvõim
sus : 220 V X Oj5 amp, = 110 w atti, s. o. 1,1 w atti pro
küünal.

JVb 5

Lambi kannal m ärgitud küünalde arv üldiselt ei vasta
täpselt tõele, Pro küünal tarvitatav w attide arv pole kunagi
üks ja seesama. Ta kõigub õige tublisti : 0,6 kuni 2,5 w atti
iro küünal, ‘ Selle ebatäpsuse tõ ttu pole ka m õtet m ärkida
ambile voolutugevust ja w attide arvu — ei saa ju vabrik
igat lampi üksikult mõõtma ja märkima hakata. Lambi
kannal peale pinge ja küünlaarvu (harva esineb ka 'voolu
tugevus ja võimsus) esinevad märgid on sinna trükitud ainult
kontrolli otstarbel.
A.

Söeniitlambid,

Küünalde arv

10

16

25

32

50

100

V oolutarvitus 1 110
amperites, kus :

V

0,3

0,5

0,8

1,0

1,6

3,2

juures pinge on

V

0,16

0,25

0,4

0,5

0,85

1,7

220
B,

M e t a l l n i i t l a m b i d.

Küünalde arv
V oolutarvitus

10

16

25

32

50

100

110 v

0,14

0,19

0,28

0,32

0,5

1,0

220

0,07

0,1

0,14

0,16

0,25

0,5

amperites, kus
juures pinge on

C,

V

Foolwattlambid,

K üünalde arv
V oolutarvitus

25

40

60

75 1 100

0,25

0,4

0,6

0,7

1,0

J 220 v 0,12

0,2

0,3

0,35

0,5

j 110 v

amperites, kusuures pinge on

Küsimus nr. 25. Kas on võimalik ise valm istada õhkdielektrikuga pöörkondensaatorit ? O n see võimalik, paluk
sin selleks anda mõningad üldised näpunäited.
Amatöör-aegaja, H aapsalu.

Vastus nr. 25. O hkdielektrikuga pöörkondensaatori isevalmistamine on kaunis raske. Omades teatava oskuse peen
mehaanikas ja vastavad tööriistad, ei valmista pöörkonden
saatori iseehitamine muidugi enam suuri raskusi. Vastasel
korral tuleb aga üksikud osad lasta valm istada mehaanikul,
ise ainult m onteerides.
Pöörkondensaatori iseehitamise kohta juhtnööride an d
miseks ei jätku siinkohal ruumi, pealegi ilmub käesolevas
ajakirjas selle kohta lähemal ajal eriartikkel. Kuid, tundes
pöörkondensaatori konstruktsiooni ja mehanismi, võiks ehk
küsimus tekkida suuruste kohta. Nende arvutamiseks toon
järgnevad valemid,
O hkdielektrikuga kondensaa tori mahu (kapatsiteet) leiate
valemist
^
S (n— 1) ,
------ kus on
C =
4 TT. d
C — kondensaatori maht sentim eetrites, n — plaatide
arv, d — plaatide kaugus üksteisest sentim eetrites, n — 3 ,1 4 ,,,
ja S — üksiku plaadi pind ruutsentim eetrites (pöörkonden
saatori juures p ö ö r d a v a plaadi pind).
O letades, et Te soovite näiteks valmistada pöörkonden
saatorit, mille maht C = 500 sm, plaatide kaugus üks
teisest d = 0,1 sm ja üksiku poolringikujulise pöördava
plaadi raadius r = 6 sm. Küsite, mitu plaati on tarvis.
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Eelmist valemit teisendades leiame
valem ist:
C. 4 71. d 1 1

" =

plaatide arvu n

+ ’•

Pöördava plaadi pind S =

^ 7ir^ —

Jt

JL

36. Asetades

teatavad suurused teise valemisse, leiame
500. 4 n. 0,1.
2 +I 1. =
n =. ------------^
-----7i. 36
= 12, 111 cx^ 12 plaati,
tähendab, soovitud suurusega kondensaator peab koosnema
6 seisvast ja 6 pöördavast plaadist.

Küsimus nr. 26. Kas võib tarvitada .R aad io “ nr. 3
kirjeldatud aparaadi juures Ultra-lam bi asemel Philips D I.
Am atöör-algaja, Haapsalu,

Vastus nr. 26. Phihilps D I on eriline audionlamp ja
töötaks mainitud aparaadis võib olla veel suuremagi eduga
kui Ultra-lamp, Ta pahaks omaduseks on ainult äärm iselt
suur küttevoolu tarvitus, võrreldes miniwattlampidega.

Toim etuse

osa

lõpp.

Owin-Radio saadused.
R a adio am atöö rid e tutvustam iseks p retsis io o n -raa d iosad ega olgu siinkohal mõne s õ n a g a täh ele p a n u p ö ö r
dud 0 V i n R a d i o-A p p a r a t e F a b r i k G. m. b.
H., H a n n o v e r ( S a k s a m a a l) sa a d u s te le .
Selle fiilma erialaks on igatüübiUste p ö ö r i k o n d e n is a a t 0 r i t e varmistamine; neist näevad lugejad
k a h t tüüpi ikuulutusosas: neeru- (Jow loss) ja s a g e d u s (s q u a re low) p ö ö rk on de nsaa toreid . Mainitud k o n d en 
sa a to rite p arem useks on stabiilne ehitusviis, imis k a n 
na tab mitJmekordset üimberimonteerimist. Ü hen du sed pi
dem etega sünnivad kü lg etin u tatu d spiraalv e d rud e al3il,
millega ig asu gu ste k rõb inate tekkimine tellimisel kõr
valdatud. P ö ö rte lg on !ko'ndensaatori ‘k a tte p la a tid e g a
ühenduses, mille tõ ttu ka n. n. k äe k a p a tsiteed i mõju
on p e a tä its a kõrv ald atu d.
On loomulik, et niisuguse p ö ö rko nd en saato ri hind
asub Ikeskimisest k õrgem al, kuid see ta s u b end varsti,
pinge am m utam ist vahelduvvoolu n õ rg u s t
(N etz anP eale selle valm istab n im eta tud firma veel tr o p a formerisi, küttere ostaa te, kõrgeoomilisi takistusi
jne;
pinge
ammutamist
vahelduvvoolu
võrgust (Netzansch lu ssg erät).
Owin R adio -A p p arate F a b rik G. m. b. H., H annover,
om ab rikkaliku ladu kõiki ü ksikosasid ja tarb e asju .
T allin n as on te m a sa a d u s e d m üügil firm a „Kadiophoni” juures.

Vastutav toimetaja Karl Kesa. — V äljaandjad: Hans Thom son ja Karl Kesa. — T oim etu s ja ta litu s : Aia 19. —
Büroo avatud igapäev kella 12— 1 e. 1. ja 5 —6 p. 1.
„Postimehe“ trükk, Tartus 1926.
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