
 
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
RAADIOSPORDI RING 
 
Sihtgrupp:  10.-19.aastased 

Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas  2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 

Õppetöö kestvus: 35 nädalat  

   210 õppetundi aastas, sellest 70 õppetundi teoreetiline osa 

            140 õppetundi praktiline osa 

I  ÜLDOSA 
 
RAADIOSPORDI RINGI tegevuse üldeesmärgiks on: 
 

� anda õpilastele esmased teadmised ja kogemused elektro- ja raadiotehnikast, 

amatöörraadiosidest ja selle kasutamisest; 

� luua suhtlemisvõimalus huvialakaaslastega raadioamatööride klubis ning teiste 

raadioamatööridega rahvusvahelisel tasandil eetri kaudu; 

� ette valmistada noori raadioamatööre kvalifikatsioonieksamite sooritamiseks; 

� laiendada võimalusi noorte tegelemiseks tehnikaspordi aladega 

 
II  ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 
 
Raadiospordi ringi tegevusega kujundatakse õpilases järgmised oskused ja omadused: 

� elektro- ja raadiotehnika aluste tundmine 

� raadiolainete levi füüsika ja antenniteooria tundmine 

� raadioside vahendite kasutamise oskus sidekommunikatsiooni vahendina 

� infotehnoloogia rakenduste kasutamisoskus raadiosides 

� amatöörraadioside valdkonda käsitleva õigusliku regulatsiooni tundmine 

� arenenud osavus ja saavutustahe sportlikel raadioside võistlustel 

� oskus kasutada omandatud teadmisi vastavuses ohutustehnika ja tervisekaitse 

nõuetele töötamisel raadioside vahenditega. 

 

III  ÕPPEKORRALDUS JA –PROTSESS 
 
Õppetöö toimub õpilasgruppides kuni 10 õpilast. 

Eelnevate oskuse ja omandatud teadmiste kohaselt jaotatakse õpilased gruppidesse: 

 - algajad:  esimese aasta õpilased, põhiliselt noorem vanuseaste vanuses 10-13.a.; 

- edasijõudnud: teise ja enama aasta õpilased, valdavalt vanuses 14-19.a. 

 

 

 



Algajate grupist üleminek edasijõudnute gruppi eeldab teadmisi ja oskusi algkursuse kava 

kohaselt. Piisava oskuse korral võib esimese aasta õpilase suunata edasi-jõudnute gruppi, 

selleks läbib õpilane kontrollkatsed. 

Õppetunnid koosnevad uut teemat tutvustavast teoreetilisest osast ja praktilisest tööst 

raadioside aparatuuriga. Osa tunnist pühendatakse iseseisvale tööle raadioside vahenditega. 

Sportlike võimete arendamiseks toimub regulaarne osavõtt raadioside võistlustest. 

 

IV  NÕUTAVAD ÕPIOSKUSED 
 
ALGKURSUSEL on õpilane õppinud tundma: 
 

� raadio- ja elektrotehnika põhialuseid 

� raadioelektroonika skeemikomponentide tähistusi ja omadusi 

� lihtsate raadio- ja elektrotehniliste ahelate toimimist 

� raadiotehnika seadmete ja sõlmede üldisi tööpõhimõtteid 

� raadiosaatjate ja vastuvõtjate tüüpe, töö põhimõtet ja parameetrid 

� VHF raadiojaamade erinevaid mudeleid – FM käsijaamad, transiiverid 

� lihtsate antennide tüüpe, konstruktsioone ja omadusi 

� raadiolainete levi omadusi VHF ja UHF diapasoonis 

� lihtsamaid elektro- ja raadiotehnilisi mõõtmisi ja mõõteriistu 

� raadiohäirete vältimise meetodeid, ohutuse nõudeid 

� amatöörraadioside eeskirju ja reegleid 

� kohalike raadioside võistluste reegleid ja metoodikat  

Algkursuse läbimise tulemusena on õpilane saanud ettevalmistuse raadioamatööri   D -klassi 
kvalifikatsioonieksami sooritamiseks.  
 

EDASIJÕUDNUTE KURSUSEL on õpilane õppinud tundma: 

 

� raadioside tehniliste seadmete töö aluseid 

� erinevate amatöörtransiiverite tüüpe, töö põhimõtet ja parameetrid 

� HF raadiojaamade erinevaid mudeleid – SSB transiiverid 

� HF saatjate võimsusvõimendite konstruktsioone 

� suundantennide tüüpe, konstruktsioone ja omadusi 

� raadiolainete levi omadusi kogu sagedusspektri ulatuses 

� raadiotehniliste ahelate ja antennide mõõtmisi ja mõõteriistu 

� amatöörraadioside rahvusvahelist õiguslikku regulatsiooni 

� rahvusvaheliste raadioside võistluste reegleid ja metoodikat 

� infotehnoloogia kasutamise võimalusi amatöörraadiosides 

   



Kursuse läbimise tulemusena on õpilane saanud ettevalmistuse raadioamatööri   
 B -klassi kvalifikatsioonieksami sooritamiseks.  
 

 
V  HINDAMINE 
 
Iga õpitava teema lõppedes sooritavad õpilased kontrollülesannete lahendamise käsitletud 

teema ulatuses. Poolaasta lõppedes sooritatakse poolaasta töö, õppe-aasta lõpul 

kursusetöö. Nende tööde alusel antakse õpilase edukusele hinnang.  

Oluliseks näitajaks on õpilase võimekus sooritada raadioamatööri kvalifikatsiooni-eksamit. 

Edukust iseloomustab õpilase poolt saavutatud tulemus raadioside võistlustel. 
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