Akkustilise reaktsiooni kõrvaldamineRaadio1927 / lk. 450 : joon
Detektorvastuvõtt 350 km tagantRaadio1927 / lk. 51
Detektorvastuvõtt 700 km kauguselt! : [Saksamaal]Raadio1927 / lk. 76
Digitaalne raadiovastuvõttLossmann, Eerik; Schults, EduardElektroonika 2000 : VII rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva
konverentsi ettekannete materjalid2000 / lk. 21-33 : ill
Fadingi põhjus ja tema vastu võitlemineRaadio1931 / lk. 317-318
Fadingu mõju automaatne kõrvaldamine vastuvõtjasHeinmets, F.Raadio1933 / 40, lk. 381-383; 43, lk. 424-427; 44, lk. 435-438, 442
Hoidke pikse eest! : [raadioaparaadi hoidmisest pikse ajal]Raadio1926 / lk. 62
Ilmastik ja raadiovastuvõttRaadio1932 / lk. 142-143
Kahevõrelambiga reflekslülitusRaadio1928 / lk. 117 : joon
Kaugevastuvõtt detektori abilRaadio1926 / lk. 165
Kodune raadio : [raadioseade imiku häälitsemise ja mähkmete kontrollimiseks]Raadio1926 / lk. 121 : fot
Kui raadio Eestimaale tuliMägi, VahurHorisont1986 / lk. 20-22 : fotohttps://www.ester.ee/record=b1072243*est
https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/70120
Kuida leida viga, kui vastuvõtja ei töötaRaadio1931 / lk. 319-320
Kuidas ise parandada vastuvõtja vähemaid viguRaadioharrastaja tähtraamat 19321931 / lk. 56-58
Kuidas parandada kuuldavustRaadio1934 / lk. 77-78
Kuidas parandada valjuhääldaja vastuvõttu?Raadio1931 / lk. 341-343
Kurioosvastuvõtud detektoriga : [kaugete jaamade vastuvõtust]Raadio1927 / lk. 133-134 : joon
Kurioosvastuvõtud detektoriga : [kaugete jaamade vastuvõtust]Täiendus : Veel kaugevastuvõtust detektoriga // Samas (1927) 12, lk.
152
Kus peitub viga? : [raadioaparaadid]Raadioharrastaja tähtraamat 19301930 / lk. 62-65
Kuufaasid ja kaugevastuvõttRaadio1927 / lk. 287
KõlavärvijadDavidov, E.Raadio1932 / lk. 323-324 : joon
Kõrgsagedusvõimendaja transformaatorsidestusesEiskop, Ilmar; Plakk, PaulÜliõpilaste teaduslike tööde kogumik. 11954 / lk. 1017https://www.ester.ee/record=b2180914*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3cfa4d25-267d-474a-9dcf-413ccca14de7
Lasersideliinide vastuvõtjadHinrikus, HiieSide. Raadio. Televisioon : infoseeria 101973 / lk. 12-16 :
illhttps://www.ester.ee/record=b1232303*est
Lihtne seadeldis vastuvõtja ühiskasutamiseksKaseküla, A.Raadio1932 / lk. 340 : joon
Lihtne superregeneratiivlülitusRaadio1928 / lk. 131 : joon
Mis põhjustab võrkvastuvõtjate kõlisemise?Raadio1934 / lk. 177
Mispärast on suvel vastuvõtt nõrgem?Sommer, O.Raadio1932 / lk. 211-212
New-York detektoris! : [Ameerika saatejaama vastuvõtust Zagrebis]Raadio1927 / lk. 182
Parandage suvel maaühendusi!Pertman, E.Raadio1932 / lk. 251-252

Peatelefon valjuhääldajanaRaadio1927 / lk. 96-97 : joon
Praktilisi näpunäiteid [saatejaamade leidmiseks kondensaatori skaalal]Raadio1931 / lk. 65-66
Raadio kuuldavus ookeanilRaadio1931 / lk. 99-100
Raadio vastuvõttPuusepp, E.Põllumajandus-tehniline käsiraamat kalender 19291928 / lk. 250-258 : joon
Raadio vastuvõttetehnika rekordEesti Tehnika Seltsi Ajakiri1922 / lk. 95
Raadio vastuvõtu puudustestMaltenek, E.Noorusmaa1928 / lk. 333-334 : joon
Raadioaparaadi haigused ja nende arstimineRaadio1935 / 9, lk. 70-71; 11, lk. 84; 12, lk. 96; 22, lk. 174-175; 24, lk. 193
Raadiovastuvõtja "haigustest"Maltenek, E.Noorusmaa1928 / lk. 299-300
Raadiovastuvõtuseadmete stabiilsus ja mürad : loengukonspektEiskop, Ilmar1972https://www.ester.ee/record=b1329695*est
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713, Raadioside : saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioonMeister,
Ants2001https://www.ester.ee/record=b1567009*est
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713, Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon [Võrguteavik] =
International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 713, Radiocommunication: transmitters, receivers, networks and operation (IEC
60050-713:1998+IEC 60050-713:1998/Amd 1:2016+IEC 60050-713:1998/Amd
2:2017)2017http://www.ester.ee/record=b4759595*est
Rekord detektorvastuvõtus : ühel õhtul 21 jaamaRaadio1927 / lk. 399
Segavad kõrvalhelid vastuvõtteaparaadisRaadio1926 / lk. 39
Silent-Tuning-System : [helitugevuse reguleerimise süsteem]Davidov, E.Raadio1933 / lk. 102-103 : joon
Soovimata omavõnkumiste tekkimine ja nendest hoidumine vastuvõtteseadeisRaadio1926 / lk. 134-136 : joon
Suure võimsusega vastuvõtjate kuulamine peatelefonidegaRaadio1933 / lk. 351 : joon
Teie raadio kõlab paremini, kui kasutate kahte valjuhääldajatRaadio1935 / lk. 173-174 : joon
Traattelefoni kõnede vastuvõtmine raadioaparaadigaKaasik, J.Raadio1926 / lk. 57
Traattelefoni kõnede vastuvõtmine raadioaparaadigaKaasik, J.Täiendus : Toimetus // Samas (1926) 4, lk. 57
Traattelefoni-kõnede kuulmisest raadioaparaadigaRaadio1926 / lk. 75-76 : joon
Transformaator ja paispool iseehitamiseks võrkvastuvõtjaleOlbrei, F.Raadio1931 / lk. 277-279
Valjuhääldaja-vastuvõtt detektorigaRaadio1927 / lk. 340
Vastuvõtja käsitamineRaadio1932 / lk. 222-223
Vastuvõtjat häälestatakse kõrvadegaRaadio1933 / lk. 367-368
Vastuvõtjate häälestamineRaadio1932 / lk. 231
Vastuvõtt ilma peatelefonita ja valjuhääldajataHaesner, H.Teadus. Tehnika. Raadio1929 / lk. 17
Vastuvõtt kahe antennigaStürmer, L.Raadio1927 / lk. 489 : joon
Vastuvõtt kahe detektoraparaadiga : [lülitamine valjuhääldajaga vastuvõtuks]Raadio1927 / lk. 86 : joon
Vastuvõtt kahe detektoraparaadiga : [lülitamine valjuhääldajaga vastuvõtuks]Täiendus : Vastuvõtt kahe detektoraparaadiga // Samas
(1927) 11, lk. 131 : joon
Vastuvõtt kahe detektori ja eelpingegaHofmann, A.CRaadio1927 / lk. 205-206 : joon

Vastuvõtt kristalldetektoriga PaldiskisRaadio1927 / lk. 48
Vastuvõtu seade parandamine ja laiendamineRaadio1934 / lk. 58-59
Vastuvõtu segajadRiemenschneider, K.Raadio1927 / lk. 367-368
Vastuvõtuseadeldise käsitamineRaadio1932 / lk. 229-230
Vead vastuvõtteaparaatides, nende leidmine ja kõrvaldamineKendall, G.Raadio1928 / lk. 139-141 : joon
Vigade otsimise tabel : [vastuvõtjate juures]Raadioharrastaja tähtraamat 19301929 / lk.54-57
Võitlus ringhäälingu segajategaRaadio1927 / lk. 175
Приемник излучения на ПЭСParind, S.; Schults, EduardXXV студенческая научно-техническая конференция вузов
Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2,
Автоматика. Энергетика. Механика. Химия1981 / с. 10https://www.ester.ee/record=b1322629*est

