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INLEIDING.
Iedereen praat tegenwoordig over radio. Van 't
dienstmeisje, dat tijdens de afwezigheid van mevrouw
stiekum heeft leeren dansen, tot den bankier, die —
dank zij de radio-koersen — rijk is geworden. Van
den gemeenteveldwachter, die bij louter toeval
iemand heeft aangehouden, wiens opsporing per politieradio was gevraagd, tot den Groningschen gemeentedokter, die in zijn auto rijdend, per radio wordt gewaarschuwd, als er een ongeluk is gebeurd.
Inderdaad, iedereen doet aan radio ; Dorus Rijkers
evengoed als de schooljongens, die geleerd klinkende
radio-vaktermen gebruiken in hun opstellen en die
's nachts al 't mogelijke doen, om op te blijven om
Amerika te beluisteren.
We kunnen dus veilig aannemen, dat u 't totaal
niet vreemd vindt, dat de Kath. Illustratie een vaste
radio-rubriek heeft geopend. Een radio-rubnek, die
zal uitmunten door draad -loozigheid. En niet alleen,
omdat we 't over de draadlooze, over de radio zullen
hebben, maar omdat we telkens wat anders hopen te
vertellen. Over den omroep, de „uitvinders” der radio,
radio in de huiskamer, onzen eigen Katholieken Radio
Omroep, de draadlooze bij de lucht- en scheepvaart,
bij marine en leger, politie en brandweer. We zijn er
n.1. van overtuigd, dat half Nederland niet schijnt te
weten, dat er buiten Huizen, Hilversum en ’t bekende Scheveningen-Haven nog een stuk of 20 andere
stations binnen onze landsgrenzen te vinden zijn. Dat
we draadlooze stations aantreffen op politiebootjes,
dokters-auto’s, leger-, marine- en K.L.M.-vliegtuigen,
duikbooten en alle mogelijke andere schepen, enfin,
dat handel en verkeer eenvoudig niet buiten de radio
meer zouden kunnen, dat weet, zooals gezegd, nog
maar half Nederland 1 Wij zullen trachten in deze
rubriek op voor ieder bevattelijke wijze te vertellen
van al die toepassingen in binnen- zoowel als buiten- .
land, over toestelbouw zullen we schrijven, ja in één
woord over : radio !
Op één ding-dienen we echter met nadruk de aandacht te vestigen, n.1. op het verkeerde idee, dat ’t
hebben van een ontvangtoestel slechts is weggelegd
voor de beter gesitueerden onder ons. De radio is
evengoed in het bereik van den meer gemiddelden man,
ook van de arbeiders ! De „kleine man” kan evengoed
van de uitzendingen genieten, al bestaat z'n ontvanginstallatie dan ook maar uit een simpel kristaltoestelletje met enkele koptelefoons. De „rijke” doet 't
met een ontvanger, die enkele honderden, ja, zelfs meer
dan duizend guldens kan kosten ! Geniet de Fordbezitter (de pieuwe wagens zijn er nog niet!) niet
evengoed van zijn wagen als degeen, die een Rolls
Royce kan betalen? ’t Zal dan ook niet lang meer
duren, of de radio zal evenzeer populair zijn als bijv. de
fiets, de gramofoon en de naaimachine !
Volgens een berichtje in de groote pers zou ons land
percentsgewijze meer luisteraars tellen dan Duitsch
land, als we 't volgende lijstje mogen gelooven :
„Met 53.6 per duizend houdt Zweden op het oegenblik het Europeesche luisterrecord. Zonder twijfel
is er geen land in Europa, waar de radio zoo populair
is als daar. Na Zweden komen Engeland met 53 luis
teraars per 1000 menschen, Denemarken met 44.8,
Oostenrijk met 43, Nederland met 33.5, Duitschland
met 28.1, Noorwegen met 22.1, Zwitserland met 15.9,
Tsiecho-Slowakije met 15.2, Hongarije met 9, Finland
met 8.8, en eindelijk België met 4.6.”
't Zijn geen officieele cijfers ; die voor ons land bijv.
berusten op een schatting: we moeten wel tot andere

cijfers komen, als we zien, wat bijv. Engeland en
Duitschland doen, om het luisteren maar zoo goed
koop mogelijk te houden. Heeft men in ons land voor
het beluisteren van Huizen of Hilversum bijna overal
een latnpontvanger noodig : onze oostelijke en wes
telijke buren kunnen volstaan met een kristaltoestel.
Daar heeft men n.1. haast in elke plaats van beteekenis
een zender opgericht, welke zoo sterk is, dat met
Zoo'n kristalontvangertje goede ontvangst gewaarborgd is in de gebeele stad en omgeving. En als we nog
vertellen, dat zoo'n kristal-ding een 8 of 10 gulden
kost en de in ons land noodige toestellen toch nog altijd
een gulden of 30 a 50 kosten, dan is 't duidelijk, dat
we . een groot aantal luisteraars niet hier, maar
Duitschland en Engeland moeten zoeken. Maar 't is
toch een verheugend feit, dat ook in ons land de belangstelling voor de radio, speciaal voor den omroep,
sterk toeneemt. Getuige de deftige pianozaken, die
eerst hun neus voor zoo n „nieuw soort gramofoon”
ophaalden, doch thans veel reclame voor hun toestellen
maken. Een feit is, dat: ’t bezit van een goed toestel niet,
of althans minder doet verlangen naar bijv. een
piano. Menig jong paartje, dat vroeger zeker een piano
zou hebben gekocht, neemt nu liever een radio, die
veel geeft en minder kost. Waarmede we echter niet
willen' zeggen, dat we, van een zuiver muzikaal
oogpunt bezien, de radio boven de piano zetten. Een
intensieve radio-propaganda onder ’t groote publiek
wordt in ons land echter niet gevoerd, in tegenstelling
met Engeland, Duitschland en Frankrijk, waar van
overheidswege een krachtige propageering plaats vindt,
Zoo worden daar bijv. de platte-landsgemeenten door
demonstratie-auto’s afgereden. Zoo’n auto bevat dan
«en eenvoudige ontvanginrichting, waarmede den
menschen gedemonstreerd wordt, hoe gemakkelijk
is» om „de wereld in uw huis” te halen ; om opera’s
te ontvangen „alsof ’t in de kamer was !” En ’t resultaat van dergelijke populaire demonstraties was steeds,
dat zich een groot aantal nieuwe luisteraars opgaven,
en dat tientallen nieuwe installaties werden verkocht,
’t Zijn slechts enkele der allergrootste firma's,
welke in ons land door middel van advertenties in
de groote dagbladpers de draadlooze propageeren,
maar gelukkig wordt ’t aantal periodieken steeds
grooter, dat door ’t instellen van een radio-rubriek
bet groote publiek voorlicht omtrent het groote nut,
zoowel uit cultureel als amusements oogpunt, dat de
radio is voor alle rangen en standen der maatschappij,
Wij sluiten dan deze korte inleiding tot de wekehjksche radjo-praatjes met de mededeeling, dat wij zullen
beginnen met het geven van een serie artikelen voor
den niel-luisteraar, inzake de voor- en nadeelen van
de radio, 't aanschaffen van een toestel enz.
We hopen dan op vele candidaat-luisteraars !

met een „dubbcl-rooster-afgeschermde super-hoogfrequent versterker lamp” noemen, als n een apparaat,
gebouwd volgens 't simpele Koomans-schema mooier,
(Df.X)R |OH SOMNARF.U
handiger, goedkooper vindt, wel, waarom zoudt u dit
dan niet nemen, U moet ’t immers zelf betalen, er
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zelf naar kijken en er ook zelf naar luisteren.
Maar we konden dit niet schrijven, als we er niet
„Ja, ik zou wel een radio willen hebben, maar er
direct bijvoegden, uitsluitend in een betrouwbare
zit zoo veel aan vast, een aardleiding, heb ik gehoord
zaak te koopen. Want anders loopt men de risico,
een mast op je dak, enfin ’t is een heele rompslomp ï”
!
bedrogen, hopeloos bedrogen uit te komen.
Tn geen vak zal men zóóveel zwendelaars
aantreffen, zóóveel vliegende winkels,
zóóveel totaal onkundige „vaklui” als in
de radio-branche. En waar een radiotoestel
eenerzijds een zaak van vertrouwen is,
anderzijds heel wat verkoopers loeren op
dit vertrouwen om misbruik te maken,
moeten we hier dringend waarschuwen
tegen dergelijke winkeliers. We kunnen
er niet genoeg op aandringen, slechts in
volkomen betrouwbare zaken te koopen en
niet in winkeltjes, waar onder de officieele
prijzen wordt verkocht. Door besparing
van enkele dubbeltjes verliest men elke
garantie, terwijl maar al te vaak artikelen
worden verkocht, welke niet aan redelijke
eischen voldoen. Anode-batterijen, welke
te oud, en reeds gedeeltelijk uitgeput zijn,
ondeugdelijk materiaal, kortom : rommel.
Gaat uVchter naar een betrouwbare firma,
dan zal men van uw onkunde op het
moeilijke terrein van de radio techniek
geen misbruik maken, doch u deskundig
voorlichten.
F.en simpel twcelamperlje met zaklantaarn-batterij.
Is u „absolute leek”, begin dan niet aan
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Ziedaar een antwoord, dat we dikwijls te
hooren rijgen, als we niet-radio bezitters
vragen, waarom ze eigenlijk geen toestel
bezitten. Men stelt zich het „houden”
van een radio-ontvanger dikwijls veel te
moeilijk voor ; in werkelijkheid is ’t haast
nog eenvoudiger dan de exploitatie van
een gramofoon !
Gaarne zouden we hier de talloos vele
voordeelen opsommen, welke verbonden
zijn aan een radio-toestel, doch we zouden
ons dan voor een vraag stellen, welke
overeenkomt met die, welke eens door een
meer ijverig dan onderlegd journalist
gesteld werd aan een telefoondirecteur.
„Mijnheer,” vroeg die krantenman, „kunt
u mij een kort artikeltje geven, dat een
duideiijken kijk geeft op de oprichting, ’t
onderhoud en de exploitatie van een tele
fooncentrale in Londen ?”
Evenmin als de telefoon-directeur raad
wist met dit verzoek, kunnen wij in een
kort bestek de voordeelen van een radio
opsommen. We zijn daarom zoo vrij,
Een moderne complete vijf-lamper met plaatspanning-apparoat.
onze lezers voor de beantwoording van
die vraag te verwijzen naar een radio’t zelfbouwen van een ontvanger, dit geeft maar narig
handelaar. Laat u daar eens kalm en rustig een radio
heid en geldverspilling. Tegenwoordig koopt men een
demonstreeren ; 't verplicht u tot niets en op deze
keurig afgewerkt toestel goedkooper klaar.
wijze kunt ge eens grondig kennis [maken met de
Wat den luidspreker betreft, hierbij speelt de per
radio. Ge zult bij dien winkelier kunnen hooren, dat
soonlijke smaak en ’t muzikaal gehoor een ongetwij
er toestellen in den handel zijn in prijzen, varieerende
feld voorname rol. Laat u dus verschillende merken
tusschen enkele tientallen en enkele honderden guldens;
demonstreeren; laat ze zingen en praten en orkest
luidsprekers£evengoed van zes, als van over de 100
muziek maken en beslis dan weer zelf, afgaande op
gulden ! En nu zouden we hier kunnen gaan vertellen
uw eigen gehoor en.... uw eigen portemonnaie.
van de voordeelen van ’t eene toestel en de nadeelen
Dit zijn dan enkele losse aanteekening over ’t
van ’t andere, ten slotte gaat ’t toch maar om 2 fac
onderwerp : welk toestel en bij wie ? En we conclutoren : den prijs, welken u besteden wilt en hoe u de
deeren dan uit 't bovenstaande : dat, wat u ’t beste
prestaties van ’t toestel vindt. Want wij kunnen u
lijkt en bij een betrouwbare firma.
honderdmaal de voordeelen van een super-solodyne

In 'i militaire vliegt mg.

Radio hm aan honrd van de A menknansche Zeppelin „Los- Angelos

mensehen, dieren, huizen, ja gehcele dorpen en steden
betrekkelijk langzaam onder ens door ; maar bij verge
’ijking van horloge, landkaart en landsciiap kan men
(HOOR JOH S( HNAHt l.)
toch wel zien, dat met een aardig gangetje gevlogen
wordt.
YVóór ons zit de vlieger rustig in z'n stuurstoel- Dc
IN DF VT.ÏFGMACHJNF.
radio telefoon,, die is ingenaaid in de vliegkap op t
hoofd,
de microfoon aan een riempje, dc handen aan
!”
We
keken
ver
„Mijnheer, 't vliegtuig staat voor
‘t hoogte- en richfingsnoer en de voeten op de stanpen,
rast op, want, dat ,,de taxi voorslaat” waren we wel ee
waarmede
de z.g. evenwichtsklappen bediend warden.
woon, maar eert vliegtuig ! We moesten dan ook even
Overal heeft de piloot op te letten, op 't evenwicht van
realiseeren. dat we ons op t Rotterdamse he vliegveld
het vliegtuig, de motor, de
WaaI h a ve n bevonden.
richting, en niet in ’t minst
Toen wc ons dan ook
de radio telefonie instal
bewust werden van de
latie. Want de radio is
waarheid van die waar
een van de voornaamste
schuwing, vlogen we op
voor
navigatiemiddelen
en ’t vliegveld over en
den bestuurder van een
doken in de voor ons be
vliegmachine.
stemde ..kist”. Op een
Is er mist of beletten
vliegveld gaat alles even
zware regenwolken den
snel en we verwonderden
piloot een goed uitzicht,
ons er dan ook niet over,
dan moet hij op z’n hoede
dat i? motor al aansloeg,
zijn, om geen ongelukken
vóór we goed en wel in
te maken Vroeger was
de nieuwe cabine van de
’t haast onmogelijk, om
Fokker F VU zaten, ’t
zonder ,,zicht” te vliegen.
Ileele toestel stond te
De piloot was dan n.l.niet
trillen, toen de motor, 't
in staat, om nauwkeurig
hart van de kist. z’n hoogkoers
te houden : ’t toestel
draaide.
toerental
ste
kon zijdelings afdrijven.
Angst bemerkten we bij
zonder dat hij dit bemet
geen van onz.c medepas
ken kon. Thans is dit
sagiers. Eerder zenuwach
gelukkig veranderd en
tige belangstelling voorde
geven
ingenieuze instru
onnoozelste dingen. Over
menten eventueele 3fwij
al werd op gelet, alles
kingen van 't vliegtuig
bekeken, terwijl we ons
dadelijk aan.
behagelijk nestelden in de
Voor wij dieper op het
fauteuils. Een enkeling
gebruik van de radio bij
maakte gebruik van de
onzen
Neder landschen
gelegenheid, om zich aan
vliegdienst ingaan, willen
den stoel vast te hinden,
wij hier een enkel woordje
door middel van een breeaanteckenen bij de drie
den riem, welke over de
foto's, welke een beeld
maag sluit. Wat echter
geven van even zoovele
nift wilde zeggen ™ zooradio installatie typen
dat de
«Is later bleek
luchtschepen
en
voor
maag zelf daardoor ge
vliegmachines. On ze eerste
Hoe de radio ingebnnwd is in een passagiers- vliegtuig
sloten v% as !
figuur
geeft de radio
een
licht
Plotseling
van de K. I.. M.
weer, zooals die is inge
schokje : we r*~den ■ De
bouwd in een militair
snelheid werd opgèvoerd
vliegtuig. I is de haspel, waarop dc meer dan 30
tot ren kilometer of ÓP. 70 en na een paar honderd
meter lange antennedraad is gewonden ; 2 is de
meter over het grasveld geicdcn te hebben, ging
ontvang-installatie, uitgerust met vier Telefunken
de machine volkomen onmerkbaar de lucht in ; als
lampen
en 3 de zender. Bij 4 is de seirHeute!
we niet naar buiten gekeken hkddcn, dan zouden
zichtbaar, terwijl 5 het luikje aangeeft, dat in geopenwe ’t niet eens bemerkt hebben, dat w e „los' waren. Je
den .oestand den waarnemer gelegenheid geeft, foto's
voelde dat de motor sterk trok en we zaten dan ook
recht naar beneden te maken. Tenslotte geeft 6 een
zoo op 200 meter hoogte. Door een luikje m de deur
in den rechtervleugel van de vliegmachine ingebouwd
welke de cockpit of de bestuurders-ruimfe verbond
kompas aan. Op de ronde rail, welke boven op de
met de cabine, konden we 't inslrumentenbord met
waarnemerscockpit is aangebracht, kan een machine
de hoogte- en snelheids-meters, enz. zien en bleven
geweer bevestigd worden, dat daarom dan vrij rond
zoodoende op de hoogte ! Naar buiten kijkend door de
gedraaid kan worden. Onze tweede afbeelding geeft de
smalle, lange vensters, zagen we de twee wielen nog
radio-installatie weer, zooals die door Telefunken
steeds draaien ; door de op den grond verkregen snel
afgeleverd is, in de naar Amerika geleverde Zeppelin
heid waren ze nog niet uitgedraaid. Dat we ons ten
„Los Angelos’’. Evenals 3an boord van schepen, is ook
opzichte van de aarde voortbewogen niet een 200 Kilohier een hut voor de radio ter beschikking gesteld,
meter-vaartje, dus eens zoo vlug als de snelste trein in
waarin de complete zend- en ontvanginrichting is onons land, daar bemerkt men niet veel van. t Geluid
Jergebracht. Bij 1 zijn de drie haspels zichtbaar, waardat de motor maakt, is geweldig en herinnert er aan,
op de drie antennedraden gewonden zijn. 2 is de
dat we wel groote vaart moeten hebben maar overigens
zendinstallatie, 3 de seinsleiitel, 4 geeft een
groote
is het vrijwel nergens aan te merken. Daar de „W-st"
de twee
tweetal ontvanger!jes weer. terwijl met 5
.s,, ,-s aOO meter boven moeder aarde vliegr, vlijde»’
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kastjes zijn aangegeven, welke de verschillende af
stetnspoelen voor den ontvanger bevat. Als laatste af
beeldnig geven wij de foto van de opstelling van een
moderne radio telefonie inrichting weer. zooals die
wordt gebruikt bij de Koninklijke Luchtvaart Mij., de
K. L. M. Bovenaan, onder den breedcn vleugel, zit de
piloot of bestuurder van de ..kist'" met de telefoon op
't hoofd. Rechts achter hem zijn de ruitjes van de ca
bine zichtbaar; onder hem zien we de ruimte, waar
de radio- kast is ondergebracht. Bovenaan de ontvanger.
welke met 5 buisvormige Marconi lampen is uitgerust,
onderaan de vrij krachtige zender, welke het mogelijk
maakt, dat de piloten even na het verlaten van de Engelsche kust reeds in telefonische verbinding kunnen
treden met het radiostation Waalhaven bij Rotterdam.
Onder de kast zien wij de buis, waaruit de antenne
draad te voorschijn komt, verzwaard met een metalen
kogel. In het midden op de foto is een der voornaamste
onderdeden van de installatie zichtbaar : de dynamo,
welke wordt in werking gesteld door eeti luchtschroef.
Ren volgende maal hopen wc enkele bijzonderheden
te geven betreffende de organisatie van den radiodienst
bij de K. I.. M.
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Geen trein verlaat ’t station, vóór ’t signaal op veilig
staat, vóór de chef 't vertreksein heeft gegeven. En
niet zoodra gaat de trein de kap uit, of er is reeds een
waarschuwing onderweg voor de eerstvolgende baan
wachter. Eenmaal „en route” komt de trein nog tal
rijke veiligheids-bevorderaars tegen. Daar zijn bijv.
de seinpalen, welke een baanvak afsluiten, als zich er
een trein in bevindt. Dikwijls wordt zoo’n seinpaal
nog door een z.g. „voorsein” vooraf gegaan. En is er
mist, dan wordt de machinist, even vóór dat hij aari een
seinpaal komt, gewaarschuwd door twee, evenwijdig
aan de spoorlijn opgestelde, wit-zwart geverfde bor
den. Zelfs in de zwaarste mist zal hij die borden op
merken en hij weet dan, dat zooveel meter verder een
signaal te verwachten is.
Deze en talrijke andere maatregelen zijn noodig ge
bleken, om te komen tot een veilig treinverkeer.
Terwijl de trein dus op weg is, kan men van elk
willekeurig punt langs de baan den machinist met z.g.
optische signalen bereiken.
Toen de eerste luchtlijnen in ons land geopend
waren (dat gebeurde slechts 1 jaar geleden !) stond
men voor 't moeilijke probleem : hoe den piloot te
bereiken, als hij eenmaal vertrokken was ? Op een traject Amsterdam—Londen bijv. kan langs de kust het
weer omslaan, het kan plotseling een gevaar opleveren
voor een vliegtuig.
Als de treinbaan onveilig is, waarschuwt men den
machinist door middel van een seinpaal ; dat is echter
onmogelijk in de lucht, nietwaar ? Toch heeft men er

iets op gevonden. Bij Vlissingen wordt n.1. een zeer
beknopt route-weerbericht ter kennis van de over
komende piloten gebracht door middel van groote
witte borden, waarop donker gekleurde teekens op een
bepaalde wijze worden aangebracht. Zoo’n bord is
ongeveer 6 bij 3.5 meter groot ; vier borden naast el
kaar op een grasveld gelegd, lichten den piloot o.m.
in betreffende de hoogte van de laagste wolken, ’t
zicht en den algemeenen weerstoestand. Uit den aard
der- zaak, zijn deze weerberichten zeer beknopt en t
was een uitkomst, toen de mogelijkheid werd ge
schapen, .om de draadlooze telegrafie en later ook de
telefonie eveneens
aan te wenden voor
de luchtvaart. De
scheepvaart maakte
er reeds sedert jaren een vruchtbaar
gebruik van ; waar
om de luchtvaart
ook niet ? Bij de
K. L. M. werd als
standaard type
zendontvanginstallatie die van de
Marconi Company
genomen, welke in
ons land gebouwd
wordt door de N.
S. F. te Hilversum.
Thans bezit vrij
wel elke belangrijkeluchthaven een
radio-station,in den
regel met twee dien
sten : één voor het
verkeer met de

vliegtuigen en één voor de correspondentie met de
vliegvelden onderling.
Evenals bij de spoorwegen, meldt de telegrafist ook
bij 't vliegwezen direct aan de betreffende vliegvelden
't vertrek van een machine. Nog enkele dingen worden
■ Mll zoo'n bericht toegevoegd : de naam van den piloot,
‘t aantal passagiers, de hoeveelheid post en goederen.
Geregeld worden'door de grondstations weerbe
richten uitgewisseld, welke ter kennis van de piloten
worden gebracht. Vóór men dus bijv. naar Malmö
of Londen vertrekt, krijgt de bestuurder de weer
berichten en voorspellingen over ’t af te leggen traject
in Londen, zoodat hij
weet, wat voor weer
hij zal ontmoeten. Dit
is voor hem van veel
want zware
belang
regen'buien, sneeuw,
onweer, mist zijn even
zoovele vijanden van
veilig luchtverkeer.
In een volgend ar
tikel zullen we een
gesprek tusschcn piloot
en grondstation op
nemen.
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In de teïefoondoos bevindt zich een sterke (perma
nente) magneet, waarvan de poten een klein (electrisch)
magneetje omsluiten. Door nu wissel-stroonr te voeren
(DOOR JOH. SCHNABEL)
door de windingen van den eJectrischen magneet, zal
*
deze afwisselend aantrekken en afstooten. E.en metalen
.. _
plaatje, membraan of trilplaat genoemd, zal, boven
Onze Radio-Cursm.
he( ,n3gneetstelsel aangebracht, dan ook afwisselend
Van verschillende kanten is ons verzocht, om een
aangetrokken en afgestooten worden. Het ligt voor de
hand, dat we de snelheid, waarmede dit gebeurt, met
cursus te geven betreffende de radio in het algemeen
onbeperkt kunnen opvoeren. Eenerzijds is de tril
en de bediening, de exploitatie van een ontvanger in
plaat niet in staat, (traagheid) om zoo snel te trillen,
het bijzonder. Wij hadden al reeds lang het plan, om
anderzijds is ook ons gehoor niet bij machte, zoo n
zoo'n cursus te geven — in het orgaan van den K. R.
—
maar
groot
aantal trillingen te verwerken.
O. zijn wij er al enkele maanden mee bezig
Schakelden we onze telefoon direct in de antenne,
.... wij hadden zoo het vermoeden, dat ’t beter is,
dan zouden we dus niets hooren ; ten eerste, omdat de
tegen den zomertijd, die toch geen radio-tijd is, niet
telefoon ’t niet verwerken kan, en ten tweede, al zon
met zoo'n cursus te beginnen. Nu ons er echter drin
die ’t kunnen verwerken, dan nog zouden we ’t niet
gend om verzocht wordt, komen wij e-aarne aan die
hooren, omdat ons oor in gebreke blijft.
talrijke wenschen tegemoet.
We moeten dus een inrichting bezitten, om die hoogHoe de radio tot ons komt.
frequent trillingen hoorbaar te maken en vanaf ’t beHet is voor vele luisteraars nog een volslagen ge- gin der toepassingen van de radio heeft men zicTi bezig
heim hoe de radio-muziek van uit de meest afgelegen gehouden met het vraagstuk ”n.'‘^"^^teninhèt
plaatsen tot ons komt. Toch is ’t voor een goed be- middel. We hebberf dan ook ‘aimjke npTvara'en in liet
grip van de werking van ons toestel noodig, dat we ook verloop van enkele jaren zien aandtenen als „de in
weten wat buiten ons toestel gebeurt. Laten wij daar
toe, zij ’t ook op papier, een uitzending van den
K. R. O. bij wonen.
De uitvoeringen worden gehouden in een speciaal
daarvoor ingericht lokaal, de klankzaal oi studio. De
acousriek speelt n.1. bij het uitzenden een zeer belang
rijke rol. Om ongewenschte echo-effecten te voor
komen, zijn de wanden en ’t plafond van de studio
niet zware gordijnen bekleed- De grond is belegd met
een tapijt, zelfs de deuren zijn bekleed, terwijl ramen
geheel ontbreken. Schemerlampen en enkele plafondlampen zorgen voor een aangename verlichting. Op
’n tafeltje hangt aan twee elastiekjes de Reisz microfoon,
het oor van den zender. Achter in de studio hangt aan
een standaard een tweede microfoon. De eerste is
speciaal aangebracht voor sprekers, de laatste doet
dienst bij kleine muziek-uitvoeringen. Grootere wer
ken, door orkest bijv., worden in een speciaal daarvoor
ingerichte studio uitgevoerd. De microfoon doet denzelfden dienst, als die we gebruiken op ons stadstele
foontoestel ; de luchttrillingen, welke door ons teweeg
worden gebracht bij het spreken, worden in dat in
strument omgezet in, zij 't ook zwakke, electrische
stroompjes. Via een kabeltje worden deze stroompjes
nu toegevoerd aan den eersten z.g. telefoon-versterker.
Deze staat in een apart kamertje, de controle kamer,
opgesteld en wordt door een technisch ambtenaar
bediend. Het is n.1. noodig, zorgvuldig te controleeren,
wat er de lijn opgaat naar den zender. Doordat de
ambtenaar geregeld mee luistert, kan hij in gevallen,
waar dit noodig is, ingrijpen. Een spreker met een so
nore stem bijv. moet wat „getemperd" worden, als hij
vlak voor de microfoon praat. Een zwak solistje, dat
te ver van ft radio-oor afstaat, moet worden „opge
haald". Nadat de microfoon-stroompjes in de telefoon
versterkers krachtig versterkt zijn, worden ze naar den
zender in Huizen doorgegeven per telcfoon-kabcl.
Eenmaal in het zendgebouw gearriveerd, iets wat,
gezien de enorme snelheid van de electriciteit, in een
fractie van een seconde geschiedt, worden ze nog
maals versterkt, om dan te komen in den eigenlijken
zender. Hier worden ze toegevoegd aan een verbazend
snel trillenden en daarom hoogirequent genoemden
stroom, welke, na diverse afstemkringen gepasseerd
te zijn, in de antenne arriveert. En van nier uit begint
de draadlooze weg !
Men heeft n.1. aangenomen, dat er een ontast- en
onzientbare stof bestaat, welke men den naam van
„aether" heeft gegeven. Deze aether is overal aanwe
zig : zoowel in de lucht, als in massieve voorwerpen.
De hoogfrequent stroom, welke in de zend-mtenne
loopt, brengt dien aether aan het trillen, welke tril
lingen zich in alle richtingen voortplanten. Zoo komen
ze ook aan onze ontvangantenne en wekken daarin
stroompjes op, welke geheel overeenkomen met die,
welke ooispronkelijk in de zend-antenne liepen, 't
Zou nu heel makkelijk zijn, als we aan die antenne
nu een telefoon of luidspreker konden verbinden,
maar we zouden dan niets te hooren krijgen. De tele
foon toch berust op het volgende principe :
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maken, gelijkricbten

van hoogfrequent stroomen. Zoo verscheen als gelijk-

richter of detector de coherer, de magnetische detec
tor; zij allen werden verdrongen door den krtstaldetector, welke tot voor een paar jaar nog vrij algemeen
gebruikt werd op de scheepssfations. Ook thans zien
we den kristaldetector nog toegepast in de onmiddcllijke omgeving van een zender; in ons land vinden we hem
bijv. nóg in 't Gooi. In Duitschland en Engeland, waar
talrijke plaatselijke zenders te vinden zijn, vieren de
eenvoudige en daardoor ook goedkoope kristal-ontvangers nog hoogtij. De moderne detector is ongetwij
feld de lamp, welke we dan ook thans algemeen zien
toegepast. In een volgend artikel zullen we eens gaan
zien, hoe zoo'n lamp, die eigenlijk geen lamp is, werkt.
De eerste radio-lampen waren n.1. voorzien van een
gewonen gloeidraad, zooalsdie ook werd gebruikt in de
gloeilampen. Daardoor verspreidden deze lampen een
helderlicht, en ’t was heel begrijpelijk, dat men van
radio-lampen sprak. Later construeerde men gloeidraden, welke speciaal waren berekend op hun toe
komstig doel : het uitzenden van electronen, en zoo
kwamen de gloeidraden, welke hoegenaamd geen licht
uitstraald*’"

Iedere hotelkamer in Amerika een eigen' luid
spreker! Het Pennsylvania-hotel te New York
dat 2.700 kamers heeft, staat aan de spits. 2000
vertrekken zijn van een koptelefoon voorzien,
terwijl de andere 200 een luidspreker hebben.
Onze foto toont het ontvangststation aan het
teuze-n-hotel met den controleur.
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De. accumulator.
Een zeer voornaam onderdeel, dat we bij vrijwel
elke radio-installatie aantreffen, is ongetwijfeld de
accumulator.
Reeds vanaf den tijd, dat de eerste radio-lampen
in gebruik kwamen, tof cp den huidigen dag toe, is de
accumulator, of de accu, zooals dit algemeen verbreide
instrument meestal wordt genoemd,de meest gebrui
kelijke electriciteitsbron voor ons ontvangtoestel.
Is er den laatsten tijd al een streven merkbaar, om te
komen tot z.g. algeheele wisselstroom-ontvangst,
toch viert de accu nog hoogtij. En dit is ook niet te
verwonderen, als we weten, dat goede wisselstroomtoestellen feitelijk eerst sedert enkele maanden in den
handel worden gebracht. Daarbij komt, dat 't aantal
luisteraars nog groot is, dat om een of andere reden
geen algeheele wisselstroom-tcestellen hebben kan.
We denken hier bijv. aan de plattelandsbewoners,
waarvan er nog heel wat zijn, die geen electriciteit
hebben, en de menschen in de stad, die door allerlei
onaangenaamheden in 't net, geen behoorlijke, storingvrije ontvangst kunnen hebben. Zoo zijn dus in
Den Haag zoowel als Amsterdam gevallen bekend,
waar ’t net oorzaak is, dat men geen gebruik van dat
net kan maken, wil men behoorlijk van de radio kun
nen genieten.
Maar al is de accu dan nog steeds sterk favoriet,
niets is er in onze radio-insfallatie, dat méér verwaar
loosd wordt, dan juist die accu. Én dat komt, omdat
eenerzijds de accu een zorgvuldige behandeling vraagt,
neen : eischt ; aan den anderen kant, er slechts be
trekkelijk weinig luisteraars goed met een accu weten
om te gaan.
't Is daarom, dat we hier eenige wenken willen geven
betreffende de behandeling van accumulatoren.
We kunnen een accu beschouwen als een reservoir
voor electriciteit. Op een willekeurige plaats toch kun
nen we hem opladen, om hem op een even willekeurige
plaats te kunnen ontladen. Dit nu maakt ons dus be
trekkelijk onafhankelijk van 't al dan niet voorhanden
zijn van een electriciteitsnet. We kunnen den accumu
lator bij iemand laten „opladen,"die wel electriciteit
heeft, en hem daarna „ontladen" waar we maar willen.
Voor de radio maken wij meestal gebruik van 2 accucellen, wrelke dan te zamen 4 volt gelijkstroom kunnen
leveren. Nu is een factor, waar we terdege rekening
mee moeten houden, die van *t ontladen van den accu
mulator. Overschrijden we n.1. een bepaalde waarde,
dan daalt de spanning zeer spoedig, en bij neg verdere
ontlading kan de accu gro«:dig bedorven worden, 't Is
daarom zaak, zoo’n accu maar niet in het wilde weg

te gebruiken ; zorgvuldige controle is absoluut nood
zakelijk.
Men kan dit op twee manieren doen : a met een
voltmeter en b met een zuurweger.
De eerste methode is de kostbaarste, omdat men
gebruik moet maken van een prima, hoog ohmigen
voltmeter, welke tot nog altijd een gulden of 5, 10 kost.
Is de accu geladen, dan moet de voltmeter een span
ning van 2.35-2.4 volt per cel, of 4.7-4.8 volt per accu
van 4 volt aanwijzen.
De accu is ontladen, zoodra de spanning is gedaald
tot 1.83 volt per cel of 3.66 volt per 4 volts accu. Ver-

dere ontlading kan
funeste
gevolgen
hebben, wat be
treft den levens
duur.
Controlccren we
met behulp van
een
zuurweger,
dan moeten we 't
volgende in acht
nemen :
De zuurdichtheid van een ge
laden
accu be
draagt ongeveer
1.20. Ontladen be
draagt deze c.a
1.15. De meeste
zuurwegers hebben
echter een drie
kleurige schaal,
welke dan aangeeft:
ontladen, diep ont
laden, of geladen.
In de beide eerste
gevallen dient men
accumulator
den
onmiddellijk op te
laden. Gebruikt
mag hij dan in geen
geval meer worden,
vóór hij goed opge
laden is.
't Bovenstaande
kunnen we in ta
belvorm nog even
als volgt weergeven:
De accumulator
is geladen bij : 4.74.8 volt 1.20dichth.
ontladen bij : 3.66
volt 1.15 dichth.

Over 't algemeen
doet men, indien
eenigszins
rnogelijk, beter, zelf een accu op te laden, waarvoor men dart
gebruik kan maken van een 2-f. accu gelijkrichter.
welke tegenwoordig vrij goedkoop in den handel zijn.
Men is dan altijd verzekerd van een geladen accu, doch
tevens bespaart men zich veel narigheid en onkosten,
door slordig, onvakkundig en veel te kort opladen,
zooals dat maar al te vaak in „accu-laadstations’'ge
schiedt.
Terwijl je naar ’n ander z'n zaken kijkt, verwaarloos
je eigene niet.
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Een golf van
b.v. 300 M.
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zelfsprekend,
dat noch ons
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maar ook
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geen werk
tuig, in staat
is, deze snelle
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te volgen. Ze
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reageeren er
dan ook to
taal niet op ;
de Philips’ ingenieurs doken in hun schitterend ingericht laboratorium....”
een telefoon
of luidspre
ker biiv. welke we direct in een antenneknng
zouden opnemen, slaat in het geheel niet aan, hoewel
hef
vast staat, dat ze dan doorloopen worden door
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de zoo snel wisselende radio-trihingen. Tot slot van
*
deze „wisselstroom-theorie" willen we nog even medat stroomen met een laag perioden- of
WAAR WE STROOM VOOR MOETEN HEBBEN. moreeren,
trillingsgetal laacfrequent worden genoemd, in te
genstelling met die, welke een hoog perioden- ot
In onze voorgaande praatjes hebben we de ver
trillingsgetal hebben en hoogfrequent genaamd zijn.
schillende stroombronnen besproken, welke we bij
een radio-installafie — 't zij voor zenden of ontvan
Zooals uit het bovenstaande blijkt, hebben we voor
gen — noodig hebben.
onze radiolamp, welke dus op de eerste plaats tot
Waarvoor hebben we nu spanningen van ~a. 150,
functie heelt het gelijkricbten en daardoor hoorbaar
20 en 4 Volt noodig ? Uitsluitend voor de radiomaken van de| radio-golven, alvast twee stroombron
lampen, welke we in onze ontvangers aantreffen !
nen noodig : een voor het leveren van den gloeistroom
De vroegere kiisfalontvangers, welke we ook thans
vooi den gloeidraad en een Voor het leveren van de
nog wel kunnen gebruiken in de omgeving van zend
anodespanning. In voorgaande artikelen zagen we
stations, benoodigden al die spanningen niet. Hoog
reeds, dat voor de eerste gebruik wordt gemaakt of
stens vroegen ze een kleine hulp-spanmng, om 't kristal
van accumulatoren, of van droge elementen, of
naar behooren te doen werken.
van wisselstroom. De anodespanning wordt gelevérd
Een radio-lamp echter zou ons zonder die drie
of door droge batterijen (z.g. anodebatterijen),
spanningen niet bepaald fraaie muziek geven ! Wat
accu's (anode-accu's) of plaatspanningapparaten welke
uit 't volgende moge blijken :
hun energie aan het stadsnet ontleenen.
Voor ons land heeft de bakermat van de radiolamp
Het lag voor de hand, dat men bij het vervaardigen
in Eindhoven gelegen, in de fabrieken der N.V. Philip's
van de eerste radio-lampen gebruik maakte van de
Gloeilampenfabrieken, 't Was echter in Amerika,
toen algemeen bekende en ingevoerde gloeidraden
waar men ontdekte, dat een tot gloeihitte gebracht
voor de gloei- (verlichtings-)lampen. Deze vroegen
stuk metaal electronen uitslingerde. De gloeidraad
echter veel stroom, waardoor bijv. de gloeistroomaccuvan een gewone electrische lamp bijv. slingert een
mulator in betrekkenlijk korten tijd uitgeput was.
groot aantal — negat.ef geladen — electronen uit.
Bovendien was 't aanta. eiectronen, dat door een derVan deze wetenschap maakte men gebruik voor het
gelijken gloeidraad werd uitgezonden, niet in even
construeeren van een z.g. gelijkrichter, een ventiel.
redigheid met de vrij groote energie, welke et* voor
Werd n.1. in de luchtledige glazen ba’lon van een gloei
noodig was. Zoo’n lamp, welke bij 4 volt gloeispanning
lamp een metalen plaatje aangebracht, dat men van
1 ampère gloeistroom vroeg, verbruikte 4 Watt. Een
buiten af kon verbinden met een milliampere-meter,
moderne lamp vraagt bij vier volt slechts ca. 0.06
die weer verbonden was met een electrische battery,
ampère,
wat neerkomt op een verbruik van 0.24 Watt.
dan kon met het volgende waarnemen : was het
Voor een practisch gebruik vonden de technici dit
plaatje met de plus-pool van de batterij verbonden,
verbruik van 4 Watt dan ook veel te hoog, en de
dan sloeg de ampere- (ot stroom-) meter uit : er liep
Phibps' ingenieurs doken in hun schitterend ïngeous een stroom vanuit den gloeidraad door het lucht
richt laboratorium, en.... kwamen er weer uit met
ledige van de lamp naar het op eenieen afstand van
speciale radio-gloeidraden met een klein Watt-ver
den gloeidraad aangebrachte plaatje, om dan via de
bruik en die veel electronen afgaven. Meer technisch
batterij v/eer naar den gloeidraad terug te keeren.
gesproken
: ze construeerden een gloeidraad, welke
Sloot men echter de negatieve batferij-pool op het
bij veel lagere temperatuur dan de oude gloeidraden
plaatje aan, dan sloeg de meter met uit : er lieo dus
een hoogere emissie hadden.
geen stroom. Dit nu is heel verklaarbaar. Tmmers,
In dat zelfde Philips' laboratorium zijn sindsdien
positief trekt negatief aan ; negatief trekt positief
nog heel wat verbeteringen uitgedacht. Geen wonder:
aan ; negatief en negatief stooten elkaar af, evenals
in zoo'n laboratorium moet we! gewerkt worden. Niets
positief en positief elkaar afstooten. De negatieve
ontbreekt er, Wat ook maar noodig kan zijn, in de gangen
electronen, welke uit den gloeidraad treden, zoodra
staan zelfs vaten met vloeibare lucht !
deze tot gloeihitte gebracht wordt, worden door het
De radio-lamp bevatte echter niet alleen een gloei
positieve plaatje aangetrokken ; zoodra dit plaatje
draad (kathode) en een plaat (anode), doch ook een
echter negatief wordt, stoot het de gelijknamige (ne
Z.g. rooster, dat tusschen beide in aangebracht was.
gatieve) electronen onverbiddelijk af. Hiervan nu
Hierop werden de hoogfrequente trillingen aange
heeft men een handig gebruA weten te maken ten
voerd, de positieve trokken de negatieve electronen
behoeve van de radio, telegrafie en telefonie. De uiterst
aan, waren ze eenmaal in de buurt van het rooster,
snelle radio-trillingen moeten n.1. eerst gelijkgericht
worden, voor men ze met hef oor kan waarnemen.
dan werden ze snel verder getrokken naar c!e plaat,
Zooals men weet, bestaat nu een wisselstroom als
die toch een veel hoogere positieve spanning heeft.
het ware uit twee helften : een positieve en een nega
Was 't rooster echter negatief, dan werden de even
eens negatieve electronen afgestooten. Waaruit volgt,
tieve. Zoo'n stroom heeft bijv. eerst de waarde nul,
wordt dan sterker tot een zekere maximum-waarde,
dat er 't eene oogenblik wel, 't andere oogenblik
zakt weer af tot nul, wordt dan sterker negatief,
geen stroom door de lamp loopt en dus bijgevolg ook
ook tot een bepaalde maximum-waarde, en keert niet door de in den plaatkring geschakelden luid
dan weer terug naar nul, om dan weer van voren af spreker. Waar bijv. 1000 stroompjes per seconde al
aan te beginnen. De wisselstroom van ons lichtnet
een aardig geluid geven, gaf de luidspreker deze goed
wisselt 50 maal per seconde, men spreekt dan ook
weer. Moet deze echter 5000 positieve en 5000 nega
van een wisselstroom van 50 perioden. Zou men
tieve stroompjes per seconde verwerken, dan zou 't
op de electrische centrale den stroom veel minder snel
er slechter uitzien. De lamp is dus een middel, om de
laten wisselen, dus bijv. maar 10 of 15 maal per se
hoogfrequente stroompjes hoorbaar te maken, gelijk
conde, dan zou het licht ook wel degelijk gaan flik
te richten. Dit over de functie van de gelijkricht- of
keren. De stroom, die onze gloeilampen moest voeden,
detectorlamp van onzen ontvanger. Over de versterkerzou immers 15 maal per seconde een sterkte gelijk
lampen en derde of negatieve roosterspanning, een
nul hebben. Dit geschiedt weliswaar ook wel met den
volgende maal.
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......... wordt de draad door een uitgebreide reeks treksteenen getrokken...."
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ONZE VERSTERKER-LAMPEN.
In het voorgaande praatje hebben we een en ander
verteld over de radiolampen in het algemeen, en over
de functie van de detector-lamp in het bijzonder.
Thans willen we eens gaan zien, hoe onze versterkerlampen werken.
Deze lampen zijn in principe geheel hetzelfde inge
richt als de detector : ook hier een plaat of anode, een
rooster en een kathode of gloeidraad. De Woüfraamgloeidraad, welke in den eersten tijd voor de radio
lampen gebruikt werd, onderging eerst een heel proces,
voor hij zoover gereed was, dat hij in de lampen op
het „voetje” gemonteerd kon worden. Een interessant
boekwerkje : „Een kijkje in de gloeilampen-fabricage”,
schrijft hierover het volgende : „binnen in de lamp
zit het fijnste, het edelste deel : de gloeidraad. Ja renlang heeft men naar het geschikste materiaal hiervoor
gezocht, en er is heel wat moeizame en geduldige labo
rator iumarbeid noodig geweest, voordat men den vol
maakten draad uit Wolfraam wist te vervaardigen.
Het Wolfraam is een grauw, rul poeder, dat via een
chromaatgeel oxyde uit Wolfraam erts gewonnen wordt.
Het is ontmoedigend onhandelbaar in de fabricage.
Het is dan ook als een volkomen victorie van het menschelijk vernuft op de natuur te beschouwen, dat men
er in geslaagd is, uit deze stof een fijnen, sterken me
taaldraad te trekken tot de fabelachtige ijlheid van
0.01 m.m., het derde deel van de dikte van een menschenhaar ! Deze ragfijne draad kan nog een gewicht
van 40 gram dragen.
Het is een schier onafgebroken reeks bewerkingen,

die het grauwe Wolfraampoeder hiertoe moet onder
gaan. Het wordt onder enormen hydraulischen druk
aanvankelijk tot staven geperst van de dikte eener
ijzeren gordijnroe. Deze staven worden daarna onder
hooge temperatuur door hamermachines getrokken,
waar zij 3000 tikken per minuut ontvangen. Men
hamert het brosse Wolfraam hierdoor zoodanig in
elkaar, dat het taai en rekbaar wordt. Steeds slanker
worden de staven en steeds langer ; doch eveneens
worden de harvermachines nauwer van opening en
eindelijk kan de staaf als dikke draad op groote spoe
len gewonden worde*i.
Nu wordt de draad door een uitgebreide reeks treksfeer.en getrokken, ook weer onder hooge tempera
tuur. De treksteenen zijn diamanten, in staal gevat,
waarin zuiver ronde gaten geboord zijn. Het boren
dezer diamanten, dat vroeger uitsluitend te Lyon
geschiedde (voor het vervaardigen van goud en zilver
draad voor uniformen), is sedert geruimen tijd eeri
onderdeel der fabricage re Eindhoven geworden.
De foto, welke wij hierbij afdrukken, geeft een
kijkje op een der enorme zalen der N. V. Philips'
Gloeilampen Fabrieken en der N. V. Philips' Radio
te Eindhoven. Wij zien hier een groot aantal trekbanken, waar dus het Wolfraamdiaad „getrokken” wordt.
Zooals men ziet, is er slechts betrekkelijk weinig per
soneel voor noodig, daar alles vrijwel geheel machinaal
geschiedt, door werktuigen, welke zeer nauwkeurig
werken, en daarom weinig toezicht verlangen.
De tegenwoordige gloeidraden bestaan uit een an
dere substantie, welke bij minder verbruik een Isooger
rendement geven.
Laten wij nu echter eens zien, hoe een versterker
werkt.
In den plaatkring van een defector-lamp is tot dit
doel een z.g. laagfrequent-transformator opgenomen.
Zooals bekend mag worden beschouwd, bezit een

transformator twee spoelen, of juister : twee wind ineen.
De eene winding — de primaire — is geheel geschei
den van de tweede, de secundaire. Beide hebben een
„ingang” en een „uitgang”, Zoodat we op zoo’n trans
formator een viertal aansluitklemmen aantreffen.
De detector-stroom doorloopt nu de primaire winding
(ook wel wikkeling gena.V' d) en induceert in de se
cundaire winding stroomen van dezelfde samenstel
ling, doch van een hoogere spanning : het aantal win
dingen toch van de tweede wikkeling is hooger dan
van de eerste. Deze secundaire wikkeling is opgeno
men in den roosterkring van de laagfrequent-versterker-lamp, zoodat de spanningswisselingen, welke aan
de uiteinden van de sec. optreden, aan hef rooster
worden doorgegeven. Hoe sterker deze wisselingen
zijn, des te beter 't is. Van daar, dat we een z.g. „step
up” transformator bezigen, een, die de spanning naar
boven transformeert.
Waar nu een betrekkelijk kleine spanningswisseling,
op het rooster van een versterkerlamp gebracht, een
groote wisseling in den anodestroom (welke door de
telefoon loopt) ten gevolge heeft, is het makkelijk in
te zien, dat de lamp als versterker kan werken. Hoe
gaarne we ook zouden willen, het is in de kleine, ons
ten dienste staande ruimte niet mogelijk, uitvoerig
op deze interessante theorie in te gaan. 't Zal echter
ook zonder meer duidelijk zijn, fdat het absoluut
noodzakelijk is, dat de versterkte stroomen een vol
komen getrouw spiegelbeeld zijn (om 't zoo maar
eens uit te drukken) van de oorspronkelijke
detector stroomen. Is dit door een of andere oor
zaak (slechte lampen, verkeerden of ondeugdclijken
transformator enz.) niet het geval, dan treedt „vervor
ming” op, m.a.w. het geluid, dat we tc hooren krijgen,
is niet gelijk aan dat, wat op het zendstation ten gehoore werd gebracht.
Die vervorming kan ook ontstaan, als we de l.f.versterker-lampen te weinig — of ook te veel, oftewel
een onjuiste — negatieve roosterspanning geven.
Zooals we bij een motor deze regelen kunnen met be
hulp van de ontsteking en van den gastoevoer, opdat de
motor juut datgene krijge, wat hij moet hebben, om
regelmatig te loopen, zoo ook is 't bij onze radio-lampen Daar is het echter de negatieve roosterspanning,
waarmede we de lamp kunnen reguleeren, opdat ze
alles naar behooren kan verwerken. Het is daarom van
het grootste belang, dat we steeds zorg dragen, dat die
roosterspanning een juiste is. Vrijwel alle lampen
fabrikanten pakken tegenwoordig bij de lampen een
gebruiksaanwijzing, waarop o.m. ook voorkomt de
waarde, welke de negatieve roosterspanning bij een
bepaalde plaat- of anodespanning moet hebben.
Speciaal moetet we hierop letten, als we oude lampen
door nieuwe moeten verwisselen. Talrijk zijn de geval
len, waarbij de resultaten, welke men met de nieuwe
lampen bereikte, ver beneden peil bleven. Maar vrijwel
steeds bleek dan, dat de negatieve roosterspanning
(welke we betrekken van een klein, meestal in het toe
stel ingebouwd batterijtje) 5 of 10 volt te laag was !
En dan te weten, dat een verschil van 2.3 volt de
ontvangst al ongenietbaar kan maken !
Wat bij hoog-frequent versterkertrappen en den
detector kring van veel belang is : zeer korte roosterverbindingen, geen parellel loopende rooster- en plaatverbindingen, daarop behoeft bij laag frequent-versterkers niet zoo heel nauwkeurig gelet te worden ;
over het algemeen is de constructie van zoo’n l.f. ver
sterker dan ook vrij eenvoudig. Gloeid raad weerstanden
bijv. kunnen bij de meeste lampen gerust achterwege
blijven.
En vergeet dan vooral nooit, de juiste lamp op de
juiste plaats toe te passen !
AAN DE SCHEMA-BESTELLERS.
’t Is nogal tegengeloopen met dc verzending der
schema's ! We hadden gehoopt, dat ze al allemaal ver
zonden waren, maar dit bleek niet het geval. Toen we
schreven, dat bij ons een gratis bouwschema verkrijg-

Radio buiten / Een foto uit de eerste jaren van den
radio-omroep. De heeren Botker (thans chef-marconist
ven het radiostation van het K. N. M. 1. te De Bilt),
J. Corver (Hoofdredacteur Radió-Expres) en Dr. A.
Koerts, bij het controleeren van de modulatie van het
eerste Europeesche omroepstation op hel Thomsonplein
te ’s-Gravenhage.

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH. SCHNABEL)
De radio mee naar buiten. ,,Is ’t niet mogelijk, dat
we de radio zomers mee naar buiten nemen, als we
gaan pick-nicken bijv. ?" 't Is een vraag, welke ons den
laatsten tijd nog al eens gesteld wordt en die we steeds
met een volmondig ja beantwoorden.
Vroeger, d.w.z. in 't zoogenaamde „kristallen-tijdperk'', toen er alleen nog maar telegrafie-zenders en
kristal-ontvangers waren, namen we altijd een eenvou
dig toestelletje mee, als we een paar dagen naar buiten
gingen. Aardig was 't dan, 's avonds bijv. als we niets
anders te doen hadden, te luisteren naar de zachte
Morse-signalen, welke gewisseld werden tusschen de
schepen en ons kuststation Scheveningen-Haven.
En hoorden we dan, dat er een telegram (tgm) op til
was, dan namen we potlood en papier en zetten fluks
de korte en lange fluitjes van onze telefoon om in letters,
woorden, regels en zoo verscheen in ’t donker, midden
op de hei, 't telegram op papier.
Niet iedereen kan echter de Morse-seinen op 't
gehoor opnemen (en dit is jammer genoeg, want 't
is een zeer interessante bezigheid) en tegenwoordig
is er dan ook zóóveel aardigs te hooren, dat
c we de marconisten op den „wijden plas" stilletjes hun gang laten
gaan, zonder er naar te luisteren. We vinden — althans
de meesten onder ons — dansmuziek uit Londen,
'n opera uit Weenen, 'n Mengelberg-concert uit Am
sterdam meer de moeite waard. En waar we aan een
radio thuis net zoo wennen als aan 'n eigen auto naast
huis, ligt het voor de hand, dat we ons wereld-oor —
zooals een radiotoestel wel eens zeer karakteristiek
genoemd wordt — niet gaarne missen op onze vacantie-tochten.
Om nu aan de diverse aanvragen tegemoet te komen
en ook om nieuwe radio-enthousiasten te kweeken,
hebben we een tweetal bouw-schema's ontworpen

(er bestaat zoo iets nog niet op dit gebied) om onze
lezers in staat te stellen, zelf een kampeertoestel te
bouwen.
Schema „A" omvat een zeer eenvoudig en daardoor
ook goedkoop twee-lampstoestel, geheel gebaseerd
op 't doel : buiten met geringe middelen en met behulp
van slechts een of twee koptelefoons te kunnen luis
teren naar de programma's van Huizen, Hilversum en
misschien ook Daventry of Zeesen.
Schema „B" leert u een compleet drie-lampstoestel
te bouwen met ingebouwden luidspreker. Dit apparaat
is zoo gedacht, dat het na afloop van de vacantie heel
genoeglijk en met veel succes thuis verder gebruikt
kan worden als gewoon omroeptoestel.
Door gebruikmaking van speciale lampen is dit
apparaat tot grootere prestaties in staat dan 't eerst
genoemde ; echter is 't geheel ook duurder. Op een
antenne, welke niet bepaald slecht is, kan men dan ook
de voornaamste Europeesche omroep-stations (zoowel
korte- als langegolvers) uit den luidspreker krijgen.
Beschikken we slechts over een fiets, dan kunnen we
dit apparaat niet, of slechts met veel moeite meekrij
gen ; 't is n.1. te groot en te zwaar voor vervoer per
fiets. Een apparaat, gebouwd volgens schema A, kunnen
we echter op den bagagedrager van elk rijwiel meene
men, mits de tocht niet over al te slechte wegen gaat.
Men kan de schema's uitsluitend schriftelijk aan
vragen, en wel onder bijvoeging van ƒ 0.45 aan post
zegels voor elk verlangd schema met beschrijving.
Het adres is : Joh. Schnabcl, Regentesselaan 240, den
Haag. Men kan ook per giro bestellen : adres als boven,
giro-rekening 137480.
Oppervlakkig beschouwd, moge ’t misschien lastig
blijken, orn buiten te ontvangen : hoe maken we 'n
antenne, ’n aarde, enz. Maar dit alles valt toch erg mee,
zooals we in een volgend artikel zullen zien.
Vergeet intusschen echter niet — als u al een toestel
heeft — om steeds na afloop van 't luisteren uw antenne
te aarden : u voorkomt daardoor event. ongelukken 1
AAN EENIGE LEZERS. Wij hebben over
wogen, ook hef radio-program in ons blad op
te nemen ; aangezien echter de dagbladen de
radio-programma's onder ieders oog brengen,
meenen wij, dat het overbodig zou zijn, daarvoor
een groot deel onzer plaatsruimte af te staan.
De Redactie.
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DR A ADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH. SCHNABEL)
'n Eenvoudig twee-lampertje.
Dikwijls wordt ons gevraagd, of 't nu héél moeilijk
is, zelf rn ontvangtoestel te bouwen. En dan stelden we
meestal de wedervraag: „Is u nog al handig? Kunt u
wat knutselen ?” Werd deze vraag dan bevestigend be
antwoord, dan konden we den persoon in kwestie wel
aanraden, eens te probceren zelf 'n ontvangtoestel in
elkaar te zetten. Bekijken we zoo’n ding van binnen,
dan kunnen we haast niet begrijpen, dat menschenhanden dat in-elkaar-geflanst hebben : al die piete
peuterige onderdeeltjes, met ontelbare draadjes aan
elkaar verbonden : dit heet nu 'n drazdlooze ! Maar als
men eenmaal met ’t bouwen bezig is, dan volgt 't eene
het andere als vanzelf op en zoo komt in een, twee da
gen de ontvanger bedrijfsklaar.
Zooals we reeds eerder hebben mede
gedeeld, hebben wij een eenvoudig tweelamps toestel ontworpen, dat uitstekend
dienst kan doen voor beginners, 't Is een
toestelletje, bedoeld als kampeer-ontvanger, dat in verbinding met een goede, niet
te korte en zoo hoog mogelijk opgestelde
antenne en een goede aardverbinding,
talrijke omroepstations duidelijk op kop
telefoon weergeeft. Men kan dit schema
bij schrijver dezes, Joh. Schnabel, Regenfesselaan 240, Den Haag, per postwissel
ad. f 0.45, of per giro (137480) bestellen.
Men ontvangt dan een blauwdruk met
een uitvoerige beschrijving en onderdeelenlijstje.
Wat 't bouwen betreft, nog even het
volgende :
Op de eerste plaats moeten we nooit
overhaast te werk gaan, want dan worden
er haast altijd een of meer verbindingen
vergeten, met als gevolg, dat 't toestel
met werkt. En dan is 't een haast hopeloos
gezoek naar de oorzaak. Iedere verbinding,
welke we maken, moeten we met potlood
even op de werkteekening doorhalen, zoodat vergissingen uitgesloten zijn. Dan
moeten we nooit gaan bouwen, vóór we
alle benoodigde onderdeden in huis heb
ben. Dikwijls toch is een of ander onderdeel
grooter, dan we gedacht hadden, en dan
kan de heele zaak vastloopen.
In de volgende „praatjes” hopen we een
volledige en geïllustreerde handleiding
voor zelfbouwers op te nemen !

gekrabd evenals het aan te soldeeren einde van den
aarddraad.
Dan met een beetje hars en een niet te warmen sol
deerbout het soldeer tusschen de beide deelen laten
vloeien. Vooral moet gezorgd worden, dat het lood der
huis niet smelt door den bout. Als het soldeer goed ge
vloeid heeft, blazen we even op de soldeerplaats tot het
soldeer gestold is. en onze aardleiding is ctreed.

Onze aardverbinding.
Aan de „aarde”, zooals men kortweg
de aardverbinding van een draadloos- of
gewoon telefonie-toestel noemt, moet
zeer veel zorg besteed worden, wil men
van een goede ontvangst verzekerd zijn.
Willen we een goede aardverbinding
maken, dan kiezen we niet „een plekje
dicht in 't woud” maar dicht bij een
waterleiding, en zetten daar ons ontvang
toestel neer ! Hiermede bcfdoelen we nu
niet, dat we ons toestel in de keuken of
in de badkamer of zelfs ook maar in de
gang bij 't fonteintje moeten zetten f Neen,
we moeten ons toestel in de daarvoor door
ons bestemde kamer plaatsen, daar waar Het verrichten van reparaties in den 100 meter hoogen Radiomast te Berlijn.
het 't dichtst bij een waterleiding staat.
De arbeiders moeien absoluut vrij zijn van duizelingen.
We spreken uitsluitend van een water
leiding, omdat slechts deze ons een goede
aardverbinding waarborgt ; iets, wat van een gas
leiding niet vaak gezegd kan wor-den ! Dit komt, om
dat de gaspijpen met kit of menie aan elkaar
geschroefd worden. Waardoor veel kans bestaat,
dat tusschen de verschillende pijpen geen (electrisch !) contact wordt gemaakt, zoodat deze onmogelijk
een goede „aarde” kunnen vormen.
Dan is het zaak, de verbinding tusschen toestel en
waterleiding zoo kort mogelijk te maken, geïsoleerd en
met zoo weinig mogelijk bochten en hoeken.
Voor de bevestiging van de aardleiding aan het toe
stel wordt voldoende contact verkregen, door aan het
einde van den aarddraad een banaanstekker te bevesti
gen, welke dan in 't „aardccntact” van den ontvanger
gestoken wordt.
Het andere einde van den draad moet zeer solide met
een buis of kraan van de waterleiding verbonden wor
den, waartoe men meestal van soldeer gebruik zal moe
ten maken.
Is toevallig de kraan dichtbij aanwezig, dan is een
draadje hieraan soldeeren geen heksentoer, maar moet
onze aardleiding aan de buis zelf gesoldeerd worden,
dan is dit niet zoo'n gemakkelijk karweitje, maar indien
we met een beetje beleid te werk gaan, spelen we dat
best klaar. We beginnen allereerst de waterleiding af te
sluiten, dus de hoofdkraan dicht te draaien. Deden we
dit niet, dan zouden we, vooral wanneer we geen erge
bolleboos in het soldeeren zijn, licht kans hebben, met
onzen heeterr bout, 't lood der buis zacht te maken, waar
door we op een gegeven moment op een frisch bad ont
haald worden. Dus leiding afsluiten, maar het water er
niet uit laten loopen, daar dit dan tegelijk voor koeling
kan dienen. De te soldeeren plaats wordt goed schoon
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De eerste proefzender van Telefunken, zooals die van IfMffi—l!MW in Nauen bij
Berlijn stond opgesteld.

kunnen 's zomers electrische toestanden in
de atmospheer voor •
komen, welke ladingen
op de antenne kunnen
veroorzaken.Ook regen
of sneeuw kunnen
hicrtoe bijdragen. Indien de antenne goed
geïsoleerd is, kunnen
Zulke hooge spannin
gen
optreden, dat
men bij aanraking
een gevoeligen schok
krijgt/'
Het bovenstaande
hebben wij aangehaald,
omdat ons juist in den
laatsten tijd van ver
schillende zijden vra
gen bereikten
be
treffende den aanleg
van antennes. Wenscht
men er meer van te
weten, dan leze men
het boekje ..De mon
tage van radio-instalIatiesr’.

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH. SCHNABEL)
De montage van radio-installaties.
„Nu de radio-installateur toestellen van goed
massafabrikaat kan verkoopen, behoeft hij zich met de
constructie van toestellen niet meer bezig te houden.
Iets, dat daarom thans de volle aandacht verdient, is de
uitvoering van de installatie, en het is een merkwaardig
feit, dat, indien men radio-installaties critisch bekijkt,
men tot de conclusie komt, dat lang niet alle voldoen
aan de technische eischen, welke men hieraan redelij
kerwijze stellen kan en moet. Voor de uitvoering van
electrische installaties, welke aangesloten worden aan
een electriciteitsnet, bestaan velerlei voorschriften ;
voor de uitvoering van radio-installaties zijn, in
land tenminste, dergelijke voorschriften onbekend.
Het ontbreken daarvan is mede een oorzaak voor de
geringe uniformiteit en voor den soms minder oordeelkundigen aanleg van radio-installaties door monteurs,
die, werkende volgens de hen bekende werkwijzen uit
de sterk- en zwakstroomtechniek, daardoor dikwijls
tot een uit radio-technisch oogpunt heschouwd, on
juiste uitvoering komen.
De noodzakelijkheid van een goede antenne en een
goede aardverbinding wordt dikwijls onderschat.
Vele gevallen van „luchtstoring" of „fading", slechte
selectiviteit en handeffect, d.i. het veranderen van de af
stemming, indien men den stand van het lichaam ten
opzichte van het toestel wijzigt, zijn toe te schrijven
aan een onjuist uitgevoerde installatie." Ziedaar, Geachte
Lezers een gedeelte van de inleiding, waarmede M.
Leeuwin een boekje aanvangt, dat handelt over de mon
tage van radio-installaties en dat momenteel bij alle
radio-handelaren verkrijgbaar is. Inderdaad was het
noodig, dat er eens een populair werkje op dit gebied
uitkwam. Weliswaar bestaan er talrijke boeken, te véél
boeken, die ook dit onderwerp min of meer uitvoerig
behandelen, doch de absolute leek gaat die speciale
radio-technische werken niet doorlezen, om te weten te
komen, of z'n antenne aan de eischen voldoet. Dit nu is
een apart werkje, dat in een twintigtal pagina's, verlucht met dertig afbeeldingen, den absoluten leek heel
bevattelijk vertelt, hoe de antenne wel, en hoe ze niet
moet zijn.
T.ZP antenne-systeem, dat we den laatsten tijd nog
al eens z»C:I Joegepast en dat we speciaal aantreffen bij
menschen, die êC:• toestel „met toebehooren" ge
kocht hebben, is de boii;i:*-nnc : een ronde of meerkantige metalen bol, geprikt op v?*n ceweldig hoogen
mast en met het toestel verbonden doo.' rr?»ddcl van
een draad. Over dit soort „moderne" antenne* {dl*
meestal niet zoo héél goedkoop zijn), schrijft M. Leeu
win in zijn brochure het volgende : „In den laatsten
tijd neemt het gebruik van z.g. eindcapaciteit-antennes
'toe ; enkele hiervan zijn bekend onder de namen :
„dakvenster-antenne", „bol-antenne", „kippengaas
antenne" enz. Deze eindcapaciteit-antennes kunnen
onder bepaalde omstandigheden goede resultaten
geven, maar de ervaring heeft bewezen, dat het niet
noodig is zijn toevlucht te nemen tot gecompliceerder
anfenne-systemen dan die, welke in deze brochure
aanbevolen worden (de meest eenvoudige, eendraadsantennes, beveelt het boekje aan) ; tenminste niet
voor normale omroepontvangst. Men bedenke, dat
complicaties in den antenne-aanleg deze niet alleen
duurder maken en het verkrijgen van toestemming tot
den aanleg soms bemoeilijken (groote steden !), maar
dat zij ook de kans op storing aanzienlijk vermeerde
ren”. Betreffende de beveiliging van onze omroepantennes lezen wij : „Het is noodzakelijk een antenneinstallatie te beveiligen. Niet omdat de aanwezigheid
van een antenne de kans op blikseminslag zou vergroofen. Gevallen van directen of indirecten blikseminslag
op antennes komen hoogst zelden voor. Niettemin
■

Een der allernieuwste Telefunken- producten : een ultrakortegolf-zender, eveneens in Nauen geïnstalleerd.
‘r

25 Jaren radio-techniek.
Daar zijn van die namen, welke een zekere ver
maardheid over de geheele wereld bezitten en tot die
alom bekende behoort ongetwijfeld ook de Telefunken
Maatschappij, welke nu juist 25 jaar bestaat, 't Is een
der grootste en oudste firma's op radio-gebied en vond
haar oorsprong in de Alg. Electr. Gesellschaft (de
A. E. G.), en de wereld-firrna Siemens & Halske.
Geweldig veel heeft Telefunken cp radio-gebied ge
presteerd, wat voor een groot deel te danken is aan den
uitgebreiden staf geleerden, welken deze maatschappij
in den loop der jaren aan zich wist te verbinden. Reeds
in het eerste bestaansjaar werden meer dan 200 radio
stations opgericht en in het tweede jaar (1904) begon
Telefunken een woordje mee te spreken op de wereld
markt en vertrokken Telefunkcn-ingenieurs naar Rus
land, Oostenrijk-Hongarije, Spanje, Zweden, Noor
wegen, Denemarken, Amerika, Argentinië, Brazilië,
Chili, Peru, Siam, Japan, China, naar ons land, enz.,
enz. En 't gevolg was, dat Telefunken 3 jaar na zijn
grondvesting ca. 500 radio-stations geleverd had.
We drukken hierbij een tweetal foto's af, welke een
goed beeld geven van den enormen vooruitgang,(dien de
radio-techniek de laatste 25 jaar maakte. Fig.*l geeft
een klein gedeelte van den zender weer, zooals die in
1906 door Telefunken in de thans wereld-beroemde
„Deutsche Grossfunkstelle Nauen bei Berlin" werd
opgesteld. Op den achtergrond zien we een condensa
torenbatterij, bestaande uit niet minder dan 360 Leidsche flesschen (dit zijn glazen buizen, welke van bin
nen zoowel als van buiten met bladtin bekleed zijn.
’t Zlin dus condensatoren, waarbij als diVlectricum
gebruik S’prdt gemaakt van glas). In het jfiidden op de
foto is de groote Jtpalvonkenbrug zichtbaar, welke was
vervaardigd van 2 zinken ringen, welke een diameter
hadden van 50 c.M. en welke 2% c.M. van elkaar verwijderd waren. De vonkovergang tusschert deze beide
electroden veroorzaakte zóó'n geraas, dat dit kilometers
buiten het station te hooren was. De krachtbron van
dit (proef-) station bestond uit een locomobiel van 35
P.K., welke een wisselstroom-dynamo dreef.
Onze tweede foto geeft een der nieuwste Telefunken-producten weer : een ultra-korlegolfzender, welke
momenteel te Nauen ondergebracht is. Deze zender,
welke slechts zeer weinig ruimte inneemt, bestrijkt de
geheele aarde en zelfs is het mogelijk, de signalen te
registreeren, nadat zij 1, 2 en zelfs 3 maal rond de aarde
zijn geloopen.
Maar Telefunken heeft in die 25 jaar nog meer
weten te bereiken ! Niet alleen vervolmaakte zij de
zend-techniek, ook die der ontvangst werd belangrijk
verbeterd. De Telefunken-ontvang-lampen bijv. heb
ben er niet weinig tce bijgedragen, de radio te populariseeren. Op het gebied van draadlooze beeldover-

brenging was Telefunken een der allereersten, wat
practische resultaten betrof ; de jongste noordpoolvlucht dankt ook alweer aan Telefunken voor een groot
deel haar welslagen. Zoo zouden we kunnen voortgaan
met het opsommen van de talrijke Telefunken-uitvindingen, verbeteringen, enz., doch de plaatsruimte is
hiervoor te beperkt. We eindigen daarom met de verzuchting, dat het jammer is, dat Telefunken geen
nationale industrie is, want dan zouden we geweldig
trotsch op haar zijn !

Zeker, er zijn knutselaars, die dat werkje zelf opknap
pen, maar om meer dan één reden, moeten we dat af
raden. Momenteel zijn goede transformatoren in den
handel vanaf een paar gulden (5, 6 gulden bijv.),
%
terwijl honingraatspoelen (die men ook nog al eens
gaarne zelf wil maken) ook al voor een gulden of vijf
LT
kant en klaar betrokken kunnen worden. Het heeft
dus niet veel doel, om zelf dit zeer tijdroovende werk
te gaan verrichten, temeer, waar de resultaten nog al
eens veel te wenschen overlaten.
Het zelf-maken van een ontvanger komt dus hierop
neer, dat we alle ondeideclen klaat koopen ; de frontHet principe-schema van ons nnivt't ?rr/ tb i> la mpsplaat
van de noodige gaten en gaatjes voorzien en dan
apparaat voor luidspreker-ontvangst.
met het bevestigen daarop van de verschillende onderdeelen beginnen. De rest wordt 'op de grondplank
gezet en.... ettelijke meters draad maken van dit
alles dan een draad-,.loos" toestel.
En, zooals gezegd, de belangstelling voor dat zelf
(DOOR JOH. SCHNABEL)
bouwer! is enorm ; getuige een aantal van ruim 900
Ons eigen schema.
aanvragen, welke wij ontvingen op onze gratis-aanbieNa een rust van anderhalf jaar openbaart zich (hans
ding van een solodinette-schema; getuige ook de thans
weer een algemeene belangstelling voor het zelfbounog bij tientallen binnenkomende aanvragen voor een
wen van radio toestellen. Voor een jaar of vier waren
twee-latnps kampeertoestel ; getuige tenslotte de tal't uitsluitend de ras-echte knutselaars
„amateur"
looze aanvragen voor raam-, wisselstroom- en dergelijke
genaamd, ter onderscheiding van de „luisteraars" —
ontvangers. Maar wij moeten ons beperken, zoodat
die 't aandurfden, zelf een ontvanger in elkaar te zetwij slechts voldoen aan „massa-aaiivragen" voor een
ten. Toen kwam er een periode van rust, van afwach
of ander bepaald schema. Zoo hebben we — we schre
ten en plotseling zette begin '28 een soort bouw-rage
ven hierover reeds met een enkel woord — een uni
in. Iedereen bouwt rtu zelf ; niet alleen de amateur,
verseel dne-lamps ontvangtoestel ontworpen en laten
niet alleen de luisteraar, neen, ook de absolute leek
uitvoeren door den heer H. Groencwegen, elec. techn.
is aan het bouwen geslagen. Immers, de leek, die maar
teekenaar en adsp. radio-fechnicus.
een beetje rekenen kan, zal — als hij zich een radio
We hebben daarbij het principe-sohcmu gevolgd,
wil aanschaffen — a! spoedig tot de concltis komen,
dat we hierbij afdrukken : een lamp h. f. versterking ;
dat hij beter, of liever : goedkooper zelf z'n ont
een detector en een lamp laag-frequent versterking.
vanger bouwen kan, dan dit aan een of anderen fabri
Deze laatste trap is met een transformator uitgevoerd.
kant over te laten. „Beter” kan hij 't echter lang niet
Is het gewone Kootnans' schema tegenwoordig ab
altijd. Als we bijv. bedenken, dat er groote fabrieken
soluut onvoldoende selectief, door toevoeging van een
bestaan, welke niets anders doen, dan radio-toestelvierde spoel is de door ons toegepaste schakeling ruim
len fabriceeren, aan welke fabrieken uitmuntend uitge
schoots voldoende storingsvrij. Waar we verder de
ruste laboratoria zijn verbonden met een staf van
spoelen binnen het toestel plaatsten, is de bediening
technici, ingenieurs, doctoren, wel,
zeer eenvoudig. Met behulp van 5
dan is ’t niet zoo heel moeilijk om
knoppen is het apparaat in te scha
te concludeeren, dat die groote fa
kelen (1), de antenne (2) en roosterbrieken wel betere toestellen zullen
kring (3) af te stemmen en is de
produceeren, dan wij dat zelf
koppeling te veranderen tusschen
kunnen.
de plaat- en roosterspoel (4) en de
* Als u dus zelfbouwer wilt wor
terugkoppelspoel (5).
den, doe dat dan niet met het
De batterijen, zoowel voor gloeivooropgezette doel, net zulke mooie,
als anodestroom zijn in gebouwd,
haast volmaakte toestellen te maken,
evenals de drie lampen. Als luid
als deze of gene grootfabrikant. Het
spreker hebben we na verschillende
is n.t. ten eenen male uitgesloten,
proefnemingen den „Lissenola"
een toestel als dat van Philips,
gekozen ; niet alleen, omdat deze
Telefunken, Marconi, of welke
aan hooge technische en mecha
andere fabriek dan ook, eenvoudig
nische eischetï voldoet, maar ook,
maar na te bouwen. Maar. . .. dat
omdat de prijs hiervan binnen ieders
is ook niet noodig. Als wij zelf ons
bereik valt. Bouwteekening en bijtoestel willen maken, dan kunnen
behoorende uitvoerige beschrijving
we daarbij ook een beetje onze
leeren, hoe men op eenvoudige,
eigen lusten botvieren. Wij kun
zeer goedkoope wijze zelf een keunen een gloeistroom-schakelaar
rigen conus-lüidspreker kan ver
Ons universeel drielamps-apparaat
aanbrengen, als we dat leuk vinden.
vaardigen. Het schema, groot 30
Als we daar prijs op stellen, dan
als kampeer-ontvanger.
bij 40 c.M. is uitsluitend op schrif
kunnen we een voltmeter inbouwen,
telijke aanvrage verkrijgbaar bij
welke, met behulp van een eenvoudig schakelinrichJoh. Schnabel, Regentesselaan 240, Den Haag en wel
tinkje, precies de diverse gloei- en anodespanningen
tegen inzending van vijf en veertig cent aan postzegels,
aangeeft. We kunnen het apparaat ook net zoo'n vorm
door overmaking van dat bedrag per postwissel of door
geven, als wij dat zelf verkiezen, terwijl we bij een
storting op postgiro 137480 ten name van Joh. Schnabel.
fabriekstoestel bijna steeds aan vaste maten enz.
Het toestel kan zeer goed ook als huiskamer-apparaat
gebonden zijn. Het zelfbouwen heeft ook het voordeel,
gebruikt worden. We moeten dan echter de drie eendat we ons apparaat, althans binnen bepaalde grenzen,
volts lampen vervangen door de Philips’ wondernet zoo goedkoop of net zoo kostbaar kunnen maken,
scrie, de droge gloeLtroorn- en anodebatterijen door
als onze portemonnaie dat toelaat. Tenslotte geeft het
een gloeistroomaccu en een anodeaccu of pla.itspaneen veel grootere voldoening, als het toestel van
ningsapparaat of een super-anodebatterij vervangen.
„eigen fabrikaat" goede muziek weergeeft !
Daar het toestel los van den luidspreker gedacht is,
Voor we nu verder gaan, moeten we eerst nog wat
kan men natuurlijk eiken willekeurigen luidspreker of
ophelderen. Veelal heerscht n.l. de meening, dat men
telefoon gebruiken.
verplicht is, om bijv. ook transformatoren zelf te maken.
Aan de hand van het hierbij afgedrukte principe-
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schema zal de ras-echfe amateur zelf wel een ontvanger
kunnen bouwen ; tnakkelijker en beter is ’t echter,
dit aan de hand van onze bouwteekening met beschrij
ving te doen.
Ons lafcoratoriumtoestel geeft op luidspreker, ge
bouwd volgens den blauwdruk o.m. weer : Hilversum,
Huizen, Waalhaven (vliegveld), Schevèningen-Haven
(zakelijken omroep), .Daventrv en Daventry-Experitnental, Londen, Langenberg Motala, Kalundborg,
Zeesen, Berlijn, Parijs, enz.
Opgepast!
Vergeet na afloop van het luisteren niet, uw antenne
te aarden ! Luistert niet tijdens een onweder ! Raakt
in den zomer uw antenneknop nooit aan !

Hoe we onze eigen seinen hooren kunnen.

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH SCHNABF.L)

drtikschakelaar drukken, hooren we (even
lang) zoemen in de telefoon.
Is dit alles klaar, dan gaan we een
krachten-berichtje ('t mag ook wat anders
zijn !) overseinen, om een marconistenuitdrukking te bezigen, waartoe we
voor elke punt kort, voor elke streep
driemaal zoo lang op den knop drukken.
Om tot de noodige regelmaatjin ’t seinen
te komen, moet men 't volgende in
acht nemen :
i. een punt duurt een tel ; 2. een
streep duurt drie tellen ; 3. de tussehenruimte tusschen de punten of strepen
van één letter duurt een tel ; 4. de tusschenruimte tusschen de volledige letters
duurt drie tellen ; 5. de tusschenruinite
tusschen de woorden duurt vijf tellen.
Grafisch voorgesteld, seinen we den
naam ,tfansrt dus als weergegeven in de
tweede afbeelding.
We moeten ons op deze wijze, onder
voortdurend tellen (spoedig zou men
hiermede al willen ophouden ; niet doen ! Blijven
tellen, zoolang mogelijk), zoodat we routine in 't seinen
krijgen.
En nu deze week maar ijverig seinen en tellen ; de
volgende week zullen we dezen cursus vervolgen en u
zult bemerken, dat o in drie lessen kunt telegrafeeren,
waaronder we dan verstaan : seinen en opnemen.

In drie lessen Morse teeren.
Als we om 's avonds te luisteren zetten aan het
radio toestel, dan komt ’t nog al eens voor, dat we
van die hooge en lage korte fluitjes uit onzen luid
spreker te hooren krijgen, 'n Telegrafiezender zegt
de een. Scheveningen-Haven zegt een ander, en dan
draaien ze de condensatoren vlug verder, omdat ze er
toch niets van verstaan. En dat is toch jammer,
want iemand, die de Morse-code machtig is, kan
menig interessant nieuwtje, menig belangwekkend
telegram opnemen.
Hoe dit in z'n werk
gaat, zullen we hieronder
nader uiteen zetten : op
1
1-2-3
1
1-2-3
1
't uitzend-station wordt
‘ ca
1 m
Pk pzrrm
RUSTEN t pa
m
voor iedere letter, voor
elk cijfer, voor elk dienstteeken een combinatie
van streepen en pun
SCINCN
ten uitgezonden, of juis
1-2-3
1-2-3
l
l
I
I
I
t
ter : lange en kortere
»—1
fluitsignalen. De letter
„a” bijv. wordt voorge
steld door „ . — ”, puntZóó moeten we in ’t begin elk woord „tellen
streep, kort-lang of „de-
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Voor we nu verder willen gaan, willen we hier eerst
even de verschillende Morse-teekens — voorzoover
zij tot de meest belangrijke hooren — afdrukken :
A . —
B

c

D
E .
F . .
G
H . . .
I . .
j • K
L . — .
M-------N
O
P . —

gr-

S
T
U
V
W
X
Y
Z

. .
. . . . .
. —

2

3
4
5
fi
7
8
9

• •
• •

o

Lezen we voor elke punt 't woordje „de” en voor
elke streep „da”, dan hebben we een makkelijke
methode, om ’t Morse-alphabet uit ons hoofd te
leeren. 't Woord „Radio” bijvoorbeeld, is dan in
Morse-schrift : „de-da-de ; de-da ; da-de-de ; de-de ;
da-da-da”.
Men doet het beste, de teekens grondig te leeren,
door verschillende niet te korte krantenberichten op
deze wijze „over te seinen”. Natuurlijk doen we dit
in het begin aan de hand van boven afgedrukt staatje.
Langzamerhand zullen we echter vaak terugkeerende
letters als a, e, enz. uit 't hoofd kennen en na flink wat
oefenen kennen we ze allemaal van buiten.
Maar dat is nog niet voldoende, om telegrammen te
kunnen opnemen ! Daartoe moeten we eerst vertrouwd
raken met de signalen, zooals die in de telefoon of uit
den luidspreker klinken. Véél hebben we daartoe niet
noodig :
Een electrische bel (waar we de eigenlijke bel af doen);
een zaklantaarnbatter ij ; een honingraat spoel ; een
meter draad ; een drukschakelaar en een telefoon of
luidspreker.
Hoe we deze onderdeden met elkaar moeten ver
binden, kan men zien uit ’t hierbij afgedrukte scha
kelschema. Drukken we op den knop, dan zoemt de
bel, welk zoemen door de spoeltjes van de electrische
schel geïnduceerd wordt in de honingraatspoel, welke
we op de twee bovengenoemde schelspoeltjes leggen.
De twee spoelpennen zijn verbonden met de uitein
den van het telefoonsnoer. Eiken keer, als we op den

In het Amerikaansche leger maakt men gebruik van radiotoestellen. Eenige soldaten in 't gras nemen de
bevelen van het hoofdkwartier op,
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In drie lessen Morse leeren.
In ons vorige praatje hebben we uiteengezet, hoe
men op eenvoudige wijze de verschillende Morseteekens kan leeren. Voor we verder gaan, willen we hier
nog enkele gebruikelijke teekens opgeven :
punt
• •
punt-komma
— •—
dubbel-ptint
— —
komma
• — •
vraagteeken
• • —
uitroepsteeken
— —
apostrophe
. — verbindingsstreepje — . .
breukstreep
— • •
haakje
— • aanhalingsteekens . — .
gelijkteeken
— • •
oproepteeken
— . sluitteeken
. — •
eindteeken
. . . aan allen
— • noodsein
. . . ontvang-signaal
. — •
komen
— • vergissingsteeken
....
waarschuwingssign.-------wachtsignaal
. — •
begrepensignaal
. . . onderstreepingssig. . . —
Cijfer-afkortingen :

(•)
(;)
• • ( :)
(, )
(?)

(->
(/)
• ~ ( )
(”)

(=0

i .
2

3
4

5
Zooals men ziet, is er, behalve de gewone letters
en cijfers, nog een vrij behoorlijk aantal Morse-tee
kens, welke we eenerzijds als lees- anderzijds als speciale
dienstteekens kunnen beschouwen. Wil een station
bijv. met een ander in correspondentie treden, dan
gebruikt' het daartoe het oproepteeken. Of, als het
absoluut niet weet, wie zich in zijn omgeving bevindt
en ’t toch in correspondentie wil komen, gebruikt het
't „aan allen" signaal, in de radio-wereld als het cqsignaal bekend. Het tegenstation antwoordt dan *. kom
maar op met je bericht, gebruikt dus het „komen
teeken. Is er een telegram afgeloopen, dan volgt net
sluitteeken, is de correspondentie met een station
geheel en al [afgeloopen, dan besluit men de correspon
dentie met het eindteeken. Is men aan het seinen,
en men moet even ophouden, dan geeft men het tegenstation het wachtteeken ; wordt gevraagd, of men dit
of dat bericht begrepen heeft, dan kan men het begrepen-signaal doen weerklinken. Moet een woord on
derstreept worden, dan is daar ook al weer een apart
signaal voor, terwijl er tenslotte (behalve nog diverse

andere) een teeken is, dat als waarschuwingssein
geldt. Het bestaat uit driemaal een langgerekte letter
T en gaat waarschtiwingsberichten over wrakken op
zee, ijsmeldingen e.d. vooraf. Ook als men van plan
is, plotseling met groote energie te gaan werken, maakt
de marconist van dit teeken gebruik.
Dat er tenslotte nog een groot aantal afkortingen
bestaan, welke voor het meerendecl uit drie letters
bestaan, welke combinaties bijna alle met de letter
Q aanvangen, kunnen we hier gevoeglijk buiten be
schouwing laten, daar het geen aparte Morse-teekens
zijn, doch slechts combinaties hiervan.
Gaan we nu verder met onze les ! Eerst worden na
tuurlijk op de reeds eerder aangegeven methode boven
staande teekens uit 't hoofd geleerd, waartoe we het
beste een krantenberichtje overschrijven, dit echter
tot het onzinnige toe aanvullend met bovengenoemde
teekens. We onderstreepen dus talrijke woorden,
zetten ze willekeurig tusschen aanhalingsteekens,
haakjes, e.d.
De aandachtige lezer zal het wel al begrepen hebben,
dat het ’t beste is, met z’n tweeën aan 't Morse-leeren
te gaan. Er komt n.l. al heel vlug een tijd, dat men zich
zou willen oefenen in het opnemen van seinen. En daar
gaat het tenslotte toch maar om, want uitzenden mogen
wij absoluut niet zonder zendvergunning van de Regeering. En zoon vergunning wordt, althans in ons
land, nu niet juist zoo heel gemakkelijk verstrekt!
Mogelijk, dat daarin bij het in werking komen van de
verschillende bepalingen, welke op de jongste radioconferentie te Washington zijn vastgesteld, verandering
komt, maar voorloopig is het nog practisch uitge
sloten, dat particulieren officieel wordt toegestaan,
uit te zenden. Natuurlijk gebeurt dit door meer dan
een amateur clandestien, maar dit is iets, dat wij niet
tnogen aanbevelen, al was het alleen maar, omdat
de wet het verbiedt.

We moeten dus met z'n tweeën oefenen, waartoe
we heel gemakkelijk de inrichting kunnen gebruiken,
welke we in ons laatste praatje beschreven hebben ;
alleen dan met dit verschil, dat A de telefoon opkrijgt,
B den seinsleutel bedient. De een seint dus, de ander
moet dit opnemen, althans trachten dit te doen. In het
begin zal dit natuurlijk slechts met veel moeite gaan ;
we kunnen ons bijv. levendig indenken, dat u van een
lang woord slechts de eerste paar letters en misschien
ook de laatste noteert (want u moet alles wat u hoort
direct letter voor letter op papier zetten), maar lang
zamerhand worden de woorden vollediger, totdat
ze in hun geheel zonder fouten worden opgenomen.
Men moet in het begin, ja eigenlijk nooit de letters
willen „opzamelen" tot een geheel woord, want dat
voert tot velerlei fouten. Ook moet u feitclijk nooit
denken als men aan ’t opnemen is. Want, als men
bijv. rotter heeft opgeschreven, denkt men natuurlijk, dat er Rotterdam van komt, en dat is toch
niet noodzakelijk. Dus zuiver letter voor letter op
schrijven ; over een letter, welke men niet direct te
recht kan brengen vooral niet blijven nadenken, maar
doorschrijven. Want door die eene letter te willen
thuisbrengen mist men er zeker een paar andere.
In ons volgend „praatje" zullen we een klein stukje
opnemen, dat vlot geseind moet kunnen worden en
waarin alle teekens voorkomen. Dus maar goed oefenen !
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QSH

De overscining moet in series van io ge
schieden !
QST Algemeene oproep voor alle stations.
Zooals we de afkortingen hierboven weergaven, zijn
her vragen, mits zij door een vraagteeken gevolgd wor
den
Zonder dat vraagteeken beteekenen zij
een antwoord op de betreffende vragen.
Kortegolf-ontvangst.
Een der eerstvolgende „Praatjes” zullen wij wijden
aan de kortegolf-ontvangst, daar slechts weinige
lezers schijnen te weten, dat zij met weinig middelen
een keurig k.g.-ontvangertje kunnen bouwen, dat weer
heel nieuwe gebieden voor ons opent !
Correspondentie.
H. G., Loosduinen. Het tweelatnps-schema is uit
verkocht en wordt niet meer aangemaakt. Ons drielamps kunt u nog bestellen. Ja, dat is de z.g. Wonderserie van Philips. Telefunken heeft er echter ook een,
zoodat u niet aan een bepaald fabrikaat gebonden bent.

als we alleen maar weten, dat we aan knop A moeten
draaien om Daventry uit den luidspreker tc krijgen,
nadat we knop B hebben ingedrukt ! Dagelijks lezen
(DOOR JOH SCHNABEL)
we in de couranten van het uitzenden per radio van
foto’s, het telefoneeren over de geheele wereld door
In drie lessen Morse leeren.
middel van kortegolf-zenders en nog talrijke andere
Als er in de afgeloopen week door onze lezers goed
even vernuftige toepassingen van de radio. Daarnaast
geoefend is, dan kunnen wij vandaag met het laatste
wordt ons het hoofd op hol gebracht door de talloos
en tevens interessantste gedeelte aanvangen : het
vele nieuwe producten, welke de radio-markt overopnemen van „echte” telegrammen. Daartoe stellen
stroomen en welke het den leek onmogelijk maken,
we onzen ontvanger op „genereeren”, met behulp van
daaruit een goede keus te maken ; zich daaruit een goed
de terug koppelspoel of lerugkoppelcondensator, stem
beeld te vormen van den huidigen stand der onfvangmen af op een golflengte van c.a. 600 meter en zuilen
techniek. Sedert twee jaar kennen we echter in ons
dan uit den luidspreker de Morse-seinen kunnen
land een soort jaarboek, waarin telkenmale de nieuwste
hooren van tallooze scheeps- en kuststations. Vele
vorderingen, welke op het uitgestrekte radio-terrein
van deze stations werken met een gemiddelde snelheid
gemaakt zijn, uitvoerig, doch populair beschreven
van 20 woorden per minuut ; waaronder we dan ver
worden. Van dat ,,Radio-Boek voor Handel, Amateur
staan : 100 teekens per minuut. Vanzelf sprekend
en Luisteraar” ligt thans de 3e, belangrijk vermeerderde
zullen we daarvan in het begin niet veel kunnen op
uitgave voor ons, welke in zooverre van de vorige
nemen, de snelheid is voor ons wel wat te groot. Maar
afwijkt, dat niet een enkele, maar ruim 20 experts
we moeten niet te vlug
hunne medewerking
denken, dat we „er
aan dit belangrijke
nietsvan maken”, want
boekwerk verleenden.
de telegrammen, die
Daardoor ontstond een
geseind worden, k unzeer gevarieerde innen dikwijls geweldig
houd, waarvan wii
geheimzinnig klinken.
slechts enkele hoofd
Wat zegt u bijv. hier
stukken willen metnovan :
reeren : daar is bijv.
„TR GNI de PEA
een zeer interessante
95 off Folkestone New
verhandeling over eenYork 4”, wat in onze
knops-ontvangst met
moedertaal wil zeggen:
een losse bouwteekedit is een telegram met
ning, constructicopgave van afstand,
foto's, enz. Evenzoo
enz. (TR), voor het
van ’n ultra-kortegolfkuststation Niton-Raontvanger. Dan is er
dio (GNI) van het
een opstel over raamscheepsstation Rotter
ontvangst, een zeer
dam (PEA). Dit schip
uitvoerig, hoogst inte
meldt, dat het zich op
ressant artikel over het
een afstand van 95 mijl
draadloos overbrengen
van genoemd kuststa
van foto’s, waarvan een
tion af bevindt, ter
uiteenzetting wordt
hoogte van Folkestone
gegeven aan de hand
en op weg naar New
van 'n twintigtal foto’s
York is, terwijl het
en teekeningen. Meer
vier telegrammen over
dan 30 afbeeldingen
te seinen heeft.
verluchten een artikel
Op dit, voor eiken
over het gericht zen
radio-telegrafist zeer
den, dat, evenals een
duidelijke code-teleartikel over „Het Do
gram, volgt dan bijv.
meinvan de korte golf”
het
volgende
ntbelangwekkend is voor
woord van het kust
luisteraar, als voor den
station :
radio-ingenieur! Wij
„PEA de GNI R
kunnen onzen lezers
TR 3 QSF”, oftewel :
aanbevelen, dit belang
Uw TRfelegrain ont
rijkste radioboekwerk
vangen (R(ecu). Ik
van dit seizoen eens
heb drie telegrammen
door te lezen ; met veel
Wachtend op het signaal om te vertrekken ! De vier Pacific-locomotieven op het punt het Kingfs Cross station te
voor 11 (3), wij zullen
meer genoegen zal men
Londen
te
verlaten.
De
derde
machine
van
links
is
de
befaamde
„Flving
Scotsman”.
welke
het
traject
Londen_
om beurten telkens
dan 's avonds z'n ont
Edinhurg, een afstand van 392’ •> mijlen, zonder een enkele onderbreking aflegt.
een een telegram sei
vanger inschakelen !
nen, u begint (QSF).
Zoo is de geheele dienst-correspondentie tusschen
J. M., Groningen. IJ moogt beslist geen gebruik
de radio-stations een aaneenschakeling van afkortin
maken van den nulleider van het electriciteits-net.
gen en code-uitdrukkingen, wat natuurlijk niet zoo
Dat kan groot gevaar medebrengen. Zelfs moeten wij
zeer ter geheimhouding van die correspondentie ge
u afraden, zoo'n aarde door een vakman te laten aan
schiedt, dan wel ter bespoediging.
brengen.
Men doet dan ook goed, alles, wat men in 't begin
H. v. d. V., Gouda. Op de Nenyto te Rotterdam
hoort, op te schrijven, zelfs al denkt men, dat 't niet
zijn inderdaad enkele radio-stands te zien. Meer dan
goed is. Dus steeds letter voor letter, cijfer voor cijfer
10 zijn het er echter zeker niet. Dit jaar komt er geen
opschrijven en niet wachten, tot e .1 woord of zelfs officieele (d.w.z. door den Bond van Radiohandelaren
een zin af is ; dat is een zenuwsloopende methode,
uitgeschreven) radio-tentoonstelling ; doch vermoede
die tot allerlei fouten voert. Opgemerkt dient verder
lijk wel een te Rotterdam, waarvoor echter de groote
te worden, dat men den afsterncondensator niet op een
firma's niet schijnen te willen inschrijven.
bepaalden stand moet laten staan. Immers, alle stations
P. v. d. M., Zwolle. Zeker ! H« t Draadloos Amazenden niet precies op 600 meter ; het een gaat er wat
teurstation door J. Corver is meer technisch. Het be
boven, 'n ander blijft er weer een paar meter beneden.
handelt de ontvang-techniek tot in de finesses. Een
Men moet dus blijven zoeken, totdat men een station
voudiger is „Het Radioboek voor Handel, Amateur
hoort. Gaat dat weg, dan maar weer even naar een
en Luisteraar”. Overigens bestaan er zeker wel 20
andef zoeken. Men moet niet denken, dat na 'n uurtje
goede Hollandsche radio-boekwerken. Mocht u zich
opnemen men elk telegram zonder fouten kan op
daarvoor interesseeren, dan zullen wij u gaarne een
schrijven ! Oh, neen, dat zal wel enkele maanden duren.
lijstje daarvan verstrekken. Een Nederl. speciaal-werk
Maar het neemt niet weg, dat we dan in staat zijn de
betreffende beeldoverbrenging bestaat/'er nog niet.
dikwijls zeer interessante correspondentie tusschen
Echter bevat het zoojuist verschenen „Nieuwe Radio
scheeps- en kuststations, tusschen de verschillende
boek” er een uitvoerig, geïllustreerd hoofdstuk over.
vliegvelden, enz. te volgen.
S. C., Hoorn. Andere schema’s dan de door ons
Ten slotte geven we hier nog enkele van de meest
opgegevene kunt u bij ons niet bestellen : daarvoor
gebruikelijke afkortingen van de Q-code, welke in het
is de boekhandel. Wij zonden u de ƒ 0.45 retour.
verkeer met de schepen veelvuldig wordt gebruikt.
R- D., den Haag. Die bepalingen kunt u vinden in
QRA Hoe heet uw station ?
de „Handleiding voor de uitoefening van den radioQRB
Hoe ver is u van mijn station verwijderd ?
telegraafdienst”, door A. Walrave en W. Kruyt. Te
QRD Wat is uw bestemming ?
bestellen in den boekhandel.
QRF
Waar komt gij vandaan ?
M. J. v. d. G., Helder. Indien eenigszins mogelijk,
QRH Wat is uw golflengte ?
zouden wij liever een 25 h 30 M. ééndraads-antenne
QRJ Hoeveel woorden hebt gij over te seinen ?
spannen, dan zoo'n kippegaas-instrument ! De resul
QRK Hoe ontvangt gij ?
taten met eerstgenoemde zijn minstens zoo goed en 't
QRM Wordt gij gestoord ?
geheel is eenvoudiger en goedkooper.
QRN Zijn de luchtstoringen erg zwaar ?
Het nieuwe Radio-Boek.
QRT Zal ik ophouden met seinen ?
QRU Ik heb niets voor u !
Men zal het met ons eens zijn, dat 't een heel gewoon
QRX Moet ik wachten ?
verschijnsel is, dat men, na korteren of langereu tijd
QSF De overseining moet beurt om beurt ge radio-enthousiast te zijn geweest, behoefte gevoelt,
schieden !
om eens wat meer van de radio in het algemeen te
QSG De overseining moet ii\series van % geschieden! weten. De aardigheid gaat er meestal nogal vlug af.

Hoe een Indië-kortegolf-zender er in 1920 uitzag.

niet bepaald een voordeel genoemd konden
worden. Vandaar, dat geprobeerd werd,
de tweede antenne wat dichter bij te
plaatsen. Zoo stelde men deze op een paar
meter afstand van de te antenne op, en ’t
resultaat was, dat ook bij dit kleine
afstands-verschil, de fading zeer veel
minder was, dan bij gebruikmaking van
slechts één antenne. Zoo is men er bij
onze Rijks-Telegraaf maar steeds op uit,
om den kortegolf-dienst, welke voor een
groot gedeelte het telegrafisch verkeer
tusschen ons land, Indië en Amerika
onderhoudt, te perfectioneeren. De hierbij
afgedrukte afbeeldingen geven eenige
kijkjes uit het radio-bedrijf voor het
kortegolf-verkeer, dat thans in hoofdzaak
geconcentreerd is tc Kootwijk, het bekende
radio-station op de Veluwe en het ont
vang station Meyendell bij Wassenaar,
dat binnenkort overgepïaatst wordt naar
een speciaal daarvoor gebouwd huis te
Noord wijk. De last, welken men bij
Wassenaar van de talrijke auto's bij het
luisteren op de korte golf ondervond, was
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Korte golven.
Voor ons, luisteraars, komen eigenlijk drie catego
rieën van korte golven in aanmerking en wel de vol
gende :
a) de Europeesche kortegolf-omroep (Langenberg,
Brussel, Daventry Jr. e.d.).
b) de trans-atlantische en ultra-kortegolf-omroep
(bijv. New York, Bandoeng, Eindhoven).
c)’dc amateur-zenders(zoowel telegrafie als telefonie).
Met dien Europeeschen omroep is 't eigenlijk heel
eigenaardig gesteld. We gelooven dat zeker 75% vanjde
Nederlandsche oinroepluisteraars nooit verder kdfcien
dan Langenberg, Huizen, Daventry Jr., Brussel en dan
misschien nog een paar Duitsche korte golvers.
En toch zijn er nog talrijke dergelijke stations, die
het beluisteren zeker wel waard zijn. Daar zijn bijv.
verschillende Fransche, Spaansche en Oosten rij ksche
zenders, welke niet alleen in ons land goed hoorbaar
zijn, maar welke ook zeer goede programma's uitzen
den. Maar omdat niet een, twee, drie alle kortegolfstations, welke in de programmabladen te vinden zijn,
uit den luidspreker komen, denken we met echt Hollandsche lakschheid maar direct,dataris toestel daarvoor
wel niet geschikt zal zijn. We kunnen echter de verze
kering geven, dat het meerendeel van de Hollandsche
omroep-toestellen ook in staat zijn, de korte golven te
ontvangen, voor zoover die niet beneden de 200, 250
meter liggen.
Daar is bijv. Berlijn op 484 M., dat vooral in het
Oosten van ons land zeer genietbaar is. Daarflhebben we
Frankfurt op ruim 428 M., dat tot een der zeer goed
hoorbare stations van Duitschland behoort. Hamburg
(395 M.) is speciaal in het Noorden goed hoorbaar, ter
wijl Leipzig op 366 M. weer een aparte attractie voor de
bewoners van Zuid-Oost Nederland geldt. Lyon (291
M.) en Milaan (549) ; Praag (349 M.) en Rome (449)
zijn stations, die weliswaar door geheel Nederland hoor
baar zijn, maar op hun ontvangst is geen staat te maken.
Zóó zijn ze goeef, om even later te verdwijnen, en heel
den avond niet meer verstaanbaar te worden. Toulouse
(392 M.) is een station, waarnaar wij in den Haag steeds
met genoegen luisteren, evenals naar Weenen (517 en
577 M.). ’t Nadeel van bijna al deze stations is, dat zij
min of minder sterk aan ’t bekende, juister : beruchte
fading- of sluier-effect lijden, 't Is dat plotseling weg
zakken van het geluid, dat even later zonder eenige
merkbare oorzaak weer opkomt, weer verdwijnt, enz.
Vooral over grootere afstanden tusschen zender en
ontvanger doen deze verschijnselen zich voor en dan
weer in het bijzonder, als de zon aan het ondergaan is.
Ontvangst van een ver-verwijderd kortegolf-station is
in die periode soms absoluut onmogelijk. Met de ont
vangst van Indië heeft men hiervan ook nog al eens
last. Wij hebben echter indertijd proeven bijgewoond,
waarbij gebruik gemaakt werd van een tweetal anten
nes, De eene was op de normale wijze vlak bij het
ont' angstation opgesteld, de andere bevond zich op
vele tientallen kilometers daarvandaan en was met het
centrale ontvangstation verbonden door middel van een
kabel. De door beide antennes opgevangen energie
werd nu doorgegeven aan één ontvangtoestel en zie, of
liever : hoor : het fading-effect was merkbaar minder,
dan bij ontvangst op een antenne ! Daar de eene antenne
zich bij Wassenaar (den Haag) bevond en de andere bij
Amsterdam, was het duidelijk, dat, terwijl in den Haag
fading merkbaar was, dit op dat moment in Amsterdam
niet zoo sterk was en omgekeerd. Zoodoende werd een
gemiddelde ontvangst verkregen, welke zeer goed te
noemen was. Vanzelfsprekend kwamen er ook wel eens
momenten, dat blijkbaar op beide plaatsen fading was,
maar die gevallen waren toch in de minderheid. Een
ander nadeel was echter, dat, om ’t eens populair uit
te drukken, de signalen van de Haagsche antenne er
vlugger waren dan die, welke uit Amsterdam moesten
komen. Er trad een z.g. phase-verschuiving o^ welke

tweede afbeelding de antenne's weer,zooals die einde '26
iti gebruik waren : dunne koperen buizen, bevestigd
aan verticaal opgestelde tnasfen. In tegenstelling dus
met de antennes, welke voor hef lange golfverkeer
worden gebruikt, en welke uitsluitend worden gebruikt,
worden de k.g.-antenne's verticaal opgesteld. Dit bleek
van bijzonder belang om groote afstanden te kunnen
bereiken.
Als men die foto's goed bekijkt en goed heeft gelezen,
wat we hierboven schreven, dan zou men gaan denken,
dat alles, wat met korte golven in verband staat, gcweldig'ingewikkeld is; maar we zouden haast zeggen: 't
tegendeel is het geval ! Want geen ontvanger is zóó
simpel samengesteld, als een kortegolf-ontvanger. Het
is wel niet algemeen bekend, dat men
wet één lompje Batavia
in de koptelefoon kan hooren ! En toch is dit zoo, mits
men het toestelletje zoo „low-loss” mogelijk bouwt.
Voor luidspreker-ontvangst kan men vanzelfspekend
niet met één lampje volstaan, doch moeten er twee lam
pen laag frequent achter geschakeld worden. Ook
Amerikaansche telefonie-stations kan men op deze wijze
te hooren krijgen. En nu moet men niet denken, dat
hiervoor een geweldig groote antenne noodig is : een
draadje, gespannen in de huiskamer heeft dikwijls al
heel goede resultaten. Langer dan tien meter behoeft 't
antenne-net (dus met inbegrip van den invoerdraad)
niet te zijn.
'n Zeer goede beschrijving voor het zelfvervaardigen
van zoo'n Indië-ontvanger komt voor in het Nieuwe
Radio Boek, dat juist verschenen is. Aan de hand van
zeer[duidelijke foto’s en eenige bouwteekeningen wordt
hier uiteengezet, hoe men zoo'n ontvanger kan bouwen.
Wij kunnen dit praatje niet eindigen, vóór erop gewe
zen te hebben, dat het niet van te voren gezegd kan
worden, dat bijv. Bandoeng op dit of dat uur keihard
ontvangen kan worden. Atmospherische invloeden
dragen het hunne er toe bij, om zoo iets onmogelijk te
maken. Bovendien zijn er bepaalde uren, waarin de
ontvangst van Ned. Indië meestal zeer goed is, weer
andere uren, waarin meestal minder goede ontvangst
verkregen wordt. Maar over het algemeen, kan men
met zoo'n speciaal kortegolf-ontvangtoestelletje genoeg
interessants hooren, terwijl de kosten niet hoog zijn.
Mogelijk komen wij op een en ander in ons volgend
praatje nog eens terug.

Het antenne-systeem in 1920, zooals dit gebruikt werd
voor k.g.-uitzendingen.

Hoe de kortegolf-zender, waarmede o.a. met Indië gewerkt wordt, er thans uitziet.
n.1. te groot. Onze eerste afbeelding geeft'een k.g.zender weer, zooals die in 1926 te Kootwijk onder
leiding van Dr. Ir. N. Koomans was Topgesteld.
Achteraan zien we de gelijkrichtlampen (welke we
het best kunnen vergelij ken met de ééne lamp van
ons plaafspanning-apparaat), rechts is het schakelbord
zichtbaar, in het midden de tafel met de groote zendlamp (van het watergekoelde Philips-type) daarnaast een
afstemcircuit en geheel links de groote afstemspoel,
welke slechts uit een enkele winding koperband bestaat.
De slangen op den voorgiond dienen voor afkoeling der
zendlatnp, welke met perslucht en water geschiedt.
De derde afbeelding geeft een der k.g,-zenders weer,
zooals die thans in gebruik zijn. Ten slotte geeft onze
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Het principe-schema van een plaatspanningapparaat
iliukken wij hierbij af. We zien een transformator
(links)
met een primaire winding (P) en een secun
(DOOR JOH. SCHNABEL)
daire, welke uit twee gedeelten bestaat : St en Sa.
Het
kleinste
gedeelte van de secundaire winding (Sa)
Hoe 'n plaatspanningapparaat werkt.
levert den gloeisfroom van de gelijkrichtlamp (Gi),
Hoewel er tegenwoordig vele duizenden plaatspan- welke geregeld kan worden met behulp van gloeidraadningapparaten in gebruik zijn, is het aantal gebruikers weersfand Rg. Niet alleen, dat men hiermede den
van die nuttige instrumenten, dat er eenig idee van heeft, gloeistroom naar believen kan minderen, waardoor de
hoe ze werken, heel gering. Vandaar, dar we hier levensduur van de lamp belangrijk opgevoerd kan
in korte trekken willen weergeven, hoe zoo'n plaat worden ; maar men bezit hierin ook een middel, om de
spanningapparaat eigenlijk z'n geheimzinnig werk anodespanning binnen wijde grenzen te regelen. Het
verricht.
tweede gedeelte van de secundaire winding (Si) levert
Het doel van zoo'n apparaat is, om den stroom, welken de eigenlijke anode- (dus hoog-) spanning. Hoewel we
het stadsnet ons in huis voert, geschikt te maken voor onder hoogspanning pas spanningen verstaan van
ons ontvangtoestel. We moeten de beschikking hebben 1000 en meer volt, spreken we in de radio-techmek
over een stroom, welke bij voldoende hooge spanning toch ook wel van hoogspanning (afgekort : H. S.),
(minstens 150 volt) ook genoeg sterkte heeft, om ’t zoo als we de anodespanning bedoelen.
eens uit te drukken. M.a.w. voltage zoowel als ampèDe transformator vari ons plaatspanningapparaat
rage moeten voldoende hoog zijn. En nu is het juist een transformeert dus de netspanning op de vereischte
eigenschap van minder goede plaatspanningapparaten, spanning, waarna deze wordt toegevoerd aan de gelijkdat zij in den regel aan geen van deze beide eischen richtlamp. Dit is een lamp, welke op hetzelfde principe
voldoen. Weliswaar kunnen zij een vrij hooge spanning berust, als onze gewone ontvanglampen : re. bevat een
geven, maar dan is de stroomsterkte te gering, en omge gloeidraad of kathode en een plaat of anode. lederen
keerd kan men er wel — bijv. bij een 2 lamps-ontvan- keer, als er op de anode een positieve spanning komt
ger — wel genoeg stroom afhalen, maar dan is de span — dus lederen keer, als de spanning van 't wisselstroom
ning weer veel te hoog. Het is dus zaak, slechts een net positief is —zal er een stroompje door de lamp kun
goed plaatspanningapparaat te koopen, want slechts nen loopen. Immers, de dan positief geladen plaat
dan kan men uit de moderne ontvanglampen halen, trekt de uit den gloeidraad tredende negatieve electrowat er uit te halen valt.
nen aan ; er loopt dus een stroom. Komt er daaren
tegen een negatieve spann^tg op de
plaat, dus telkens, als de spanning
van het net negatief is, dan stoot
% de plaat de eveneens negatieve
electronen af. (Positief en positief
io
!
stooten af, evenals negatief en nega
tief ; positief en negatief, evenzoo
I
negatief en positief trekken elkaar
aan.) De aandachtige lezer zal wel
f'i
al begrepen hebben, dat dus telkens,
O.jj-ÏO
als het net positief is, er een
stroompje loopt, telkens, als het
negatief is, niet. Maar dit zou ons
niet voldoende zijn. Een plaatspanning, die bestaat uit een serie
0< ; >0
stroomstootjes zou ons niet bepaald
>0
fraaie muziek geven. Bezien wij de
hierbij afgedrukte afbeelding, dan
O
zien wij tusschen de twee aansluitI
klenimen A (—) en B (4 ) een con
densator C aangebracht,afvlakkingsi ondensafor genaamd. Laat de geHet pnncipeschema van een plaatspanningapparaat.
lijkrichtlamp stroom door, dan zal
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deze ten deele direct naar den ontvanger gaan'
ten deele den condensator opladen. Niet zoodra
Iaat de lamp geen stroom door. dan ontleedt de
condensator zich, waardoor de ontvanger dus toch
stroom krijgt. De afvlakkingscondensator doet dus
als reservoir dienst. Is er voldoende stroom, dan
wordt in den condensator wat opgezameld ; is er geer.
stroom meer. dan wordt deze uit het reservoir gehaald.
Het is makkelijk in te zien, dat, hoe grooter de conden
sator (het reservoir) is, hoe beter het plaatspanmngapparaat hierdoor zal werken. Men neemt dan ook :n
den regel blokcondensatoren met een waarde van 2
1 3 M. F. (micro farad). Bovendien maakt men niet
gebruik van één. maar van twee afvlakconderisatoren.
Goedkoope plaatspannmgapparaten bezitten ook meest
al wel twee van deze onderdeden, maar hun afmetingen
(capaciteit) zijn dikwijls te klein, terwijl de doorslagspanning dikwijls veel te gering is. De spanning, waar
onder deze condensatoren komen te staan, bedraagt
somtijds meerdere honderden volt ; is de condensator
dan niet goed geïsoleerd —alleen de prima condensa
toren zijn dit voldoende — dan bestaat de kans dat hij
doorslaat, wat vrij grootc vernieuwingskosten met zich
meebrengt.
Bovendien is ter betere afvlakking m een goed appa
raat een smoorspoel aangebracht, welke bestaat uit
een flinke draadspoel met ijzerkern. Ook deze moet
zeer juist van afmetingen zijn, daar ze anders n-et vol
doende doeltreffend is.
Ten slotte moet een goed plaatspanningapparaat niet
één enkele aftakking bezitten — zooals eenvoudigheidshalve geteekend is — maarpwee, en wel een voor de laagfrequent-verster kerlampen en een (met een lagere
spanning) voor de hoogfrequcnt-versterkerlamp en den
detector.
1 en sterkste moeten wij ontraden, minderwaardige,
geweldig goedkoope en mcrklooze plaatspanningapparaten te koopen. daar men hiervan meer last dan
genoegen heeft.
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Waar moet de luidspreker staan '<
Boven op het ontvangtoestel is eigenlijk de meest
geliefde plaats van den luidspreker, maar. . .. ook de
minst juiste ! Daar is n.1. een groot aantal ontvanglantpen, die daar niet tegen kunnen en dan van woede
gaan gillen, 't Moge wat vreemd klinken, toch is het
zoo. In het glazen omhulsel van zoo'n lamp is n.1. een
drietal onderdeeltjes (gloeidraad, rooster en plaat) op
gesteld, en wel op een zeer geringen afstand van elkaar.
De gloeidraad is uiterst dun en is gespannen tusschen
twee steunarmpjes. Is het toestel ingeschakeld en
tikken we dan met onzen vinger tegen de detectorlamp,
dan zullen we een vele malen sterker geluid uit den
luidspreker te hooren krijgen. Dit komt, omdat door
onzen tik de gloeidraad van de detectorlamp is gaan
trillen, waardoor dan het gillen ontstaat, dat bekend is
als „acoustische terugkoppeling”. Dit is in hoofdzaak
het geval, als de luidspreker op het toestel staat. Wc
kunnen ’t makkelijk controleeren, dat, als onze ont
vanger eenmaal goed werkt, de luidspreker dus krachti
ge muziek ten gehoore brengt, deze nog wel eens flink
kan trillen. Staat nu de speaker op het toestel, dan wordt
die trilling ook hieraan medegedeeld, de lampvoetjes
gaan trillen en dus ook de lamp. Nu heeft men dit euvel
trachten op te lossen, door z.g veerende of „non pong”
lampvoetjes in den handel te brengen. Dit zijn voetjes,
waarbij de lampbusjes veerend zijn aangebracht. De
lamp zal dus nooit heftig meetrillen, doch slechts zwak.
Een andere methode bestaat uit het monteeren van de
lampbusjes op rubberspons. Beide methoden helpen
inderdaad heel aardig om het gillen op te heffen. Het
ligt echter voor de hand, dat men ook hier beter kan
„voorkomen dan genezen 1” En dat voorkomen bestaat
nu hierin, dat we den luidspreker öf in het geheel niet op
het toestel plaatsen, doch een meter daar vandaan, öf,
als het nu eenmaal persée niet anders kan, dan op het
toestel, maar dan op een stuk flink vilt.
Hebben we een trechter-iuidspreker (zooals de Duitschers een hoornspeaker noemen !) dan doen we goed,
de opening van het toestel af te wenden. Plaatsen we
zoo’n ding n.1. voor het goede doel niet op het toestel,
maar een meter daar vandaan, maar dan met de ope
ning daar naartoe, dan zal het gillen, dat dan optreedt,
minstens zoo erg zijn.
Men vraagt nog al eens, of een snoer van een luid
spreker inaar een of twee meter lang mag zijn ; of hel
met mogelijk is den luidspreker b.v. in een andere
kamer te plaatsen dan het toestel staat. Zeer zeker is
dit mogelijk. Worden de Indische gesprekken niet in
Meyendell bij den Haag opgevangen en heelemaal
per kabel doorgegeven naar Amsterdam ? Waarop we
echter moeten letten in zoo'n geval is, dat een lang
snoer onze afstemming nog wel eens wat in de war kan
brengen. We moeten daarom steeds afstemmen en de
geluidsterkte steeds regelen, terwijl de speaker in de
andere kamer ook in staat. Doen we dit niet, en zetten
we dezen speaker eerst in, als we denken, het apparaat
juist ingesteld te hebben, dan bestaat er nog wel eens
kans, dat het geheele zaakje öf gaat gillen öf dat het
geluid zwakker wordt.Maar het is zeer goed mogelijk,
om bijv. des zomers het toestel in de huiskamer te laten
staan, en den luidspreker (b.v. met tusschen-schakeling
van een stofzuigersnoer, dat meestal nog te lang is) in
den tuin te plaatsen. Ook kunnen meerdere luidspre
kers zonder bezwaar en zonder gevaar op één toestel
worden aangesloten. Maar dan ook weer steeds afstem
men met alle luidsprekers „in”.
Het bovengenoemde „acoustisch terugkoppelen” of
het „microforiisch effect” (de detectorlamp werkt imuiers dan min of meer als een microfoon) komt tegen
woordig bi) prima lampen niet veel meer voor. Toch
krijgen wij nog wel eens, overigens prima, Duitsche
lampen, die sterk aan dit euvel lijden. Heeft men het
intijds in de gaten, dan is het maar het beste, de lamp
direct tegen een andere in te wisselen. We moeten er
echter bijzeggen, dat het heel dikwijls voorkomt, dat
zoo'n lamp, na een paar uur gewerkt te hebben, abso
luut vrij is van microfonisch effect. Blijft een lamp ech
ter doorgaan met gillen, iederen keer, als we haar aan
raken, het toestel verzetten of een beetje flink door de
kamer loopen, dan moeten we onze toevlucht nemen
tot een veerend lampvoetje of de betreffende lamp met
een rubber hoedje bekleeden. Deze hoedjes zijn ook al
in den handel verkrijgbaar. Maar : „beter voorkomen,
dan genezen !”

Door den heer C. v. Blaaderen werd tijdens den
wereldoorlog 'n z.g. drijvende brandkast uitgevonden.
Deze brandkast was zoodanig geconstrueerd,, dat zij
aan 't dek der mailschepen aangebracht worden kon
en er in ’n „stoel” vastzat.
Indien ’n mailboot nu schipbreuk leed en meer dan
io M. onder ’t zeeniveau kwam, dan liet de brandkast
vanzelf los en bleef dan rondzwalken, terwijl er auto
matisch lichtseinen en geluid gegeven werden. De eer
ste de beste boot, die de brandkast ontmoette, kon 'in
dan op sleeptouw nemen. De kasten waren tegen hoogen druk en temperatuur bestand.
In 1920 werd er tusschen den Ned. Staat en C. v
Blaaderen 'n contract gesloten, waarbij besloten werd,
dat van de opbrengst der zegels van Blaaderen 62%%,
de Staat de rest zou ontvangen.
Tpen de brandkastzegels buiten koers gesteld waren,
wist de heer v. BI. niet, hoe groot ’t aantal verkochte
zegels was. 29 Augustus had de inventarisatie plaats.
't Contract [werd niet geheel en al nageleefd. Op de
reclamaties van de Mr. besloot 't bestuur der Posterijen
hem (v. Blaaderen) 'n ruim 150 series, nota bene door
hem zelf betaald (drukwerk), cadeau te doen. Minister
Colijn kon er zich niet mee vereenigen. In den
Ministerraad werd besloten de Mr. ’n optie op
11600 zegels te geven, onder voor waarde, dat de afname per 1000, de rekening van v. Enschede uit Haarlem en 3/8 der nominale waarde werd betaald. 31 Dec.
1929 wordt de resteerende stock vernietigd. Na dien
datum zal men dan eindelijk de officieele oplaag te weten kunnen komen. Alhoewel de abnormale prijzen van
eenigc jaren terug niet meer te verwachten zijn, mag
men toch wel aannemen, dat ze 'n toch vrij groote waar
de zullen behouden.
Wat Suriname en Cura^ao betreft, daar zijn in 1927
brandkastopdrukken in omloop gebracht.
De firma Enschedé drukte per abuis ( ?) ook brandkastzegels voor Suriname en Cura^ao. Ze werden echter
nimmer uitgegeven. In October 1927 werden de ze
gels met overdruk als frankeerzegels bij inschrijving
verkocht.
En ondanks ’t feit, dat ze nooit werkelijk in omloop
geweest zijn worden er toch nog flinke prijzen voor
gevraagd.

beeld van de zware isolatoren, waarmede de ankerkabels, die deze reusachtig groote masten overeind moe
ten houden, onderbroken zijn. Geheel ingemetseld
in speciaal daartoe gebouwde zuilen, kunnen zij de
masten met de kilometers lange draden zelfs bij den
zwaarsten storm rechtop houden. Maar nu is 't eigen
aardige hiervan, dat er in ons land — en mogelijk ook
daarbuiten — talrijke amateurs te vinden zijn, die hun
antennemasten op een dergelijke solide wijze willen
vastmaken. Zeker, een hooge mast heeft veel kans,
om te slaan (hooge boomen vangen veel wind,
nietwaar?), maar het is absoluut overbodig, om zoo'n
mast met 12 of meer draden te, tuien. Het staat wel heel
gewichtig, maar de practische zijde er van ontgaat ons.
Bovendien leveren al die overbodige draden o.m. bij
brand ernstig gevaar op, als langs het dak naar veiliger
oorden getrokken moet worden ; ten slotte leveren
zij ook al gevaar op voor de duiven, die die dunne dra
den niet opmerken en er zich dood tegen kunnen vlie
gen. Een oplossing van dit laatste gevaar ziet men ech
ter in het op niet te groote afstanden aanbrengen van
kurken, maar de fout is beter op te heffen door niet
zoo’n overdreven aantal steundraden te gebruiken.

te verankeren op een wijze als dit te Kootwijk
geschiedt.”

DRAADLOOZE PRAATJES
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Houdt uw radio eenvoudig l
Ja, Geachte Lezer, houd uw radio eenvoudig !
En niet alleen uw toestel, maar vooral ook uw antenne !
Het is hoog tijd, dat er eens een soort „genormaliseerde
antenne” in den handel wordt gebracht ; 'n antenne,
welke bestaat uit een koperbronsdraad ter lengte van
ca. 25 meter, aan elk uiteinde voorzien van twee of drie
stevige isolatoren ; aan een der uiteinden verbonden
met ’n flinken,geïsoleerden draad ter lengte van 5,hoog
stens 10 meter. Deze verbinding moet, zoowel uit
mechanisch, als uit radio-technisch oogpunt bezien,
absoluut „fehlerfrei” zijn. De gebruiksaanwijzing,
welke men bij deze antennes kon voegen, zou slechts
behoeven te luiden : „op te hangen tusschen twee wille
keurige punten, liefst zoo hoog mogelijk”. Hieruit volgt,
dat het niet persé noodig is, gebruik te maken van min
of meer geweldig hooge masten. Neen, dit soort ééndraadsantennes kan men overal spannen : tusschen
twee schoorsteenen van tegenover elkaar liggende
huizen ; tusschen het huis en een boom ; van een boom,
schuin naar beneden, enfin : overal ! En dan is het ook
niet meer noodig, die anfenne-masten, welke we nu
nog veel te veel toegepast zien, te verankeren op een
wijze, als dit te Kootwijk geschiedt met de meer dan
200 meter hooge masten. Onze afbeelding geeft een

Zooals hierboven reeds gezegd, is het ook niet noo
dig, drie of nog-meer-draads-antennes te gebruiken.
Bij de tegenwoordige lampen voldoet werkelijk een sim
pele antenne van een enkel draadje het beste ; meer is
absoluut niet noodig, en levert slechts kans op storingen.
Kippengaas-, bol-, en dergelijke anter^je-systemen
doen tegenwoordig ook al opgeld. Niet zelden wordt
een kippengaas-antenne verkocht voor / 15.— h f 20.—
(althans in den Haag) en als men nagaat, dat er niet
meer dan hoogstens 4, 5 gulden materiaal aan zit en
misschien ƒ 2.50 arbeidsloon, dan willen wij hier waar
schuwen tegen dit soort antennes, meer speciaal tegen
de handelaren, welke dergelijke dingen tegen zulke
prijzen in den handel brengen. Eerstens kan men zoo’n
instrument best zelf in elkaar zetten en tweedens zijn
de resultaten, welke men met een bovenomschreven
ééndraadsantenne behaalt, in vele gevallen minstens
zoo goed, zoo niet veel beter. Bovendien is 't onderhoud
van een kippengaasantenne grooter en daardoor duur
der, dan van een eendraads.
Dat een dergelijke antenne lucht-, tram- en andere
storingen zou verminderen, moet ons nog afdoende
bewezen worden. Het eenigste voordeel is o.i. dat
men met zoo’n kippengaasantenne meestal op eigen
terrein kan blijven. Maar daartegenover staat, dat de
meeste huiseigenaren er van terug zijn gekomen, om
bezwaar tegen antennes te maken, nu het hiervoor niet
meer noodig is, groote masten op te richten.
Uit alle mogelijke opzichten doet men dan ook het
beste, zijn antenne zoo eenvoudig mogelijk te houden ;
zelfs bol-antennes kunnen onze onverdeelde sympathie
niet oogsten. Voorloopig blijven wij nog warme voor
standers van de eendraads25-meter-antenne !
Correspondentie.
H. A. J., Eindhoven. Een volledige prijsopgave kun
nen wij u niet verstrekken. Dat hangt heelemaal van
u zelf af ; of u prima onderdeden wilt gebruiken, dan
wel die, welke „het ook wel doen". U kunt zelf zeer
Zeker wel een goed werkend toestel maken ! Het sche
ma van de Solodinette (gratis verkrijgbaar bij Nijkcrk’s
Radio, Leidschegracht 96, Amsterdam) bevat een prijs
opgave. U kunt da ar ook een dito schema krijgen
voor wisselstroomvoeding.

J. T. M. v. d. ƒ/., Ootmarsum. Zeker zijn dergelijke
toestellen in den handel ; ze zijn echter vrij duur en
vragen een zeer krachtige eindversterking. Overigens
zijn er zelfs gramofoonplaten in den handel, welke u
het opnernen vergemakkelijken. Schrijf hierover eens
(onder bijvoeging van porto) aan het Secretariaat van
de Nederl. Ver. voor Radiotelegrafie, Obrechtstraat,
Den Haag. Mogelijk, dat u daar adressen kunt beko
men, waar een en ander verkrijgbaar is. Anders kan de
fa. Velthuisen, Oude Molenstraat, Den Haag, u zeker
helpen.

schrik ; mogelijk ook, dat
er ernstige gevolgen zijn.
Kom verder nooit aan uw
toestel, als u in een uwer
handen een schemerlampje
of iets dergelijks hebt.
Mogelijkis dit niet afdoende
geïsoleerd en bij aanraking
van een onder spanning
staand deel van uw toestel
of van den aard knop staat u
weer een gevoelige schok te
wachten.
Zorgt, dat de verbinding
net-plaatspanningsapparaat
absoluut safe wordt uitge
voerd. En zoo u daarvan niet
ten volle overtuigd is, roep
er dan een electriciën bij.
„Veiligheid bij radio” is
een eerste vereischte, waar
toe gij verplicht zijt te zor
gen, ook al met het oog op
uw huisgenooten, om van
eventueele kortsluiting,
brand enz. maar niet te
spreken. Is 'uw radio-installatie eenmaal veilig uitge
voerd, dan behoeft er ten
minste geen zorg voor on
gelukken te bestaan.

De mant die de onvoorzichtegheid begaat een onder spanning staande lamp
vast te houden en tegelijkertijd aan z'n aardverbinding te komen, beloopt de
kans, ’n flinken schok te krijgen.

DRAADLOOZE PRAATJES
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Veiligheid bij Radio.
't Is hard noodig, dat we eens 'n kolom wijden aan
de veiligheid in de radio-techniek. En dan willen we
niet spreken over de veiligheid speciaal bij de uitzendtechniek, alwaar gewerkt wordt met spanningen van
duizenden volts en stroomen van vele tientallen ampè
res ; dan willen we ook niet spreken van de groote
transatlantische ontvang-centrales, alwaar hoopen dra
den op ’s menschen leven loeren. Maar dan willen we
spreken over ’t simpele ontvangertje, dat bij u en bij
ons thuis staat ! 't Toestel, waarvan niemand zou ver
moeden, dat ’t in staat is, ons ernstig letsel te berokke
nen, althans ons zeer onaangename oogenblikkeQ
kan bezorgen. Weliswaar zijn we er van overtuigd,
dat ons plaatspanningsapparaat een volt of honderd
aflevert, dit althans behoort te doen, maar dat een
radio-toestel voor ons een levensgevaarlijk apparaat
kan zijn, daaraan hebben de meesten van ons jammer
genoeg nooit gedacht.
Laten wij u direct geruststellen ; voor zoover ons
dit bekend is, zijn in ons land door schuld van de radio
nog geen doodelijke ongelukken te betreuren geweest.
Maar dit neemt niet weg, dat groote voorzichtigheid
in acht genomen moet worden, om 't niet zoo ver te
laten komen.
Men is tegenwoordig wel zoo verstandig, om geen
draden van het electriciteitsnet maar tegen den muur
te spijkeren, evenmin als men zulke draden blank
za! laten. Stopcontacten, schakelaars, fittingen worden
(meestal !) degelijk geïsoleerd, opdat bij aanraking
geen gevoelige schokken zullen volgen.
Maar hoe staat 't met ons radio-toestel ? Als wegebruik maken van een plaatspanningsapparaat, dan
moeten we daarmede minstens zoo voorzichtig zijn,
als met ’n electrisch kacheltje, 'n strijkijzer. Ja, we die
nen er véél voorzichtiger mede te zijn ! Vooral dan,
als we een apparaat bezitten, dat niet volgens de nieuw
ste begrippen is geconstrueerd, 'n Aansluiting met
het net, welke boven het frontplaatje uitsteekt, aansluitklemmen, welke heel gemakkelijk aan te raken
zijn, opgebouwde lampen met hooge pennen, zijn even
zoovele bronnen van gevaar. En zijn die geen gevaar
voor u, dan toch voor uw kinderen, voor 't dienst
meisje, die dat gevaar niet kennen en er dus niet voor
oppassen.
Weet u, dat er in ’n plaatspanningsapparaat ’n stel
buffer-condensatoren zitten, welke zich automatisch
opladen en welke het apparaat, nadat dit uitgeschakeld
is, nog een spanning kunnen geven van ioo—200
volt ? ’n Duitsche fabriek rustte haar apparaten uit
mét een inrichting, welke er voor zorgde, dat deze
spanning netjes en gevaarloos werd weggewerkt.
Iti Duitschland bestaan n.1. ook ten opzichte van de
radio-techniek zeer strenge veiligheidsvoorschrif
ten, voorschriften, waar we in ons land op wachten,
mogelijk totdat de eerste slachtoffers gevallen zijn.
Alle blanke aansluitklemmen op ons toestel zijn uit
den booze. Daar zijn bijvoorbeeld de bananenstekkers,
welke voor de verbinding tusschen luidsprekersnoer
en toestel dienen. Meestal steekt bij beide een flink
stuk blank metaal uit. Laat uw kind eens spelenderwijs
met z'n vochtige vingertjes die twee klemmen aanraken:
100 of meer volt zal hem doen schreeuwen van den

Nog willen we er even op wijzen, dat inen beter een
tegenwicht kan toepassen, dan een verbinding met de
waterleiding of een andere „aarde”, als deze op tien
tallen meters afstand van het ontvangtoestel ligt. Hoe
korter verbindingsdraad, hoe beter !
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Géén waterleiding! ’t Is zoo’n beetje een gewoonte
geworden, om, als men het heeft over het aanleggen
van een radio-installatie, de aardverbinding te maken
aan de waterleiding. Talrijk zijn de artikelen, waarin
hieromtrent gezegd wordt : „als aarde gebruikt men
de waterleiding waaraan men een draad soldeert,
welke men naar den ontvanger voert". Maar haast
even talrijk zijn de menschen, die na het lezen van
zoo'n artikel moeten zeggen : „ik htb geen waterlei
ding !” En dan denken ze maar meteen, dat voor hun
het hebben van een radio niet is weggelegd.
Anderen zijn er weer, die om een of andere reden
geen gebruik maken van de waterleiding, daar deze bijv.
te ver van den ontvanger verwijderd is.
En toch is het mogelijk, dat ook deze categorie van
radio-enthousiasten hun zin krijgen. Ze kunnen n.1.
gebruik maken van een z.g. tegencapaciteit. Hebt u
nooit eens bedacht, hoe eigenlijk een vliegtuig-radioinstallatie aan z'n aarde komt ? Vrijwel alle vliegtuigen
van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij hebben
tegenwoordig een radio aan boord, en toch zijn zij wer
kelijk niet met een of andere waterleiding verbonden.
Men maakt daar boven in de lucht dan ook geen ge
bruik van een „aarde”, doch van de gezamenlijke metaalmassa van het vliegtuig, dus den romp. Heeft de
antenne een bepaalde capaciteit, het is zaak, steeds
voor een eveneens bepaalde tegencapaciteit te zorgen.
Meestal is het ’t eenvoudigste, hiervoor een aardver
binding te nemen ; het is echter ook mogelijk, om
gebruik te maken van een net van draden, onder de
antenne gespannen (zooals bij groote zendstations dik
wijls toegepast wordt), van groote metaalmassa’s (zoo
als bij schepen de huid van het schip, bij vliegtuigen
de romp). De amateur, die slechts ontvangen wil, doet
't heel simpel, door onder z’n antennedraad, op ongeveer een meter afstand hiervan, een tweeden draad tespannen op een wijze, als de hierbij afgedrukte teekening weergeeft. Naast de capaciteit van z’n antenne
bezit hij dan in dezen tweeden draad een tegencapaciteit,
ook wel genaamd tegenwicht. Die tweede draad moet,
net zoo goed als de eigenlijke antenne, zeer goed geïso
leerd zijn ; mag dus nergens tegenaan loopen en moet
geheel gesepareerd van de antenne het huis binnen
komen. Eenmaal binnen, wordt de draad verbonden
met den aardknop van onzen ontvanger.
Zooals wij al eens eerder geschreven hebben, is er
nog een andere mogelijkheid, om de waterleiding te
vervangen, n.1. het ingraven van een aardnet of van
een aar dplaat. Het eerste bestaat uit eenige draden,
welke onder de antenne in de aarde komen te liggen
en wel zóó diep, dat zij in het grondwater liggen. Meest
al zijn vier of vijf draden op een onderlmgen afstand
van een halven meter in de lengte wel voldoende. De
tweede methode komt hierop neer, dat men een metalen
plaat van ongeveer i Mt tot in het grondwater ingraaft,
na er enkele draden op verschillende plaatsen aangesol
deerd te hebben. Deze draden vereenigen zich, waarna
een enkele draad weer naar den aardknop loopt. In
plaats van een metalen plaat, kan men ook een flink
stuk kippengaas nemen. Menigvuldig zijn echter de
plaatsen, waar men zulke „aarden” niet kan aanleggen,
hetzij om droogte van den grond, hetzij om een andere
reden en dan is het tegenwicht nog wel haast de eenige
oplossing.
Zelfs is het nog niet absoluut noodzakelijk, dat de
tegenwicht-draad onder de antenne gespannen wordt.
Wij hebben heel goede resultaten bereikt met een
draadje, dat gewoon op den grond van de kamer, waar
de ontvanger stond, was gelegd en dat niet langer was
dan ongeveer twee meter. Speciaal bij tramstoringen
kan dit nog wel eens helpen, om deze zoo niet geheel
op te heffen, dan toch te minderen. Meer dan eens
hebben we dan ook kunnen waarnemen, dat de storin
gen veel hettiger waren, als we de waterleiding op ons
toestel aansloten, in plaats van dat tegenwicht-draadje.

DRAADLOOZE PRAATJES
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Lo«e aantcek.:ningen betreffende den nccu.
We praten nog al eens over algeheele wisselstroom voeding, een methode, waarbij de gloeidraden van onze
ontvanglampen direct uit het stadsnet met wisselstroom
worden gevoed, maar we mogen toch met vergeten,
dat er bepaalde categorieën van luisteraars zijn, die
door een of andere omstandigheid deze nieuwe methode
niet kunnen toepassen. Daar
zijn bijv. vele plattelandsbe
woners, die daartoe niet in
staat zijn, om de eenvoudige
reden, dat hun een electriciteifsnet ontbreekt. Voor
hen is de accumulator nog
steeds de meest aanbevelens
waardige stroombron, voor
wat betreft het voeden der
gloeidraden. Van twee ver
schillende zijden bereikte ons
deze week een interessant
artikeltje betreffende deze
oude bekende stroombron.
Gaarne nemen we ze beide
— bij wijze van uitzonde
ring — hieronder op :
„Het zal ieder bezitter van
een radio-toestel, dat op oude
wijze nog met batterijen ge
voed wordt, wel eens over
komen zijn, dat de accu
midden in een mooi program
ma plotseling den dienst
opzegde en aldus de ten gehoore gebrachte melodie deed
verkeeren in ,,a broken meloily".
Waaraan moet dit plotse
linge, zonder voorafgegane
aankondiging wegzakken van
de spanning worden toege
schreven ? Dit eig?naardige
verschijnsel houdt zoowel
verband met het zeer geringe
stroomverbruikvan de.,Miniwatt” lampen, als met de
eigenschap van den accumuhtor, die men in het Duitsch
„Erholung” noemt en die
daarin bestaat, dat de accu
zich tijdelijk van een toe
stand van uitputting heistelt,
mits rner hem slechts enkele
oogcnbhkken rust gunt. Dit
herstel is echter slechts
sc hijnbaar en bij verder voort 
gezette ontlading stort de
patiënt weer in, d.w.z. de spanning valt plotseling weg.
Door de zeer langzame ontlading als gevolg van het
geringe stroomverbruik "an onze moderne lampen,
ma^kt het tijdstip van ontlading zich niet door een
zoo snelle spanningsdaling kenbaar als bij een zwaardere belasting hef geval zou zijn geweest. Men komt
er zoodoende toe om uren lang de accu te diep te ont
laden. Men stopt dan bijv. enkele uren voor de accu
geheel ontladen zou zijn geweest. Gedurende den
nacht echter herstelt de accu zich weer gedeeltelijk,
zoodat bij het luisteren den volgenden dag alles goed
schijnt te gaan. Daar dc accu echter reeds den vorigen
avond te diep ontladen was, zal thans de spanning zeer
snel wegzinken. Het behoeft geen betoog, dat dit verschijnsel niet alleen onaangenaam is door de onder
breking, die het geeft, maar ook is het zeer nadeelig

voor de capaciteit van den accu en moet dus tot eiken
prijs worden vermeden. Hoe kan men dit doen ? Eer
stens door regelmatige controle met een voltnefer
en door den accu tijdig onder lading te zetten en twee
den* door het gebruik van een zg „druppel lader",
dit is een gelijkrichtcrtje, dat steeds den tijd, dat niet
geluisterd wordt, den accu me» geringe stroomsterkte
bijlaadt, zoodat deze tegen den volgenden keer weer
geheel vol is. Een lader, welke voor dit principe gecon
strueerd is, is tle bekende Philips’ gelijkrichter nr.
1017, die tevens een belangrijke vereenvoudiging van de
ontvanginstallatie mogelijk maakt."

Dit is het eerste stukje, dat wij ontvingen ; het twee
de werd ons verstrekt door Tasseron’s Ingenieurs
bureau te 's Gravcnhagc en luidt als volgt •
„In verschillende bladen komen telkens inlichtingen
voor bestemd voor leeken over de behandeling en hef
laden van den accu. Deze inlichtingen zijn dikwijls
verkeerd en de handelaars hebben door dezen verkeerden raad dikwijls meer last dan voordeel door hef
spoedig defect raken van de betreffende batterijen.
De accu is nog steeds de meest betrouwbare stroom
bron (we zijn het hiermede niet heelcmaal eens. Schn.)
voor radiotoestellen, voor zoover deze stroombron
door slechte behandeling niet in een toestand gebracht
wordt, waarin het goed functionneeren onmogelijk
gemaakt wordt.
Controleer de vloeistof van uw accu met den znur-

weger, want het opmeten van de -panning geef* alle»
een juist beeld, indien dit in verbind ng .'*et de contrc
van de zuurdichtheid en gedurende her buien of or
laden geschiedt en dan nog alleen .vanneer de spanni
gemeten wordt als het laden of ontladen geduren
minstens vijftien minuten plaats heeft. Stopt men
lading of ontlading, zoo zal de accu zeer snel weder
de rust-spanning van 2 volt per cel tertigvallen. Consi
teert men een hoogere spanning dan 2 Volt per tel
een in rust zijnden accu, zoo is de meter onjuist.
De zuurweger is een glazen buis met gummi-b
welke buis aan een zijde tot een dunne buis is gevorn
waardoor men door de v
opening van den accu zuur
den accu kan opzingen. In
glazen buis is een areotne
(drijver), welke dus 1
soorteJijk gewicht van
vloeistof nangeeft.
I3ij zwaar zuur zal
drijver ver uit de vloeis
steken, bij licht zuur weit
boven dc vloeistof. Is
accu geladen, dan is al 1
zwavelzuur door den stro»
uit de accu-platen uitged
ven, is de accu leeg, dan
het zuur in de platen
dus de vloeistof armer ;
zwavelzuur. In dezen toesta
zal hef sterke zwavelzuur
de plaat deze verteren,
dus is het slecht een accu
ongeladen toestand te lat
Zooals op eiken accu aan
geven, is de accu gclad
indien dc areometer »
zuurgchalte van 1,24 aangei
Beter dan het gebruik 1
een voltmeter is voor <
leek het gebruik van 1
gloeilamp van precies 4 \
bij een Ampère.
Laat men deze lamp e'
np den accu branden en is
iccu bijna leeg, zoo zal
lichtsterkte zichtbaar \
minderen. Dit is dus all
jen controle of de accu bi
leeg is.
Beter blijft dc zuurvvej
welke slechts 2 a 2 gul*
kost.
Voor dc goede werk
van het radiotoestel is
noodzaak, dat dc accu-sp
nitig 4 volt blijft.
Gebruik voor hot op
houden der spanning ccJ
nimmer een druppel-gel
richter, tenzij met [drup
bijgevuld kan worden wat uit den accu aan stn
ontnomen wordt.
Een modern ontvangtoestel verbruikt 0.2*5 tot »
Amp.
Luistert men alleen naar Hilversum, des Zont
ca. 10 uur en de werkdagen ca. 7'., uur, of geruid»
8 uur, zoo wordt uit de accu gedurende 8 uur. bij
middeld 0.5 Amp. is 4 Amp. uur genomen.
Een druppelgelijkrichter geeft een stroomste
van ca. 0.1 Amp., dus per etmaal ca. 2 j
o. 1 is
Amp. per uur.
Bij dit verbruik zal dus dagelijks een tekort van
Apm. uur zijn en is de accu van 12 '27 Amp. uu
ca. 71'2 dag leeg.
Men mag dan, indien men aanneemt, dat tner
accu met den zeer geriugen druppelsfroom zou kuii
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Losse aanteekeningen.
Men heeft ons gevraagd, wat bedoeld wordt met bijv.
REN 1104 op een Telefunken-ontvanglamp. Of dat
een soort catalogusnummer beteekent, of dat aan die
letters en cijfers ook nog andere waarde gehecht kan
worden. Dit laatste nu is het geval. De letters REN
beteekenen namelijk : Röhre-Empfang-Netzanschluss.
Hetgeen zooveel zeggen wil als : Lamp-OntvangstNetaansluiting, oftewel in meer begrijpelijk Hollaudsch:
ontvanglamp voor wisselstroomvoeding. Van de cijfergroep geeft het laatste cijfer de grootte-orde der gloeispanning aan, terwijl de overige cijfers den gloeistroom
aangeven in honderdste ampères. Zoo beteekent bijv.
REN 1104 een lamp voor wisselstroom-ontvangst met
een gloeispanning van de grootte-orde van 4 Volt met
een gloeistroom-verbruik van 1.10 Ampère.
In verband met gemaakte opmerkingen betreffende
het hoogestroomverbruikvande wisselstroom-ontvanglampen zij er op gewezen, dat het absoluut geen rol
speelt, dat deze moderne ontvanglampen méér stroom
verbruiken dan de normale gelijkstroom-lampen.
Immers een verbruik van ca. 5 Watt is te verwaarloozen, daar deze energie aan het electriciteits-net ont
trokken wordt en veel minder is, dan voor een gewone
gloeilamp verbruikt wordt.
Men heeft ons herhaaldelijk gevraagd, of het abso
luut noodzakelijk is, dat een antenne zuiver strak ge
spannen moet worden. Het bleek n.1. meer dan eens
een onoverkomelijk bezwaar, een langen antenne-draad
recht te krijgen. Voor 'n amateur is 't werkelijk nog wel
een kunstje, om een draad van 60, 70 meter goed strak
te krijgen en... te houden. Bij bovengrondschen draadaanleg (zooals bijv. bij de telefoon en de telegraaf dik
wijls voorkomt) maakt men gebruik van een naartoe
vervaardigd apparaatje. Den amateur raden wij echter
aan te voorkomen, in plaats van te genezen ! Waartoe
die geweldig lange antennes ? Dertig meter is meer dan
genoeg en zoo'n draadje is ook strak genoeg aan te ha
len. Luistert men niet op de heel korte golven, dan is
het geen bezwaar, als de antennedraad wat doorhangt.
Luistert men echter geregeld naar bijv. Amerika, dan
zal opvallen, dat een doorhangende antenne bij wind
gaat slingeren. En al is dit nog zoo weinig, het kan een
zelfde effect veroorzaken als het zoo gevreesde sluiereffect.
Is het nog noodig, voor elke lamp een aparten gloeistroom-weerstand te gebruiken, vraagt ons A. G. te A.
Vroeger was dit absoluut noodzakelijk, daar toen
tertijd de lampen niet de minste overbelasting konden
velen. Zij vroegen een gloeispanning van ca. 3.5 volt,
terwijl een pas geladen accu over de 4 volt geeft. Om
nu dat teveel aan spanning op te heffen, maakte men
gebruik van weerstanden. Thans zijn de meeste mo
derne ontvanglampen uitgerust met gloeidraden, welke
een spanning van 4 volt vragen, terwijl zij dusdanig
zijn geconstrueerd, dat een geringe overspanning geen
kwaad doet. Vanzelf sprekend gaat het niet aan, een
lamp van de een-volts-serie (voor droog gloeistroomelement) of een van de twee-volts-serie (voor tweevolts
accu) te laten werken op een viervolts accu. Het doorbranden van den geleiddraad zal het gevolg zijn van
zulk een onvoorzichtige daad. Kunnen wij dus, in hel
algemeen gesproken, de gloeidraadweerstanden missen,
niet is dit het geval bij toepassing van hoogfrequentieversterker lampen. Door voor deze lamp wel een gloei
stroornweerstand in te schakelen, hebben wij het in onze
macht, de geluidssterkte van het toestel binnen wijde
grenzen te regelen, waardoor tevens de zoo gewraakte
versterkt-onversterkt schakelaars voor het luisteren
op 3 of 4 lampen kunnen vervallen. Bovendien kan
men bij de moderne h.f.-lampen de selectiviteit of sto
ringsvrijheid van het apparaat eveneens met behulp
van den gloeistroomweerstand verhoogen. Men doet
dit het beste, door de h.f.-lamp minder spanning te
geven en het zwakker geworden geluid op te halen door
nnddel van de terugkoppeling. O.a. op het Philips
ontvangtoestel toegepast, geeft deze eenvoudige me
thode zeer goede resultaten.
Ons werd een prospectus toegezonden van een
Philips gramafoon-opnemer, welke den gramofoonbezitter in staat stelt, om de platen via zijn normaal,
onveranderd ontvangtoestel en luidspreker weer te ge
ven. Doordat de trillingen van de naald niet direct
in geluidstriliingen worden omgezet, als bij den gewo
nen weergever, doch in electrische wisselspanningen,
is het verkregen geluid veel zuiverder.

Een modern Telefunken ontvangtoestel met
eenknops bediening.
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’T NIEUWE RADIO-SEIZOEN.
Nu de vacanties zoo’n beetje afloopen, beginnen de
menschen weer aan radio te denken. Toestellen wor
den weer gemoderniseerd, de vragenbus-redacteuren
met vragen overstelpt, het laboratorium met nieuwe
onderdeden overstroomd. De najaarsbeurs te Utrecht
staat voor de deur, evenals de eerste Rotterdamsche
Radio-tentoonstelling.
Aan alles is te bemerken, dat het nieuwe radioseizoen op til is en dat we velerlei nieuwe dingen kun
nen verwachten. En de a.s. luisteraar doet verstandig,
indien hij met het aanschaffen van nieuwe onderdeden
of van een nieuw toestel wacht, tot bekend is, wat de
handel voor nieuws zal brengen. In het teeken des
tijds staat natuurlijk de algeheele wisselstroomvoeding: het systeem, dat alle batterijen doet vervallen
en dat het mogelijk maakt, het toestel geheel van
stroom te voorzien alleen door het omdraaien van den
lichtschakelaar. Philips bracht er een specialen gloeistroomtransformator voor. Zoo’n instrument was
eigenlijk nog niet in den handel, althans niet in den
eenvoudigen, handigen vorm, waarin het nieuwste
Eindhovensche product verscheen. Telefunken brengt
verschillende nieuwe wisselstroomlampen, waaronder
buitengewoon goede, welke de ontvangst tot een waar
genot maken. Lissen komt o.m. uit met een nieuwen
condensator, weliswaar berustend op een bekend prin
cipe, maar in keurige, stevige uitvoering met een zeer
practische schaal. Nieuwe gelijkstroomlampen (dus
voor accuvoeding) werden o.m. nog in den handel
gebracht door Telefunken. Philips komt nog met een
soort bliksembeveiliging, enfin, haast elke fabriek
komt weer met nieuwe producten, welke in de warme
zomermaanden uitgedacht en „salonfïhig” gemaakt
zijn.
Al die nieuwe producten komen thans langzaam
maar zeker op de markt. Jaarbeurs (alwaar een speciale
radio-groep te vinden zal zijn) en Rotterdamsche
radio-tentoonstelling zullen de rest brengen. Zeker
is het, dat men beter doet, even te wachten met het
aanschaffen van nieuwe dingen, opdat men er over
eenige weken geen spijt van hebbe, als men al de aller
laatste snufjes ziet. Vanzelf sprekend zullen wij onze
lezers op de hoogte houden van de meest belangrijke
verbeteringen en nieuwe onderdeelen, toestellen, en
zoo voorts.
IS EEN ANTENNE GEVAARLIJK?
De heer J. V. te Breda, die vermoedelijk zelf geen
radio heeft, vraagt ons het volgende:

1. Levert een antenne op het huis gevaar op tijdens
onweer ?
2. Zou er stroom staan op een draad, die van de
antenne buiten langs naar beneden gaat, waar het
toestel van mijn buurman staat ?
5. Zou men het recht hebben te sommeeren, dien
draad te verwijderen ?
Wat de eerste vraag betreft, kunnen we kort zijn.
Als de buurman zorgt, dat zijn antenne tijdens onweder op een deskundige wijze geaard is, dan bestaat
er niet het mulste gevaar; integendeel, dan is het huis
beschermd tegen inslag, alsof er een bliksemafleider
op aangebracht was, Aardleiding en aansluiting daarop
dienen echter technisch juist uitgevoerd te zijn; waar
toe men, buiten wonende, het beste doet, een vakman
in den arm te nemen. Ook vrijstaande huizen dienen
vakkundig behandeld te worden. In de stad zal een
eenvoudige aansluiting op het aardnet wel voldoende
zijn. Inslag aldaar komt n.1. hoogst zelden voor.
De tweede vraag geeft ons aanleiding, nog eens te
waarschuwen tegen het aanraken van een antenne
draad, vooral als er onweder in de lucht zit. Is zoo’n
draad niet beveiligd door middel van een z.g. edelgas
zekering, welke er zorg voor draagt, dat een eventueele
(gevaarlijke) overspanning automatisch naar de aarde
gevoerd wordt, dan kan het aanraken van zoo'n anten
nedraad ’n onaangenamer», soms gevaarlijken schok ten
gevolge hebben. Er kan n.1. in bepaalde gevallen een
spannimgvan soms enkele honderdenvolts op de antenne
staan. Het heeft echter absoluut geen doel, dergelijke
draden aan te raken; dit doet men immers ook niet
bij telefoondraden, welke langs een raam mochten
loopen. „Gevaar” kan er dus wel zijn, echter alleen,
als men den draad aanraakt.
De derde vraag moeten we vermoedelijk ontkennend
beantwoorden, ’t Is echter meer een juridische vraag;
we veronderstellen echter, dat men dat recht niet heeft,
en zelfs al zou men dit wèl hebben, dan nog zouden
wij willen adviseeren, maak van dat recht geen ge
bruik. De draad toch levert alleen gevaar op, als u
daar zelf aankomt, en daar kan uw buurman toch niets
aan doen. Wij raden u dus, de zaak zoo te laten en alleen
op een deskundige „aarding” tijdens onweder aan te
dringen.

Zooals Meijendell er uit zag. Links en rechts de groote ontvang-installaties, welke thans vervangen zijn door
veel eenvoudiger toestellen. Indië wordt zelfs op één enkele dttectorlamp al ontvangen !
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„Mag ik Batavia van U .
Zooals wij uit zeer betrouwbare bron vernamen —
__ in krantenstijl te blijven — zal het werkelijk niet
oen
meer lang duren, of de Nederlandsche telefoon-abonné's kunnen hun Indische collega's opbellen! We weten
't allemaal, na de schitterende resultaten, welke het PhiUps laboratorium in Eindhoven meteen korte-golf-zender bereikte, zijn zoowel de Nederlandsche als de Indische telegraafdiensten direct aan het werk geslagen,
om een telefonische verbinding — waarvan de mogelijkheul door Philips’ Radio bewezen was — tot stand te
brengen en wel mei een bedrijfszekerheid, dat de
dienst voor het publiek kon worden opengesteld.
Maar dal bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Hoewel de proeven in ons land geleid werden door den
bekenden dr. ir. N. Koomans, ingenieur der Tele
grafie, chef van het laboratorium van den Rijkstele
graafdienst, en in Indië door dr. de Groot, hoofd
der Telegrafie, waren er moeilijkheden, welke maar
niet een-twee-drie uit den weg te ruimen waren.
Daar was bijv. het ook bij de omroepontvangst
vaak hinderlijk optredende „fading-” of sluiereffect.
Als dit zich reeds in vrij sterke mate voordoet op een
afstand als bijv. Londen-den Haag, dan is dit zeker het
geval op het vele duizenden kilometers grootere tra
ject Den Haag-Batavia. Diverse middelen om dit ver
schijnsel, dat zich openbaart in het plotseling weg
sterven van het geluid en het even plotseling weer op
komen, op te heffen, werden toegepast, tot men op een
goeden dag op het idee kwam, dat hel fading-effect
op verschillende plaatsen, welke op niet te geringen af
stand van elkaar lagen, wel eens niet zoo sterk kon zijn.
Zoo werd de volgende proef in elkaar gezet. In Meijen
dell, waar het centrale ontvangstation gevestigd was,
werd Indië op de gewone wijze ontvangen. Gelijk
tijdig werd dit echter ook gedaan in Het Schouw, een
hulpontvangstation bij Amsterdam. Alles wat hier
ontvangen werd, gaf men echter door naar Meijendell,
waar het gecombineerd werd met de plaatselijke
ontvangst. Zoo hoorde men daar in de telefoon wat in
Meijendell en in Amsterdam werd opgevangen met
het verheugende resultaat, dat het fading-effect veel
minder storend werkte. Het bleek, dat als bijv. de ont
vangst van Meijendell zeer miniem was door fading,
Amsterdam vrij goed ontving en ook omgekeerd.
Wel is waar kreeg men hierdoor een soms vrij sterke
schommeling in de geluidsterkte, maar van absoluut ver
dwijnen van de ontvangst was hoegenaamd geen sprake
meer. Wel deed zich de groote afstand AmsterdamMeijendeil gevoelen door het optreden van wat vakmenschen een soort phase-verschuiving noemen, doch
ook dit euvel werd opgeheven. Men bemerkte n. 1.
dat het in het geheel niet noodig was, dat het tweede
ontvangstation zoo ver van het hoofdstation was afge
legen.Enkele tientallen meters van Meijendell werd toen
een tweede station opgericht in den vorm van een hutje
met een vrij eenvoudige ontvanginstallatie en zelfs
dit was al genoeg om het fading-effect heel aardig te
reduceeren.
Zoo waren er meer dingen, te veel om op te noemen
en toen wij voor enkele maanden zelf liet genoegen had
den, om door middel van het zendstation te Kootwijk
met een collega in Indië te spreken, toen viel ons op,
dat de verbinding, welke tot stand gebracht werd, onze
bewondering afdwong, maar tevens, dat toen de tech
niek blijkbaar nog niet ver genoeg was, om het groote
publiek van deze verbinding te doen profiteeren. Het
was toen n. 1. vrijwel onmogelijk, om een goede ver
binding op een bepaald tijdstip te garandeeren. Men
racende dan ook, dat er nog wel een of twee jareu over-

heen zouden gaan, voor de dienst voor het publiek zou
worden opengesteld. Intusschen hadden nog verschil
lende gesprekken, welke een min of meer officieel ka
rakter hadden, plaats. De pers sprak, autoriteiten spraken, het technisch personeel sprak en zoo begon men
langzamerhand in te zien, dat de verbinding, zooals
die momenteel is, eigenlijk te mooi is, om daarvan het
publiek buiten te sluiten. Wel is waar zou men nog
niet op elk gewenscht oogenblik een verbinding
tot stand kunnen brengen; zouden de kosten vrij hoog
moeten zijn, maar toch zou het voor groote firma's
enz. een geweldig voordeel beteekenen, als men enkele
minuten kon spreken en van gedachte kon wisselen
met personen in Indie ! En, zooals wij in den aanvang
van dit praatje reeds mededeelden, wordt momenteel
sterk overwogen, of het niet mogelijk zou zijn, reeds
binnenkort den telefonischen dienst met Indië open te
stellen voor het publiek. Intusschen zal dit nog wel
enkele maanden duren. Zoo moet bijv. het ontvang'
station Meijendell nog overgeplaatst worden naar
Noord wijk, alwaar een eenvoudig, doch doelmatig inge
richt gebouw de voor het doel totaal ongeschikte
Meijendellsche villa moet vervangen.
De tijd is hopelijk dus zeer nabij, dat wij aan de te
lefoonjuffrouw kunnen zeggen : „U spreekt met 34998,
mag ik van U Batavia 1170 ?" en dat dan 't antwoord
luid : „Zeker mijnheer, is genoteerd."
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Zelfbouw.
Nu de zomertijd weer zoo’n beetje ten einde loopt,
begint er weer een verhoogde belangstelling te komen
voor het zelfvervaardigen. We meenen dit tenminste te
kunnen af leiden uit de talrijke aanvragen betreffende
het zelfbouwen van radio-toestellen, welke ons eiken
dag opnieuw bereiken.
Inderdaad heeft het zelf-fabriceeren een zekere
bekoring, welke des te grooter is, als het toestel na
afwerking werkelijk goede muziek ten gehoore brengt.
Maar een feit is het, dat lang niet iedereen in staat is,
zelf zijn ontvanger te maken. Vanzelfsprekend is immers
een zekere mate van handigheid noodig. Zeker, men
behoeft geen gediplomeerd technicus te zijn, maar
toch moet men met gereedschap om weten te gaan.
Daar is bijv. de boor, welke we noodig hebben, orn
met groote nauwkeurigheid gaten te boren in de frontplaat, welke meestal vervaardigd is van eboniet,
een stof, welke we vrij spoedig kunnen verknoeien,
als we niet voorzichtig zijn. Weten we de boor niet met
de noodige omzichtigheid te hanteeren, dan is het 't
beste, deze bij een radio-handelaar te laten boren.
Dit kan men tegenwoordig bij vrijwel alle goede adres
sen voor weinig geld laten doen. Daarbij komt, dat het
aantal gaten, dat we tegenwoordig in de frontplaat
moeten aanbrengen, lang zoo groot niet meer is, als
dat enkele jaren geleden het geval was. Toen toch
werden vrijwel alle onderdeden op de frontplaat ge
monteerd, tot lampvoetjes en transformator toe.
O. m. deed men dit vanwege de goede isolatie.
Sindsdien is echter gebleken, dat men aan de isolatie
niets te kort doet, als bepaalde onderdeden op de
grondplank worden bevestigd. Behalve schakelaars en
condensatoren, vinden wij dan ook tegenwoordig vrij
wel alle andere onderdeelen keurig netjes op de grond
plank. Transformatoren, daartoe geschikte spoelhouders, evenals de lampvoetjes, ja zelfs weerstanden
en blokcondensatoren, dit alles kan zonder eenig be
zwaar op hout gemonteerd worden. Het grootste voor
deel hiervan is wel, dat men hierdoor de onderdeelen
Zoo gunstig mogdijk kan opstellen, en tweedens, dat
men niet zooveel gaten in de frontplaat behoeft te
boren.
Ook zal men goed met de tang om moeten kunnen
gaan : talrijk zijn de montagedraden, welke in nette
bochtjes en hoeken gebogen moeten worden. Aan
sluit klemmen, zooak die bijv. op transformatoren.

condensatoren e. d. voorkomen, sluit men het beste
aan door aan het montagedraad een keurig rond oogje
te buigen en dit met een moer vast te zetten. Enfin,
daar zijn vele andere bewerkingen, waarin men min
of meer thuis moet zijn, wil men tenminste geen al te
slechte montage en daardoor vergroote kan;, op sto
ringen hebben.
Over het algemeen kan men echter wel aannemen,
dat vrijwel iedereen, die ook maar eenigermate voor
„handig” doorgaat, zichzelf een toestel kan bouwen.
Mits hij echter precies de aanwijzingen, enz., gegeven
bij de bouwteekening, opvolgt. Ook moet hij niet
eigenmachtig dingen gaan veranderen, zelfs geen maten
wijzigen, noch verbindingen anders leggen. Een goede
bouwteekening is n.l. heel precies uitgemeten en het
verleggen van een enkel draadje kan soms leiden tot
minder goede resultaten. Ook de afstanden tusschen
de verschillende onderdeelen moet men precies op
volgen. Slechts dan is het mogelijk, een goed werkend
toestel te maken.
Vanzelfsprekend is het steeds goedkooper, zelf
een toestel te fabriceeren. Men spaart daar immers
arbeidsloon mee uit ! En dat is tegenwoordig niet
zoo héél weinig !
Nieuwe producten.
Hieronder nemen wij eenige mededeelingen op van
firma's, welke op Jaarbeurs en Radiotentoonstdling
(Utrecht resp. Rotterdam) geheel nieuwe producten
brengen. Dit in afwachting van een verslag, dat wij
alsnog hopen uit te brengen, betreffende de nieuwste
snufjes, welke voor het nieuwe seizoen verschenen zijn.
Van de nieuwigheden, welke de N.V. Philips' Radio
te Utrecht exposeert, trekken in het bijzonder onze
aandacht een drietal nieuwe ontvangtoestellen, een
luidspreker en een serie nieuwe nis seistroomlampen.
Het eerste nieuwe toestel is een 4-lampstoestel, dat
een ingebouwd voedingsapparaat bezit en in verbin
ding met een luidspreker slechts aansluiting op het
lichtnet behoeft, om in werking te worden gesteld.
Het gebruik van batterijen of van een plaatspanningapparaat is hiermede geheel komen te vervallen. Hoe
wel het toestel tweevoudig- afgeschermde hoog
frequent-versterking bevat, waarmede op de lange
golven een minstens aoo.ooo-voudige versterking kan
worden bereikt, en het drie afgestemde kringen heeft,
is het mogelijk gebleken het toestel met éénknopsbediening uit te voeren. De zeer groote gevoeligheid
maakt het gebruik van een kleine antenne of raamantenne mogelijk. De selectiviteit, de geluidskwaliteit
en de geluidsterkte, die men met dit toestel beretke^
kan, grenzen aan het ongeloofelijke.

Het tweede nieuwe ontvangtoestel is een drielampstoestel, overeenkomende met het bekende type 2501,
doch met een ingebouwd plaatspannings-apparaat,
zoodat ook dit toestel direct aan het electrische net
kan worden aangesloten.
Het derde ontvangtoestel is een verrassing voor hen,
die in de overzeesche gewesten wonen. Het is n.l.
een universeele 4-lamps-ontvanger voor golven tusschen 10 en 2400 M., doch speciaal ontworpen voor
de ultra-kortegolf-ontvangst en voor het gebruik
in de tropen. Zes uitwisselbare spoeleenheden maken
het mogelijk, het gehecle genoemde golflengtegebied
te bestrijken. Ook de afmetingen van dit toestel zijn
Zeer bescheiden en het munt bovendien nog uit door
eenvoud van bediening en soepelheid van instelling.
De nieuwe Philips' Wisselstroomserie bevat lampen
voor iedere plaats in het ontvangtoestel.
Als verdere nieuwigheden merken wij op twee trans
formatoren voor de voeding van de gloeidraden der
wisselstroomlampen.
Een ander nieuw product zijn de vaste condensa
toren, die in het gangbare model door de Philips Fa
brieken vervaardigd worden in capaciteiten van
1, 2, 3 en 4 microfarad.
Behoudens verschillende verbeteringen en toevoe
gingen aan de Lissen-serie, komt de firma Lissen in het
komende seizoen met de navolgende nieuwe artikelen
uit :
Lissen super transformator. Dit is een laagfrequent
transformator, waarvan de primaire wikkeling een
buitengewoon hooge zelfinductie heeft ; daarbij is een
voldoende dimensionneering gegeven aan de kern om
ook bij lampen met grooten plaatstroom geen magne
tische verzadiging te verkrijgen. Deze transformator
is in cellen gewonden en over de primaire windingen
is een condensator ^an .0003 mfd. ingebouwd. De
weergave der lage tonen is uitmuntend, terwijl toch
ook, de hooge sisklanken tot hun recht ko men.
Lissen variabele condensator. Deze variabele conden
sator voldoet aan de hoogste eischen, welke aan een
condensator kunnen worden gesteld. De uitvoering
is fraai en zoodanig, dat hij en voor ééngaats-frontplaatmontage en voor bodemraontage geschikt is. De con
densator is logarithmisch uitgevoerd, de draaibare
platen zijn door middel van een soepel snoertje met
het frame verbonden, zoodat kraken uitgesloten is.
De wrijving in de lagers is door een vernuftige con
structie steeds contact. De as loopt door, wat het
samenkoppelen van twee of meer condeasatoren
gemakkelijk maakt. Aan het vaste plafenstel bevin
den zich twee aansluitklemmen, waardoor een nette
montage bevorderd wordt. Zij zijn leverbaar in de

waarden : ioo, 200, 300, 350, en 500 c.M. De Lissenfijnregelknop is uitgevoerd in zwart bakeliet en is
een sieraad voor elk ontvangtoestel. De overbrenging
wordt verkregen door middel van frictie, dus niet
door tandwieltjes, welke spoedig gaan slijten. Speling
is absoluut uitgesloten. Deze knop kan op iederen con
densator bevestigd worden. De bevestiging op de as
heeft plaats met behulp van een met een moer aan te
zetten klemring, die zich in een conisch gat vernauwt.
De knop is zeer eenvoudig te monteeren en heeft een
bijzonder duidelijke, achter een haarlijn afleesbare
schaal. De vertraging is 1 op 20.
Onder de firma's, welke zich thans voor het eerst
op de Jaarbeurs doen zien, valt de aandacht op Telefunken. Deze heeft een monsterkamer op de ie etage
(stand 1032) en exposeert daarin een uitgebreide col
lectie radio-ontvangtoestellen, luidsprekers, alsmede
radiolampen.
Wat de toestellen betreft bemerken wij drie nieuwe
typen, waarvan er twee geschikt zijn voor aansluiting
aan het lichtnet en waarin het plaatstrooxnapparaat
en de gloeistroomtransformator zijn ingebouwd, zoodat men voor een radio-installatie behalve een dergelijk
toestel nog slechts een luidspreker en een antenne
noodig heeft.
Naast de hier te lande reeds goed ingeburgerde
Arcolette 3, Telefunken 4 en Telefunken 9, zijn als
nieuwe typen verschenen de Arcolette 3 w, de Tele
funken 9 w en de Telefunken 10.
De Arcolette 3 w is een drielampstoestel voor aan
sluiting aan het lichtnet, de Telefunken 9 w een vijflamps dito, waarmede men met een (onzichtbare)
kamerantenne alle neembare Europeesche omroepstations op luidspreker ontvangt. Werkelijk een wonder
van vernuft en radiotechniek ! Aardig is hier het contrólelampje, hetwelk tegelijk voor verlichting der
afstemschaal als voor signaal, dat het toestel ingescha
keld staat, dienst doet.
De Telefunken 10 is een drielampstoestel met steek
spoelen, geschikt om met gelijkstroom- en wisselstioomlampen gebruikt te worden. Het komt ons
voor, dat dit toestel een geduchte concurrent voor de
*>. radiocentrales zal zijn, daar de radio door het in den
* handel brengen van dit toestel binnen ieders bereik
ligt. Dit toestelletje wordt toch verkocht tegen den
ongeloofelijk lagen prijs van ƒ 17.50 natuurlijk zonder
lampen en spoelen.
Op te merken valt een nieuwigheid bij de meeste
typen Telefunken-toestellen, n.\ dat zij voorzien zijn
van gramofoon-aansluiting. Door het daarvoor be
stemde contact met een gramofoonopnemer (pick-up)
te verbinden, houdt de radiomuziek op en kunnen de
gramofoonplaten electrisch in den luidspreker worden
weergegeven, waarbij het toestel als versterker fungeert.
De weergave is dank zij de toegepaste Telefunkenweerstanïdsversterking van een kwaliteit, als wij zelden
hoorden.
Corrtspondentie.
P. H. B., Hilversum. Uw geval staat in het geheel
niet alleen! Daar zijn er tientallen, die hetzelfde mee
gemaakt hebben als u. U woont te dicht bij den zen
der. Twee kilometer of 300 meter is een groot verschil !
Wend u tot den Importeur van uw toestel : Handels
en Ingenieursbureau Tasseron, Conradkade, Den
Haag. Mogelijk kan dit Bureau u afdoende helpen .
wij betwijfelen dat echter wel een beetje.

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH. SCHNABEL)
'n Moeilijke vraag.
Dezer da gen werd ons in verband met de Rotterdarasche Radio-tentoonstelling de volgende vraag
gesteld (door K. S. te Oosterhout) : „Hiermede in
verband zou ik gaarne vernemen, welk toestel, in den
prijs van ƒ 250.— tot ƒ 300.—, thans aan de meest te
verwachten eischen voldoet
De vraag lijkt ons wel van meer algemeen belang ;
vandaar, dat we er wat dieper op in willen gaan.
Otn de vraag te kunnen beantwoorden, zouden we
op de eerste plaats moeten weten, welke eisch en aan
den ontvanger gesteld zullen worden. Is de toékcomstige
toestelbezitter muzikaal, of iemand, die muziek „wel
aardig” vindt ; is 't een man, die technisch wat op de
hoogte is of dit althans komen kan, of zijn aspiraties
alleen gaan naar de voornaamste omroepstations, naar
de z. g. krachtstations, of wil hij ook luisteren naar alle
mogelijken onmogelijke korte-golfstations. Dit zijn dan
de op grooten afstand gelegen zendstations, welke
— meestal met vrij geringe energie — dikwijls zeer
fraaie programma's uitzenden. Stations als Barcelona,
Rome, New York e. d. zijn echter lang niet regelmatig
te hooren en er behoort een zekere bedrevenheid in
het bedienen van een ontvanger toe, om ze ooit te
hooren te krijgen. Dergelijke stations komen soms
L-v-r geheelen avond keurig hard door — zij 't ook met
min of meer sterk opvallend sluier-effect — terwijl
zij een anderen avond met de beste wil van de wereld
niet te ontvangen zijn. Het kan zelfs voorkomen, dat
men een ver afgelegen station hoort en weken da arna
't soms niet meer kan krijgen. Daar zijn n. 1. dagen —
of liever : avonden — dat een ontvangst over geweldig
grooten afstand mogelijk is ; de toestand van de atmos
feer schijnt hierin een belangrijke rol te spelen.
Laten we thans de verschillende eischen, welke aan
een ontvanginstallatie gesteld kunnen worden, wat
nader formuleeren en wel in de volgende categorieën :
1) perfecte weergave?
2) makkelijke bediening?
3) uitsluitend de groote stations ?
4) ook de belangrijkste op grooten afstand gelegen
stations ?
5) wat voor antenne ?
Ziedaar enkele vragen, welke men zich niet alleen
heeft te stellen, doch welke ook terdege onder de oogen
gezien moeten worden.
Het eerste punt omvat natuurlijk ook het toestel,
maar toch meer in het bijzonder den weergever. De
absoluut muzikale luisteraar zal vermoedelijk nooit de
muziek, voortgebracht door een hoornluidspreker,
kunnen appricieeren. Hij verlangt een goeden conus-,
zoo mogelijk een electro-dynamische luidspreker.
Vanzelfsprekend heeft het geen doel, een prima speaker
te zetten achter een min of meer slecht toestel. Een
goedkoop apparaat behoeft echter niet altijd slecht
te zijn ! Evenmin als een zeer duur apparaat persé
niet anders dan prima kan zijn.
Punt 2 — makkelijke bediening ? — is ook een vraag
van belang. Iemand, die absoluut geen notie van „radio”
heeft en bijv. te oud is, om nog eenig begrip van de
techniek te krijgen, zullen we maar geen raam-ontvanger aanraden. Nu zijn daar wel handelaren, die ’t
geweldig eenvoudig vinden, maar we weten uit erva
ring, dat zoo’11 apparaat niet veel waard is in handen
van leeken. Nu zijn we überhaupt geen groote voor
standers van raam-ontvangst, bijv. ook al, omdat er
méér lampen gebruikt moeten worden dan bij buitenantenneontvangst.
Wilt u uitsluitend de grootere stations (punt 3) be
luisteren, zooals Daventry, Parijs, Koenigswusterhausen, Langenberg, Huizen, Hilversum en nog en
kele, dan kunt u met een gewoon drie-lainpstoestel
wel volstaan met een antenne van 'n meter of 20 enkeldraads.
Wil men alle mogelijke stations uit den luidspreker
laten komen, dan kan ook ’t drie-pittertje nog van dienst
zijn — is daarvoor, mits uitgerust met moderne lam
pen, zelfs zeer goed bruikbaar — maar we moeten er
dan zwaardere eischen aan stellen, bijv. wat betreft
storingsvrijheid.
’n Modern vierlamps toestel eindelijk, geeft alles,
wat we redelijker wijze gesproken, verlangen kunnen,
op een kleine buitenantenne, maar zelfs ook nog vrij
veel op een binnendraadje.
Méér lampen dan 4 achten we overbodig, of 't moest
dan zijn voor raam-ontvangst. Opmerkelijk is, dat de
modernste wisselstroom-ontvangers, welke we op de
jongste radio-exposities hebben gezien, bijna allemaal
met 3 of 4 lampen waren uitgerust ; zelden met meer.
En we hebben wel jaren gehad, dat de 5 of 6 lampen
hoogtij vierden ! Gelukkig is die tijd nu voorbij.
Ten slotte nog een kort woord of het vijfde punt :
wat voor antenne ? Indien eenigszins mogelijk, doet
men altijd het beste een buiten-antenne te spannen. En
bij gebruikmaking van de tegenwoordige onlvanglampen behoeft zoo'11 antenne niet meer als vroeger 40, 50,
ja 60 meter lang te zijn en dan liefst nog drie draden
naast elkaar, maar is een enkele draad van twintig,
hoogstens 30 meter voldoende.
Correspondentie.
P. W., ïJeuzen. U kunt het door u gevraagde schema
vooi het zelf-vervaardigen van een plaatspannings-

apparaat gratis bekomen bij de fa. van Seters, Nassau
Ouwerkerkstraat 3, den Haag.
K. S.t Oosterhout. Wij mogen «u geen toestellen op
geven ; men zou ons t van eenzijdigheid kunnen ver
denken. Laat u door een goeden handelaar verschil
lende toestellen demonstreeren.
C. A. K,, Bandjermasin. Wij zullen uw vragen schrif
telijk beantwoorden. Stelt u zich intusschen eens in
verbinding met „Radio Holland”, Zuiderweg, Tand
jong Priok. Daar kunt u vele gewenschte inlichtingen
verkriieen.

van wisselstroom óf van een 2 volts accu (z.g. twee
volts-serie).
4 = lamp, bestemd óf voor voeding door middel
van wisselstroom, óf van een vier volts accu (z.g. vier
volts-serie).
Hieronder geven wij nog enkele combinaties voor
Philips-lampen :
Voor een toestel met laagfrequent-transformatorkoppeling :
A442 — A415 — B443 (zeer modern !).
Dito voor wisselstroom-voeding :
C142 — F215 — D143 (ietwat lastig, door ver
schillende spanningen).
,
Dito, doch allernieuwste lampen :
E442 — E415 — B443.
Bovengenoemde' combinaties zijn voor drielampstoestelien; men kan hiermede echter een geluid als
van een 4-iamps-toestel verwachten.
Voor een 4-pitter kunnen we nemen :
A435 (of A425) — A415 — A415 en B405 of B403.
Bij laagfrequentie-versterking met behulp van
weerstandskoppelingen gebruike men de A425.

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR IOH SCHNABEL)
Hoe de Philips-lampen ingedeeld zijn.
..Welke Philips-lampen moeten we in ons toestel
gebruiken ?” is een vraag, welke ons dagelijks gesteld
wordt, ’t Is met te verwonderen, want, hoewel er
nog meer goede radio-lampen op de markt zijn,
bestaat er in ons land een duidelijk merkbare voor
liefde voor de Eindhovensche producten.
Nu ’t nieuwe radio-seizoen begonnen is, willen
we in een tweetal artikelen (betreffende Philips- en
Telefunken-lampen) aangeven, hoe de radio-lampen
zijn ingedeeld, hoe we uit de talrijke typen de juiste
voor onzen ontvanger uitkiezen.
Men zal wel eens bemerkt hebben, dat de Philipslampen steeds worden aangeduid door een letter,
gevolgd door een getal van drie cijfers. Ziet hier de
beteekems van deze, voor velen duistere, combinaties :
De letter geeft aan, hoe groot het gloeistroomverbruik van een betreffende lamp is. Het eerste
cijfer van het getal, dat op de letter volgt, geeft de
gioeispanning aan, de beide laatste cijfers den ver-

detector ; alle voor accu-voedmg.
B
meestal eindlamp.
C — F = meestal wisselstroomlamp.
He! hierop volgende cijfer geeft de gioeispanning
van de betr. lamp aan en wel als volgt :
1 = lamp van de z.g. één volts-serie, bestemd óf
voor voeding door middel van wisselstroom, óf door
middel van een 1.5 volts schel-element.
2 = l3mp. bestemd óf vcor voeding door middel

DRAADLOOZE PRAATJES
(DOOR JOH. SCHNABEL)
Iets over isolatie-materiaal.
Niet alle lichamen, waaraan electriciteit wordt mede
gedeeld, gedragen zich op dezelfde manier. Er zijn
lichamen, waarover de electriciteit zich dadelijk
verspreidt, deze worden over hun gansche oppervlakte
electrisch, terwijl andere lichamen slechts electriciteit
opnemen op de plaats, waar de electriciteit wordt
medegedeeld.
De eerste worden goede geleiders genoemd ; hiertoe
behooren ö.a. metalen, graphiet, het menschelijk
lichaam ; de tweede heeten slechte geleiders of isolato
ren, zooals o.a. glas,lucht, barnsteen, schellak, porcelein,
papier, guttapercha. Goede geleiders verliezen de
daarop gebrachte electriciteit dadelijk, wanneer zij met
de aarde in verbinding worden gebracht ; er dient dan
ook steeds gezorgd te worden, dat goede geleiders
alleen met isolatoren in aanraking komen, m.a.w., daf
de goede geleiders geïsoleerd zijn, opdat de electriciteit
met van de geleiders kunne wegvloeien.
Toevalligerwijze kwam bovenstaande uiteenzetting
ons onder 't oog, toen wij de „Technische Handleiding
voor Adspirant Radiotelegrafisten" van Damstra &
Walrave ter hand namen. Ze zegt met weinig woorden,
wat xedeie radio-luisteraar zich steeds voor oogeu moet
houden :
. dat de goede geleiders geïsoleerd zijn,
opdat de electriciteit niet van de geleiders kunne weg
vloeien.” Maar al te vaak wordt dit gebod uit de
electriciteits-leer in den wind geslagen. Daar is bijv. de
luisteraar, die er een keurig geïsoleerde antenne op na
houdt : aan beide einden van de antennedraden zijn
twee, drie van die mooie, groene isolatoren aangebracht,
maar.... de invoerdraad (evenals de antenne van blank
koperdraad) loopt, vóór hij door den invoerisolator het
huis binnenkomt, even langs den muur. Dat kan nu
eenmaal met anders, anders moest „Herr Luistervink"
daar een lat timmeren, die den invoerdraad van dien
muur moest afhouden. En dat kleine eindje, waar|de
draad langs den muur loopt, zal toch wei niet zoo heel

erg zijn! Ten minste, dat denkt men, maar de vakman
ziet al dat zinnetje voor zich opdoemen : „dat de goede
geleiders geïsoleerd zijn, opdat-----" enz. Inderdaad,
die paar centimeter, waar de draad den muur raakt,
kunnen funest zijn- Niet alleen kunnen er geweldige
kraak-storingen door ontstaan, maar het is zelfs niet
uitgesloten, dat de ontvangst van ver-afgelegen, be
trekkelijk zwakke stations er onmogelijk door wordt
gemaakt. Bij mooi, droog weer zal dit niet direct het
geval zijn, maar wel zoodra de atmosfeer vochtig is ; de
muur wordt dan ook meer of minder nat, daardoor
beter geleidend voor electrische stroomen en.... onze
'• met zorg opgevangen muziek drupt ongemerkt langs den
natten muur weg naar Moeder Aarde ! En aangezien
dat nu wel niet onze bedoeling zal zijn, is het maar
beter, den invoerdraad deugdelijk te isoleeren van alles,
wat met die aarde in verbinding slaat, of kan komen te
staan. De draad moet dus overal vrij van zijn : van
boom aft, goten, daken, muren. Slechts isolatoren — en
dan nog maar alleen goede ! — mogen in aanraking met
de diaden van ons „luchtnet" komen.
't Bovenstaande is ook van toepassing op de aardleiding van ons toestel. U zult wel verwonderd vragen :
„Mag dan de aardleiding met in aanraking komen met
de aarde ?" Neen, waarde lezer ! Want als uw aarddraad
ergens per ongeluk contact maakt met bijv. een natten
muur, dan is dat contact niet goed genoeg om van een
„aardverbinding" te spreken, wat echter niet wegneemt,
dat een gedeelte van den stroom daar naar de aarde zal
trachten weg te vloeien, wat echter niet dan met horten
en stooten zal gebeuren. Gevolg : kraakstoringen,
geringe storingsvrij heid van den ontvanger, enz. We
moeten dus steeds zorg dragen, dat er maar één enkele
aardverbinding is, maar dat moet dan ook een zeer
goede zijn.
In onze radio-installatie gebruiken we verschillende
soorten isolatiemateriaal : porcelein (voor antenneisolatoren), eboniet (lampvoetjes, in condensatoren,
enz.), hout (frontplaat), bakeliet (handels, schalen, enz.),
mica (in blokcondensatoren), schellak (voor honingraatspoelen), lucht (tusschen de platen van luchtcon
densatoren), enz.
Eboniet is fèitelijk niets anders dan rubber, waaraan
men o.m. zwavel heeft toegevoegd, om dien rubber hard
te maken. Het is gemakkelijk te bewerken, o.a. met
een gewone figuurzaag. Daarentegen is het eboniet niet
vuurva st, integendeel vrij brandbaar, doch als hef
niet persé in een vlam wordt gehouden, zal het niet zoo
heel vlug in brand geraken. Slechte kwaliteiten ver
kleuren in den regel vrij spoedig, als zij aan lucht en
zonlicht zijn blootgesteld.
Mica, dat we in de meeste blokcondensatoren aan
treffen als dielectricum ontleent zijn naam aan „micare"
— aldus een technische mededeeling van de bekende
isolatie-firma M. Ph. Meiler te Amsterdam — dat
glinsteren beteekent. Het is een natuurlijk gesteente,
dat zich in uiterst 'dunne, doorzichtige blaadjes laat
splijten. Het meeste mica wordt in Indië gevonden, dat
meer oplevert dan alle andere landen te zamen. Daarna
volgen Canada, de Vereenigde Staten, het voormalige
Duitsch-Oost-Afrik3, Japan en China. Mica is een
uitstekend isolatie-materiaal en bezit reeds bij een dikte
van 0.025 m.M. een doorslagspanning van ca. 5000
Volt. Verreweg hel grootste gedeelte wordt bij liet
splijten niet glashelder, doch vertoont allerlei vlekken.
Sommige dezer vlekken maken de stukjes voor de
eleetro-techniek ongeschikt, daar zij geleidend zijn.
Een grondige controle is dan ook noodig, voor de
stukken voor een bepaald doel gebruikt worden.
We zouden over de verschillende isolatie-materialen
nog heel wat kunnen vertellen, doch dit zou ons te ver
voeren. Genoeg zij, dat wij voor isolatie-doeleinden
steeds het allerbeste dienen te nemen. Anders zullen
we steeds weer opnieuw gewaar worden, dat goedkoop
duurkoop is )
CORRESPONDENTIE
C.B., Rotterdam. Een schema voor ’t zelfvervaardigen
van een plaatspanningsapparaat kunt u gratis bekomen
bij de N. V. van Seters, Nassau Ouwerkerkstraat 3,
Den Haag.
J. //., Blerich. Besten dank voor pw uitvoerige
me dedeelingen ; wij zullen er zeker ons voordeel mee
doen ! Imtusschen gaven wij uw schrijven aan de betr.
firma door.
P. v.d. D., Utrecht. Ja, over den Philips' gramofoonopnemer verscheen een apart drukwerkje. Vraag aan bij
de N. V. Philips' Radio de prospecti 564H en R 506 H.
Teiefunken heeft nog geen „piek up". Wel bijv. de
Ampüon. U kunt deze hulp-apparaatjes in eiken
soliden radiohandcl bekomen.

meter lang. Zijn de antennes van vliegtuigen meestal
verzwaard door middel van een looden of ijzeren kogel,
hier maakte men gebruik van torpedovormige gewich
ten, welke van evenwichtskleppen waren voorzien. Het
eerste gewicht woog 4 K.G. ; het tweede 3 en het
laatste 2 K.G. Door deze inrichting was het mogelijk,
de antenne's bij iedere vliegsnelheid op den goeden
onderlingen afstand te houden. De hierbij afgedrukte
foto geeft aan, waar de drie gewichten van de antennes
hingen. Met behulp van een handwiel konden de drie

Hoe de raam- en aiidere antennes, alsmede de dynamo
aan den gondel bevestigd zijn.
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Radio in de Zeppelin.
Nu, dank zij de schitterende stuurmanskunst van
Dr. Eckener, de „Graf Zeppelin" zijn lange reis van
Europa naar de nieuwe wereld volbracht heeft, ondanks
stormen en tegenslagen, is het wel interessant eens na te
gaan, welke rol de radio bij deze geweldige prestatie van
technisch kunnen gespeeld heelt.
Reeds bij den roemrijken tocht van de ZR III, de
Los Angelos, werd een dankbaar gebruik gemaakt
van de nieuwste vindingen van de draadlooze telegrafie
en de draadlooze peiling. Een kleine kabinet was tot
radio-hut ingericht. We vonden hier een uiterst klein
ontvangtoestel, bestaande uit twee achter elkaar
geschakelde, eenpittertjes, waarachter een normale
was.
tweelamps-laagfrequentversterker geschakeld
Uitwisselbare spoelen zorgden voor een golfbereik van
300 tot 20.000 meter. Met behulp van den 200 Wattzender kon 2500 K*M. „begolfd" worden, terwijl deze
installatie ook gebruikt kon worden als telefoniezender
bij het landen, zoodat de commandant van het lucht
schip zich in verbinding kon stellen met den comman
dant van de luchthaven. Over het brandgevaar schreven
wij indertijd het volgende : „Een van de grootste
moeilijkheden, die de radio-technici vroeger hadden te
overwinnen, was wel het gevaar van ontploffing van het
waterstofgas. Zou n.1. dit uiterst explosieve gas bij een
of ander vonkend zender-onderdeel kunnen komen,
dan zou de ondergang van de Zeppelin vrijwel verze
kerd zijn. Hoewel het gevaar vroeger met den vonkzender nog veel grootèr was, is ook thans met de moderne

Vooraanzicht van de Zeppelin met de plaats, waar de
raam-enten nevan den richtingszoeker t5 ondergebracht.
lampzenders het gevaar niet denkbeeldig. De Telefunken-Maatschappij heeft echter dank zij haar 15jarig samenwerken met de Zeppelin Gesellschaft
het vraagstuk weten op te lossen. Om bijv. een opeenhooping van gas in de zender kast te voorkomen, wordt
gedurende den tocht geregeld versche lucht door het
toestel gedreven, zoodat, mocht er onverhoopt eens een
vonk ontstaan, de kans op explosie zeer gering is. Ten
tweede zijn de zendlampen met metaalgaas omgeven en
is de seinsleutel in een gasdicht omhulsel gesloten.
Verder hebben de marconisten order, om het seinen te
staken tijdens het stijgen van de Zeppelin, daar dit
altijd met eenig gasverlies gepaard gaat." De antenne
van de ZR III bestond uit drie draden, elk van 120

draden alle tegelijk of stuk voor stuk worden in- en
uitgerold.JDe foto geeft tevens den propeller weer van de
dynamo, welke het radiostation van de noodige electrische energie voorzag, terwijl onder de cabine de zak
zichtbaar is, waarin de Telefunken raam-antenne
ingebouwd was voor den richting-zoeker. Bij den

De dynamo, welke het radiostation van de Zeppelin
van stroom vóórziet en welke zóó is opgesteld, dat hij
steeds in de windrichting gedraaid kan worden.
jongsten Zeppelin tocht heeft men blijkbaar niet zoo'n
groot gebruik van den richtingzoeker gemnakt als bij
den tocht van de ZR III.
De Amerikaansche Marine hud
...
bijv. enkele schepen uitgelegd op van te voren bepaalde
plaatsen. Met behulp van den richtingzoeker kon recht
op een dezer schepen worden aangestuurd ! Mr. Speek,
de toenmalige ie radio-officier van de ZR III, zei dan
ook over dit instrument: „voor alles is de radio-peilinrichting voor een luchtschip op groote vaarten
onontbeerlijk voor de veiligheid."
Eveneens nemen wij hierbij een foto op van de
krachtbron van de Zeppelin : de buitenboord-dynamo,
welke zóó is uitgevoerd, dat hij steeds in de windrich
ting gedraaid kan worden. Bovendien is het mogelijk,
het heele instrument naar binnen te draaien, om het te
beveiligen voor beschadiging, als de Zeppelin weer op
Moeder Aarde is teruggekeerd. De Graf Zeppelin
heeft een heel wat betere radio-installatie aan boord,
dan de ZR III. Niet minder dan vier complete ontvang
toestellen staan ter beschikking, een radio-peilinstallatie
is mede aanwezig en verder een tweetal moderne
zenders. Alles is er op gebaseerd, zoo veilig en bedrijfszeker, als mogelijk is, te kunnen werken. Voor het geval,
dat de Zeppelin slechts geringe vaart heeft, bezit men
nog een binnenboord-dynamo, welke gedreven kan
worden door een accubatterij, welke batterij nog weer
kan worden opgeladen door 'n benzinemotor-generator.
Zonder radio zou de tocht ook vrijwel zeker op een
fiasco zijn uitgeloopen.

gert, om in den roosterknng ie komen. Vandaar gaai
de energie weer op de normale wijze over naar den
plaafkring, kortom : de h. f.-lamp werkt als een kleine
zendpil.
Daar bestaat nu wel een methode, om de z. g. genereer-neiging van de h. f.-lamp op te heffen, althans te
beperken, doch ideaal is deze niet. Door het z. g. neutrodyniseeren wordt de verkeerde neiging van de be
treffende lamp min of meer onderdrukt. De methode is
echter in zooverre niet juist, dat het beter is te voorko
men dan te genezen
Velschillende fabrieken, welke over wetenschappelijk
werkende staven beschikken, hebben zich op het vraag
stuk geworpen en — we kunnen het al direct zeggen —
met succes *
Zier hier, hoe ze het probleem oplosten: Wanneer twee
geleiders, die vlak naast elkaar liggen en gescheiden zijn
door een niet-geleider, onder spanning komen te
staan, dan dkunnen zij een condensator vormen. M.a.v\
er kan van den eenen geleider een bepaalde werking
uitgeoefend worden ten opzichte van den anderen. Is er
op den eenen geleider wél een zekere spanning, dan kan
’n even groote spanning op den anderen geleider teweeg
gebracht worden, zuiver en alleen door die condensa
torwerking
Een dergelijke situatie was nu ook waar te nemen bn
onze h. f. versterker-lampen. Een geleider (het rooster),
gescheiden door een niet-geleider van eeri tweeden ge
leider (de anode) : ziedaar een pracht-condensatoi
waarvan de capaciteit nog werd verhoogd, doordat de
platen zoo fijn dicht bij elkaar stonden ! Eerst verschenen er lampen, waarbij de anode op grooten afstand van
het rooster was aangebracht : de rooster-anode-capaci
teit werd daarvoor al een aardig stuk verminderd.
Echter zouden de toevoerdraden, welke in het lampvoetje vlak naast elkaar loopen, heel wat roet in het eten
kunnen gooien. Daarom werd de anode niet op de nor
male wijze aangesloten doch aan een schroef, welke
zich boven op den ballon bevond
En nog weer beter was de schermroostei lamp, waar
bij het rooster en de anode door een speciaal aaarvooi
aangebracht scheimrooster gescheiden werden. Hier
door werd de zoo gevreesde lampcapaciteit teruggebracht tot — praktisch gesproken — ’n waarde van nul.
Met deze lamp kan een zeer groote versterking bereikt
worden (een schermroosterlamp moet beter kunnen
versterken, dan twee gewone h. f.-lampen !) doch de
constructie van een toestel wordt
er niet eenvoudiger op. En het is
absoluut uitgesloten, dat m een
bestaand toestel met succes een
schermlanipgeprikt kan worden
De ontvanger moet geheel op
liet gebruik van zoo'n lamp zijn
ingericht; slechts dan kan men
er uithalen, wat er in zit; een
geweldige versterking, gepaard
aan groote storingsvrijheid. In
een volgend artikel zullen we
aangeven, hoe zoo'n lamp ge
monteerd moet worden
Aan schtmu-besidiers.
Ziekte van den teekena«r was
oorzaak, dat nog niet aan alle
aanvragen kon worden voldaan.
We hopen echter binnen enkele
dagen den achterstand weer in
te halen.
Wij maken er dringend op
attent, dat bij c»nsf; slechts een
drielaiiips - wisselstroom schema
met ingebouwde honingraatspoelen besteld kan worden
Andere schema’s zijn bij ons
niet verkrijgbaar en we kunnen
er ook geen zorg voor dragen
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Hoe we h. j.-versterken.
Onze lezers welen natuurlijk al, dat h. f. de ietwat
geheimzinnige afkorting is van ..hoog-lrequent”.
Maar dat we tegenwoordig op diverse manieren h. f.
kunnen versterken, is nogal velen onbekend. Wel heb
ben ze gehoord van nieuwe „dubbelroosterhoogfrequentafgeschermdeversterkerlainpen'' — méér dan 50
letters ! — maar 't fijne weten zij er niet van.
Vandaar onderstaande uiteenzetting, die echter op
geen stukken 11a volledig genoemd kan worden, doch
meei als een overzicht bedoeld is.
Hel grootste euvel van de vroegere hoogfrequent
lamp — vooral bij meervoudige hoogfrequenl-versterkmg —was de neiging lot genereeren : tot gillen. Dil
vmdt zijn oorzaak in het feil, dat er gelegenheid be
staat vooi de energie, welke in den anodekring slin-

brieken de koe maar direct bij de hoorns pakten, in
casu : de h.f.-lamp gingen verbeteren
Indien de capaciteit,welke bestaat tusschen den rooster
en de plaat van de lamp, groot is, dan is de kans heel
g oot, dat de energie, welke slingert in den anode-kl ing,
overgaat in den roosterkring, vandaar op de normale
wijze weer in eerstgenoemden kring komt, enz. De lamp
genereert dan. Nu was dit gebrek wel ten deele op
te heffen door een klein condensatortje tusschen beide
kringen te plaatsen. Neutrodyniseeren heet dit systeem
en het daarvoor te gebruiken condensatortje : „neutrodon” of „neutrodyne-condensator".
't Was echter maar een lapmiddeltje : men moest
’t in de lampen zelf zoeken. Men kwam toen op 't
idee, om op de eerste plaats den afstand tusschen rooster
en anode te vergrooten, waardoor de rooster-anode*capaciteit al belangrijk minder werd. Maar.... de
toevoerdraden naar deze beide clectroden liepen naast
elkaar en bedierven
den boel weer voor een
groot deel. En toen
werd de anode niet
aan de daarvoor steeds
gebruikte lampen aan
gebracht, doch direct
naar boven gevoerd ;
terwijl 'n speciale knop
boven op de lamp werd
aangebracht. Vanzelf
sprekend was het nu
zaak, buiten de lamp,
dus in het toestel, ook
d a&r anode- en roostertoevoerdraden zoo ver
mogelijk uit elkaar te
houden. Deed men dit
niet, dan werd de
geringe capaciteit van
de lamp toch weer — maar dan buiten die lamp —
tot een dikwijls vrij belangrijke waarde teruggebracht.
Volgens dit systeem construeerde Philips de A 430,
later de (verbeterde) A 435.
Maar ook dit was nog niet voldoende. Bedroeg de
normale rooster-anode-capaciteit ca. 2 -4 c.M., bij
de A 435 bleef nog maar 0.3 c.M. over. Ook deze
waarde achtte men nog te hoog en wederom doken de
technici in hun resp. laboratoria om na verloop van
tijd daaruit te voorschijn te komen met een lamp,
welke terecht „wonderlamp" genaamd werd. We
doelen hier op de A 442 (E 442 voor wisselstroomvoeding), een lamp met afgeschermden rooster. Ook
Telefunken construeerde een dergelijke lamp, doch
(DOOR JOH SCHNABEL)
in de practijk voldeed ons eerstgenoemde beter, om
dat deze lamp zich makkelijker laat afschermen. De
Welke eindlamp voor wisselstroom ?
A 442 dan heeft op de eerste plaats boven op den
Het is absoluut niet noodig gebleken, als eindlamp
glazen ballon een aansluitdop voor de anode, welke
een speciale wisselstroomlamp te gebruiken. De N.V.
dus niet is aangesloten aan een der voet-penren. Om
Philips' Radio geeft zelfs in haar prospecti over wisselnu elke werking van de anode op den rooster direct tegen
stroom-lampen aan, dat de gewone accu-lamp, de
te gaan, is tusschen deze beide electroden een derde,
B 443, zeer geschikt is, om met wisselstroom gevoed
of juister: vierde, aangebracht. Deze z.g. schermte worden en wel zonder bijzondere voorzorgsmaat
rooster heeft ten doel, elke inperking van de anode
regelen.
op den rooster tegen te gaan; echter de rooster geheel
We kunnen zelfs verder gaan en vaststellen, dat
vrij te laten inzake zijn invloed op de energie, welke
verschillende goede eindlampen zonder bezwaar
in den anodekring loopt. We zouden 't een straat
direct op wisselstroom kunnen werken. Naast de B 443
kunnen noemen met één-richtingverkeer: van achteren
gebruikten we dan ook enkele Telefunken-lampen,
naar voren mag alles door; omgekeerd echter niets.
'n Splendor- en een Schraek-lamp. En al deze lampen
En 't resultaat was, dat een anode-rooster capaciteit
deden 't goed.Voor dagelijksch gebruik dient men echter
bereikt kon worden met een practische waarde van
uitsluitend vier-voltslampen toe te passen (tenminste
nul. Daarbij kan de versterkingsfactor tot niet minder
als de gloeistroomtransformator 4 volt geeft). Lampen,
dan 150 worden opgevoerd, terwijl de inwendige
die 3.5 volt vragen, kunnen niet gebruikt worden ;
weerstand zoodanig is, dat de lamp zeer selectief
althans niet gedurende langeren tijd. Ze zouden dan
(storingsvrij) werkt.
al heel spoedig onbruikbaar worden. Of we zouden
Maar ! ! ! Het gaat niet, de lamp zoo maar zonder
gebruik moeten maken van een gloeidraadweerstand,
meer in een bestaand toestel te prikken om dan te
speciaal voor de laatste lamp, en dat kunnen we niet
kunnen verwachten, dat die lamp daarin zóó uit
aanraden; temeer, omdat er voldoende vier-voltslampen
muntend zal voldoen, als de catalogus vermeldt. Men
in den handel zijn.
zou dan leelijk teleurgesteld worden. Het is n.1. nood
Heeft Philips geen speciale vier-voltswisselstroomzakelijk, dat ook de toevoerdraden buiten de lamp zoo
eindlamp vervaardigd (althans nog niet), Telefunken
gering mogelijke capaciteit bezitten ; men dient ze
bracht er twee op de markt : de R E N 2204, een
niet alleen zoo ver mogelijk van elkaar verwijderd te
eindlamp van groot vermogen met indirecte verhit
houden, maar ze moeten ook zoo kort zijn als 't maar
ting, en de R E N 601, een normale eindlamp met directe
kan.
verhitting. Speciaal eerstgenoemde lamp heeft het
nadeel vrij volumineus te zijn, en bovendien bezit ze
nog een vrij breekbare punt boven op den ballon.
Breekt deze, dan is de lamp waardeloos : 17% gulden
weg ! Overigens hebben we over dit gedeelte van de
wisselstroom-ontvangst niet meer te vertellen. Veel
meer dienen we onze aandacht te concentreeren op
het vraagstuk : hoe we h. ƒ. versterken.
't Is voor den leek op radio-gebied tegenwoordig
lang niet makkelijk, zich te oriënteeren op het terrein
van de hoogfrequentie-versterking.
De normale h.f.-versterkerlamp, gebouwd volgens
hetzelfde principe als bijv. de detector-lamp, is feitelijk
geheel van het podium verdwenen om plaats te maken
voor lampen van veel ingewikkelder constructie.
Wat is nJ. het geval ? De oude h.f.-lamp — vooral
toegepast in meerdere h.f.-versterker-trappen achter
elkaar — had de onaangename eigenschap óm bij
de minste aanleiding te gaan gillen, te gaan genereeren.
Men sprak dan ook van de genereer-neiging van de
lamp .Zoo'n lamp, geplaatst bijv. in 't (oude) Koomans
schema, zal gillen zonder einde. In 't nieuwe (tusschenkring) Koomans-schema zal de |lamp niet zoo'"spoedig
genereeren, maar 't feit blijft bestaan, dat de lamp de
hoofdschuldige is. Vandaar, dat de greote lampen-fa-
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dan word» aanbevolen een vaste condensator van ca.
7.000 m.m.F. tusschen schermrooster en gloeidraad
te schakelen. Daarbij is deze condensator zoo dicht
mogelijk bij de lamp op te stellen.” Dit is nu welis
waar een heel aardig middeltje, maar.... voorkomen
is nog steeds be»er dan genezen ! Het zou totaal doel
loos zijn, een prima en vrij dure lamp te knopen en
haar goede eigenschappen door onoordeelkundige
montage vrijwel te niet te doen !
Opgemerkt dient nog te worden, dat de E 447 een
negatieve roostctspanning van 0.5 t volt vraagt. Be
halve de negatieve rooster-spanning van de l.f. ver
stei kerlampen, moeten we et dus ook een bezitten
voor deze h.f. lamp. We moeten 't afraden, deze span
ning op automatische wijze uit 't elektriciteitsnet te
betrekken, al was 't alleen maar, omdat de meeste voor
dat doel bestaande apparaten geen spanning van
tot r volt, doch meer geven. Bovendien is dan meestal
een leiding door 't geheele
toestel noodig, wat ook al
weer een nadeel is. We doen
dan ook verstandiger met
naast de lamp een enkel cel
let je uit een goed zaklantaarn
batterijtje op te. stellen, of
een speciaal 1 %'2 volts celletje
te koopen. Ttisschenschakeling van een stukje weerstanddraad zal misschien ook nog
wel noodig zijn.
Overigens
zij verwezen
naar de betr. gebruiksaan
wijzingen, welke bij de lam
pen gepakt zijn.
COR RFS PON D F. N TI E
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Hoe \ve hoogfrequent versterken.
In een vorig praatje hebben we nagegaan, hoe we
tegenwoordig hoogfrequent kunnen versterken.
Daarbij konden we deze soorten lampen toepassen :
de gewoone h.f. versterkerlamp, zooals we. die enkele
jaren geleden reeds kenden ; de h.f.-lamp met geringe
eigen capaciteit, dus de lamp waarbij o.a. de anode
boven op de ballon aan een schroefdop verbonden is
en ten derde de z g. schermroosterlamp ; de lamp met
vrijwel géén eigen-capacite.it, groote storingsvrijheid
en krachtige versterking.
We hebben ook gezien, dat deze laatste lamp een
schermrooster bezat, dat diende, om elke werking
van de anode op ’t rooster buiten te sluiten. Nu ligt
het voor de hand, waar anode ’t rooster niet mag beïn
vloeden, het absoluut uitgesloten dient te zijn, dat die

Hoe '1 was en hoe 't hij algehcele wisselstroom-voeding
worden kan !
beïnvloeding buiten de lamp plaats vindt. Vandaar,
dat de lamp geheel afgeschermd door een metalen
bus of scherm opgesteld dient te worden, zoo meerdere
h.f.-lampen worden toegepast. In normale gevallen,
waarbij dus gebruik wordt gemaakt van één h.f.-lamp,
is deze extra-afscherming niet noodzakelijk.
Echter is het aanbrengen van een metalen scherm
nooit doelloos. In de gebruiksaanwijzing betreffende
de Philips E 442, lezen we verder : „ook een te lange
leiding naar het schermrooster kan genereeren ver
oorzaken. Is een te lange leiding niet te vermijden,

ƒ. S., Sneek. t. Over het
algemeen zijn de P. schema's
vrij goed ; het door u ge
noemde is ons echter niet
beketid ; we kunnen rt u
af- noch aan ra den. Waarom
neemt u geen wisselstroom schema ? 2. Wisselstroom lampen ! 3. Die combinatie gaat voor mij goed door.
U kunt echter ook een plaatspanningsapparaat nemen
en een gloeistroomtransformator. Dat is zeker goed.
J. J. C., Nijmegen. 1. Hoewel de door u gevolgde
methode niet aan te bevelen is, behoeft zij niet steeds
storingen e.d. ten gevolge te hebben. U h^eft n.1. te
doen met een gunstige uitzondering. Spant u eens een
eind scheldraad direct naar die aardverbinding en
zie, of die beter is dan de andere ; zoo ja, bevestig dien
2.cn dan definitief en haal den len weg. 2. Als dat hout
werk niet vochtig is, zal ’t wel geen kwaad kunnen ;
ook deze methode is niet de juiste ! 3. Zijn de einden
goed blank gekrabd, en stevig in elkaar gedraaid, dan
is 't goed ; soldeeren is beter.

(Algemeine Elektricitats-Gesellschaft), Braun werkte
samen met Siemens en Halske. Behaalde resultaten
voerden tot een niet altijd vriendschappelijken wed
strijd : het was te voorzien, dat deze verdeeldheid geen
van beiden verder zou brengen. Patent- en andere
kwesties waren als het ware aan de orde van den dag.
Toch was het voor Duitschland van belang, niet
afhankelijk te zijn van Marconi; ook zelf wat te
presteeren op dit nieuwe technische terrein.
't Was in den herfst van 190a, dat de Keizer zelf
ingreep, toen hij aan zijn vriend, admiraal Hollmann,
dett wensch te kennen gaf, dat beide geleerden samen
SMuSkB werken met hel oog op het algemeen belang.
Hierop volgde een gedachtenwisseling tusschen de
beide firma's over de bijleggmg der „vijandigheden op
technisch en patent-gebied." Tot in ’t oneindige werd
hierover gepraat : 't bleek echter makkelijker, de beide
firma's — A.E.G. en Siemens en Holske — tot elkaar
te brengen, dan de betrokken geleerden !
In ’t voorjaar van 1903 echter waren de voorberei
dingen beëindigd en werd op 27 Mei officieel medege
deeld, dat de „Gesellschaft für drahtlose Telegrafie
m. b. H." was opgericht. Deze Maatschappij zou de
systemen van prof. Braun en Slaby-Arco exploiteeren
en onder medewerking van de genoemde uitvinders
verder ontwikkelen.
Op dit bericht deelde de Keizer mede, oprecht
ingenomen te zijn met ’t behaalde resultaat, terwijl hij
den wensch uitsprak, dat „die nieuwe Maatschappij
tof heil en zegen der industrie en daardoor voor het
geheele Duitsche vaderland mocht werken.'l
Zooals wij reeds eerder mededeelden, was het op
27 Mei j.1. vijfentwintig jaar geleden, dat deze Mi).,
bekend onder den naam „Telefunken", was opgericht.
Ter gelegenheid daarvan is o.m. een schitterend
uitgevoerd gedenkboek uitgegeven, waaraan wij deze
bijzonderheden ontleenen.
Daar wordt er o.m. de aandacht op gevestigd, dat ’t bij
de ontwikkeling der radio-techniek niet steeds in stijgen
de lijn is gegaan. Daar zijn bijv. de meest gunstige golf
lengten. In 1888 begon men met golven ter lengte van
enkele meters. Langzamerhand klom men wat op, tot
in 1900 eenige honderdtallen meters als „de” golflengte
gebruikt werd. Vanaf 1910 waren ’t er eenige duizend
tallen en 111 1920 werd zelfs gebruik gemaakt van golf
lengten tot over de 20.000 meter. En in 1924 keerde men
weer tot den aanvang terug : de korte- en ultra-korte
golf werd sterk favoriet !
Hoewel de telefonie en telegrafie momenteel op
een geer hoog peil staan, is men nog lang niet tevreden.
De volgende problemen — nog niet volledig opgelost —
staan in het teeken aller belangstelling ; daar is de
sneltelegrafie, waarvan men ’t tempo nog hooger wil
opvoeren. De telefonie moet nog mooier, natuurgetrou
wer worden ; beeldoverbrenging moet algemeene toepassing gaan vinden. Aan de televisie — het draadlooze
verzien over onbeperkte afstanden — wordt hard ge
werkt evenals aan de gerichte uitzending, waarbij men
met minder energie grootere afstanden hoopt te halen.
Er is dus voorloopig nog werk genoeg aan den winkel !
Uit het vele interessante, dat het Telefunkengedenkboek nog geeft — jammer genoeg is het niet in den
handel — nog een enkel woordje over de ontwikkeling
der radio-lamp.
(DOOR JOH. SCHNABEL)
Nadat men met kohaerer en kristaldetector gewerkt
iaar mrlin „rhniek
^d’ kwam °P een goeden dag prof. Nernst bij Teie25 jaar radio techniek.
funken met ’n nieuwe uitvinding, ’t V/as de lampverHet zal wel met algemeen bekend zijn, dal de vroege- sterker van Robert von Lieben en wel toegepast als
re Duitsche Keizer de directe aanleiding is geweest laagfrequent-versterker. Het gevolg was, da! in 1912
tot den geweldigen opgang, welken de radio — zoowel door Telefunken begonnen werd met de verdere uitde telegrafie als telefonie — in Duitschland heeft werking van deze lamp als versterker. Voor het eerst
gemaakt. Wat was n.1. het geval ? Was ’t in Engeland werd een ontvangtoestel met zoo’n l.f. versterkerlamp
Marconi, die zich met hart en ziel aan de „draadlooze” geprobeerd in 1913. Ongeveer een jaar later kwam de
wijdde, in de hoop en in de veronderstelling, er iets
hoogvacuum lamp in 't Telefunkenlaboratorium klaar
bruikbaars van te kunnen maken, gelijktijdig werkten welke al weer betere resultaten gaf. Op 10 April 1913
m Duitschland de geleerden Slaby en Braun.
werd patent verkregen op de uitvinding van dr. A.
De eerste vond een onderdak bij de bekende A.E.G. Meissner : de terugkoppeling, een geweldige stap
in de goede richting ! In
1914 kwam de hoógfrequentversterker ; in 1915
de eerste lampzender,
enfin elk jaar gebeurde
er op radio-gebied iets
belangwekkends.
Tot slot nog de opmer
king, dat door den Duitschen Omroep in 1927
niet minder dan f4.200.000
werd uitgegeven aan artisten-honoraria en c.a.
f 1.000.000 aan auteurs
rechten !
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/. ’n Stukje historie
't Is nog niet zoo héél lang geleden, dat er in het
geheel nog geen radio-omroep bestond en er geen
Huizen, geen Hilversum en geen Daventry bestond.
Die plaatsjes waren er wel, maar niet de zenders, die
ze een wereld-bekendheid gaven!
Dat ’t in ons land was, dat de eerste omroepzender
van Europa werd opgericht, is een feit, waarvan de
meeste luisteraars niets weten. Het was ing. Stéringa
3 Idzerda, een Haagsch ingenieur, die in 1919 in zijn
fabriek aan de Beukstraat te 's Gravenhage dien zender
oprichtte. Eerst echter had hij proeven genomen op de
Utrechtsche Jaarbeurs, waarbij gedemonstreerd werd,
hoe zoo'n radio-telefoniezender werkt. Enkele maan
den later — in November — werden, dank zij de zend
vergunning van den Minister van Waterstaat, de eerste officieele uitzendingen gehouden. Behalve in ons
eigen land werden de uitzendingen ook in het buiten
land goed ontvangen. En was men in ons land niet erg
enthousiast, waar het financieelen steun betrof, Enge
land voelde ook hiervoor wat. Immers voor wat hoort
wat, en daar er in Engeland veel naar P.C.G.G. (dat
waren de officieele „roepletters" van het Haagsche
station) geluisterd werd, besloot het bekende dagblad
de „Daily Mail" geldelijken steun aan ir. Idzerda te
geven. Circa drie jaar lang kon het station toen in be
drijf gehouden worden en verscheen een lange rij van
meer of minder geschikte musici voor de Haagsche mi
crofoon.
De oprichting van een omroepzender in Londen
werd aanleiding, dat de Engelsche luisteraars hun aan
dacht gingen concentreeren op hun nationalen zender,
en zoo hield ook de subsidie voor Idzerda op. En onze
eigen luisteraars voelden blijkbaar niet veel voor betalen!
Het reeds eerder ingestelde „Zon- en Maanfonds",
waaruit de kosten voor uitzendingen op Zondagen
en Maandagen bestreden moesten worden, bleek alles
behalve 'n goudmijn en bij gebrek aan geld dreigde
de omroepzender stopgezet te worden. En daarmede
zouden de Hollandsche luisteraars heel wat missen.
Ten minste, ais we die paar zenduren per week „heel
wat" kunnen noemen 1
De Nederl. Vereen. voor Radiotelegrafie greep
echter juist bijtijds in en stelde een omroep-commissie
in het leven, welke er in slaagde het benoodigde geld
bij elkaar te krijgen. In 1923, op 8 Februari, vond de
eerste uitzending vanwege de N.V.V.R. plaats, waarna
tot half '24 geregelde uitzendingen plaats vonden.
Door ambtenaren van de hinderwet daartoe ge
dwongen, werden op 13 September '23 de motoren
van P.C.G.G. stopgezet en werden de uitzendingen
„tot nader order gestaakt".
Intusschen was onder leiding van den Engelschen
ingenieur G, White een teiefoniezender tot stand gekomen in de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek,"de
N.S.F., te Hilversum, Reeds tien dagen na het stop
pen van Den Haag zond de N.V.V.R. uit via Hilver
sum l Ongeveer een maand lang was toen Hilversum
liet middelpunt aller belangstelling, doch 18 October
1923 ging de N.V.V.R. weer naar Den Haag terug,
waar intusschen een keurige studio was ingericht. De
Vereenigingsomroep bleef hier tot de helft van 1924,
toen men het niet mger noodig achtte, „blijvende
maatregelen, om het otnroepfonds geregeld aan te vul
len", te nemen.
Over deze eerste uitzendingen zou nog héél wat te
vertellen zijn ; bijv. van de tallooze malen, dat deze

De eerste studio” leek veel op ’n lekke schuur..,.
of gene voor de microfoon komende artist van de ge
legenheid gebruik maakte, om pa of ma, vrouw of
tante even draadloos te groeten ! Thans is de omroep
zoo gemoedelijk niet meer! Of het geval, dat zich in

de Hiiversurasche studio moet hebben afgespeeld :
het was nog maar ’n nood-studio, die veel weg had
van ’n lekke schuur en waar de regen zóó door naar
binnen kwam, dat de spreker 'n parapluie moest opzetIn 1924 volgden verschillende firma's op radiotechnisch gebied het voorbeeld van Idzerda en richtten
kleine telefonie-zendertjes op, wat uit reclame-oogpunt
niet slecht gezien was! Zoo kregen we „omroepstations" in Den Haag (van 2 verschillende firma's),
in Amsterdam en IJmuiden. Het was te voorzien, dat
dit geen stand kon houden : 5 omroepzendertjes, en
de een na de ander hield dan ook met z'n uitzendingen
óp. Alleen de N.S.F. hield het vol, dank zij een cir
culaire, waarin om geldelijken steun verzocht werd en
welke was gericht tot de vele luisteraars, die een ontvangst-rapport hadden ingezonden. De N.S.F. stelde
toen een commissie in, welke de binnengekomen gelden
zou beheeren, en zoo ontstond de „Hilversumsche
Draadlooze Omroep", de H.D.O.
Wat hierna gebeurde, mogen we als genoegzaam
bekend achten : de oprichting der verschillende partijomroepen en de stichting van een tweeden krachtomroepzendei
Na dit praatje, dat beoogde, u op de hoogte te bren
gen van 't „gr.is verleden" van den radio-omroep,
zullen wij ’t een volgende maal hebben over „Wat de
aether doet", waarmede we dan ’t tweede artikel
geven van een serie, welke we vroeger reeds aankondigden en waarin we een beknopt overzicht hopen
te geven van het „hoe en waarom" van de radio.

Maxwell heette hij — die de electrische trillingen
identiek dacht met bijv. warmte- en ^lichttrillingen.
Warmte en l:cht zouden niets anders zijn dan trillingen,
welke m den aether, den wereld-aether, weiden op
gewekt resp. door een warmte- en lichtb ron.
Men heeft dit alles aangenomen en zoo kennen we
tegenwoordig een groot aantal van die acthertrillingen,
die onderling slechts verschillen, doordat zij elk haar
eigen golflengte hebben. Deze aethergolven of-trillingen
planten zich voort met een snelheid van ca. 300.000
K.M. per seconde.
Wat verstaan we nu onder golflengte ? Den afstand,
welken een uitgezonden golf af legt, totdat een volgende golf wordt uitgezonden, oftewel in den geleerduitzienden formulevorm :
vootplantings -snelheid
golflengte =
frequentie
De voortplantingssnelheid is — zooals we hierboven
zagen — 300.000 K.M. of 300.000.000 M. per seconde.
Onder frequentie verstaan we het aantal trillingen of
golven, dat per seconde wordt opgewekt. In de radio
techniek bezitten we toestellen en machines, welke
aethertrillingen kunnen opwekken met zeer korte,
maar ook met zeer lange golflengten, alsmede alle
hier tusschen gelegen waarden. Nemen we bijv. een
machine, die i.oco.ooo trillingen per seconde kan
opwekken (zoo’11 machine bestaat en wordt toegepasf
ook !), dan kunnen we heel gemakkelijk de golflengte
van die machine, van dien zender bepalen. Immers :
300.000.000

golflengte

—

=

300

M.

1.000.000
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II. Wat de aether doet.
In de radio-wereld wordt zonder blikken of blozen
al maar gepraat over aether, aethergolven en aethertnllingen en toch hebben weinigen er eenig begrip van.
Gaan we echter aan 't peinzen en trachten we dan een
verklaring te vinden voor het verschijnsel, dat de radio
muziek van ver weg tol ons komt, dan kunnen we haast
niet anders doen, dan *t bestaan van een of andere
geheimzinnige stof aannemen.
Daar is een geleerd man geweest
James Clark

We kunnen echter niet maar willekeurig doorgaan
met het verhoogen of verlagen van
de golflengte van 'n radio-zender, daar
dit op onoverkomelijke moeilijkheden
zou stuiten. Bovendien kunnen we
maar een bepaald gebied in de lange
reeks van aethertrillingen dat der
radio-golven noemen. Zouden we
bijv. in staat zijn, met behulp van
één en dezelfde machine alle aethertrillingen op te wekken, welke er
bestaan, dan zouden we allerlei ver
schijnselen te weeg brengen. De golven
steeds korter makend, dus de fre
quentie (snelheid van opeenvolging)
steeds verhoogend, zouden we van
de gewone radio-golven in de korte
en ultra-kor te golflengten geraken.
Vandaar zouden we komen in liet
gebied van de Hertysche golven, om
via een nog onbekend gebied te be
landen bij de warmte teweegbrengende
stralen. Via de infra- roode stralen zouden we —
de golflengte steeds kleiner makend
komen tot de
lichtstralen, de violette en ultra-violette stralen. Dan
Zou er weer een nog onbekend gebied zijn, waarna
we op het terrein van de Röntgen of x- en
Gammastralen zouden arriveeren.
Zagen we hierboven, dat we bij een frequentie van
1.000.000 trillingen per seconde een golf lengt e van
300 nieter hebben
waarop verschillende omroepzenders werken — voor de Gamma- en Röntgenstralen
moeten we het aantal trillingen tot 300.000 billioen
en 30 trillioeu per seconde opvoeren. Het pleit on
getwijfeld voor het menschelijk vernuft, dat het in
staar is, dergelijke geweldige frequenties inderdaad
ook te bereiken.
En al deze stralen bewegen zich uitsluitend en alleen
voort door den aether. Nemen we als voorbeeld de zon.
We weten allemaal, dat de lucht, waarvan we hier op
aarde zoo'n dankbaar gebruik maken en waarmede
we onze longen talrijke malen per seconde vullen,
niet overal is. Hoe hooger we ons van de aarde af be
wegen, hoe ijler de lucht wordt. Op bergen of in '11
vliegtuig kunnen we d.t duidelijk en zelfs op minder
prettige wijze waarnemen. Er komt een hoogte, waarop
in het geheel geen „lucht" meer is. Hoe zouden nu de
warmte- en lichtgolven van de zon tot ons komen ?
Niet door de lucht, want die bestaat maar tot op een
bepaalde hoogte. Aannemen, dat die golven tot ons
komen, zonder dat er ook maar iets is, kan de weten
schappelijke wereld niet : waar niets is, kan ook niets
zijn. We veronderstellen er echter den aether, die
door de zon in trilling wordt gebracht welke tril
lingen ons bereiken met de geweldig groote snelheid
van 300.000 K.M. per seconde ! Op dezelfde wijze
komen ook de radio-trillingen tot ons : door dien
aether. De radio-trillingen kunnen overal doorheen
dringen ; er wordt dan ook aangenomen, dat de aether
zóó dun, zóó ijl is, dat hij letterlijk overal aanwezig is :
111 een massief blok hout even goed als in water of in de
lucht. Wat echter niet wil zeggen, dat de aethertrillingen,
waarmede we dan speciaal bedoelen de radio-golven,
overal even ongemoeid kunnen passeeren.
Een feit is het dat de golven zich boven watei beter
voortbewegen dan boven drogen grond. Groott ijzermassa's kunnen ze danig absorbeeren : opslurpen.
De aether is v»‘.or radiogolven van verschillende leng
ten ook niet even gevoelig. Overdag bijv. kan met een
bepaalde golflengte lang niet zoo'n groote afstand
overbrugd worden als 's nachts. We kunnen dit zelf
al heel gemakkelijk conslateeren aan stations, welke
zoowel overdag als 's avonds op de korte golf uit
zeilden eti op eenigen afstand gelegen zijn. Meestal

hooren we ze ’s avonds — dat wil zeggen eenigen tijd
na zonsondergang — veel harder dan overdag.
Dergelijke korte-golfstations lijden meestal ook aan
’t z.g. sluier- of fading-effect, waarmede we bedoelen
het plotseling zwakker worden van het geluid, dat
(meestal in een fractie van ’n seconde) weer tot normale
sterkte aanzwelt, om even later weer weg te zakken.
Ook dit verschijnsel kunnen we grootendeels op den
aether terugschuiven en meer speciaal op de z.g. Haeviside-laag, welke zich op eenigen afstand boven de
aarde bevindt.
De kortere golven worden n.1. onder een bepaalden
hoek naar boven gezonden door de zendantennes en
worden door deze laag teruggekaatst naar beneden.
Doordat de Haeviside-laag niet steeds in een zelfde
conditie is, doch blijkbaar steeds verandert, waardoor
ook haar terugkaatsvermogen verandert, komen die
wisselingen in de geluidssterkte voor.
Den aether beschouwen we dus als een medium tusschen zender en ontvanger ; een tusschenstof, waar
door de draadloos uitgezonden muziek tot ons komt,
als bestond deze uit gevleugelde nootjes !
In het volgende praatje zullen we een en ander ver
tellen over het groote werk dat de zender voor ons
doet, als vervolg op deze serie populaire artikelen,
die u zullen inwijden in de vele geheimen, welke de
radio voor den leek-luisteraar bezit.

op en zet ze om in een
geweldig groot aantal
„beeldpuntjes", Bekijken
we 'n foto, welke in een
of andere krant is afge
drukt, dan zullen we be
merken, dat deze bestaat
uit een groot aantal pun
tjes ; naar gelang er voor
die krant beter of minder
goed papier
gebruikt
wordt, zullen we veel of
weinig puntjes onder
scheiden, Het ligt voor de
hand dat, als we bijv. een
portret samenstellen uit
duizend puntjes, dit veel
minder scherp zou zijn,
dan als we tienmaal zooveel puntjes zouden heb
ben. Zoo ook bij de radiobioscoop, door de Duitsche
uitvinders „Fern-Kino"
geheeten. Ook daar bestaat
het te projecteeren beeld
uit een groot aantal pun
tjes en hoewel men 't al
ver in 't beeld-overbrengen
gebracht heeft, kan de
De betrekkelijk eenvoudige apparaten, door Telefunken ontivorpen, voor het ontvangen
draadlooze bioscoop mo
van een draadloos verzonden film.
menteel nog maar betrek
kelijk weinig „puntjes"
verwerken. Voorloopig dient men zich dan ock te
beperken tot bijv. geteekende films, die niet al te
gecompliceerd zijn. Maar er wordt in de laboratoria
Door JOH. SCHNABEL
hard gewerkt en de tijd is niet ver meer, dat ook
gewone
speelfilms uitgezonden kunnen worden.
Beeld-overbre nging.
Het apparaat, dat voor het ontvangen noodig is,
Daar wordt tegenwoordig héél wat geschreven
is betrekkelijk eenvoudig, wat echter met wil zeggen,
over televisie, sprekende film, draadfeoze bioscoop, dat zoo'n toestel goedkoop zou kunnen zijn. Mechabeeldtelegrafie, enz. En 't is dan ook geen wonder, nisch moet zoo'n apparaat aan zeer hooge eischen voldat de leek de heeie zaak door elkaar haspelt. Dit wordt doen en bovendien ts nog een goed selectief ontvanghem daarbij nog een tikje gemakkelijker gemaakt, toestel noodig. Voorloopig zal de „Fern-Kino" dan
omdat tal van dagbladen maar klakkeloos allerlei ook nog wel niet in hef bereik van het gioote publiek
berichten lanceeren, zonder de juistheid van deze komen, evenmin als het gros van dat publiek een
berichten te controieeren. Zouden ze dat wel doen, gewoon filmtoestel thu's heeft. Maar daarom is ’t
er zou heel wat minder onzin betreffende deze materie heeie geval niet minder interessant, nietwaar ?
te lezen zijn.
En dan hebben we nog een derde categorie : de
Momenteel is de stand van zaken zóó, dat we drie „televisie". Hiermede wordt bedoeld het overbrengen
verschillende categorieën kunnen onderscheiden ; daar — en wel draadloos ! —- van bewegende beelden op
is op de eerste plaats de ,teeldtelegrufie", een techniek, hetzelfde moment, dat zij bewegen, ’n Film geeft ons
waarin men het al zeer ver gebracht heeft. Met televisie 't bewegende beeld van een of andere handeling, welke
of „draadloos-verzien" heeft dit echter niets te maken voor kurteren of iangeren tijd plaats vond ; de televisie
daar 't alleen gaat om het van de eene naar de andere geeft ons die handeling op hetzelfde moment. Juist
plaats overbrengen van teekeningen en foto’s. Men is als we „directe" muziek kennen, die tot ons komt op
reeds tientallen jaren geleden begonnen met 't per kabel ’t zelfde moment, al§ ze gemaakt wordt en „indirecte"
over telegrafeeren van eenvoudige teekeningen, welke muziek, welke eerst op de gramofoonplaat werd vastsiechts bestonden uit enkele lijnen. De radio-techniek gelegd. Het probleem is echter zóó moeilijk, dat hef
met zijn talrijke hulp-apparaten als versterkers e.d. nog wel geruimen tijd zal duren, voor het met succes
heeft er veel toe bijgedragen, deze beeldtelegrafie te is opgelost. Intusschen doen we goed, de meestal
vervolmaken. Thans worden dan ook de meest ge- nogal optimistische berichten, welke in de dagbladpers
compliceerde teekeningen, foto's, gedrukte of ge- circuleeren, met eenige reserve te lezen. Zelfs de be
schreven teksten in enkele seconden over een onbe- roemde Engelschman Baird is nog niet zóó ver, dat
perkten afstand overgeseind; o.a. door de Duitsche zijn systeem in de praefijk toepassing heeft gevonden.
Telefunken Maatschappij is dit systeem grondig uit- En dat zal ook nog wel even duren ! !
gewerkt. Zoo bestaat er een beeld-telegrafisciie ver
binding tusschen Berlijn en Weenen. Welk een voor
deel zoo'n communicatie kan geven bleek voor eenigen
tijd, toen er op een bepaalden dag door de Weensche
onderafdeeling van Telefunken een patent zou worden
aangeboden. Op het allerlaatste oogenblik bemerkte
men echter in Berlijn op de patentafdeeiing, dat er
noodzakelijk nog een afbeelding aan het patentschrift
moest worden toegevoegd. ’t Was echter al te laat,
om die afbeelding nog per post of zelfs per expressevliegpost te zenden. Maar.... er bestond nog zooiets
als beeld tel graf ei ! Er werd nu 'n vel papier genomen,
waarop ’t adres van de Telefunken GeselLschaft in
Weenen getikt werd, alsmede de bijbehoorende tekst.
Daaronder werd de betreffende afbeelding gezet met
verklarende gegevens, 't Geheel werd onderteekend
door den afdeelingschef en gebracht naar 't telegraaf
kantoor, waar de „beeld-zender" stond opgesteld.
Het origineele document werd hier door een sterke
lamp belicht en door een speciale inrichting stukje
voor stukje naar Weenen overgeseind. Hier werd
het over-getelegrafeerde weer op papier vastgelegd.
Zoo ontstond streepje voor streepje, puntje voor puntje
een geheel natuurgetrouwe afdruk van het origineel,
juist ais bijv. een afdruk van een fotografisch negatief
geheel natuurgetrouw is. Alles kwam keurig netjes in
Weenen op 't papier te staan : tekst, teekening en
handteekening van den chef. Enkele minuten later
ging het document naar den adressant en.... netjes
op tijd werd het patent ingeleverd met de aanvullende
teekening, welke een uur daarvoor nog in Berlijn was,
mogelijk nog geteekend moest worden. Dit is dan een
van de vele toepassingsmogelijkheden van de beeld Prof. Dr. Karoltis, die in sameruverking met Telefunken
telegrafie.
de draadlooze bioscoop ontwierp.
Een tweede categorie wordt gevormd door de „draad
looze bioscoop", een minder geslaagde naarn voor een
uitvinding, welke veel voor de toekomst belooft. Het
gaat hier om een film, 'n gewone film, zooals we die in
Ons vorig nummer vermeldde op blz. 283, dat
iedere bioscoop kunnen Zien, welke we echter, behalve
Dr. J. F. M. Sterck was geweest schoolopziener in
op de plaats, waar ze wordt afgedraaid, ook op elke
het district Haarlem. Dr. Sterck was vroeger school
andere geheel willekeurige plaats kunnen bewonderen.
opziener te Amsterdam, na de reorganisatie echter van
'n Ingenieus geconstrueerd apparaat neemt de film
het schooltoezicht inspecteur van het lager onderwijs.
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III. Hoe 'n telefonie-zender werkt.
In ons vorig praatje hebben we gezien, welk een
voomame rol de wereld-aether speelt bij het overbrengen van draadlooze telegrafie en telefonie. Maar
daar zijn nog twee voorname factoren, welke het moge
lijk maken, dat we „de wereld in huis" halen, zooals
wel eens gezegd wordt. Daar is op de eerste plaats
.de zender en dan — óók op de eerste plaats! — de
ontvanger. Die twee zijn onafscheidelijk aan elkaar
verbonden met als tusschenschakel den wereld-aether.
'ti Zender zonder dat er ontvangtoestellen waren,
zou even dwaas staan als 'n dierentuin zonder beesten.
Het is daarom moeilijk één van beiden — zender of
ontvanger — de voorkeur te geven en toch willen we
beginnen met een korte bespreking van den zender.
In vergelijking met een ontvanginstallatie is een
zender vele malen grooter en kostbaarder ; daarbij
werkt 'n ontvanger meestal slechts voor één huisgezin,

Die antenne, welke meestal tusschen twee hooge
zendtorens of masten is opgehangen, zendt eigenlijk
twee soorten van trillingen uit : die van de draaggolf,
welke zeer snel wisselen en daarom hoogfrequent
geheeten zijn, en die van de muziek, welke laagfrequent
heeten, omdat ze slechts een vrij gering trillingsgetal
hebben.

_ .. . tusschen twee hooge zendtorens is opgehangen ..."

De frequentie van ons wisselstroom-lichtnet bedraagt
meestal 50 (perioden of wisselingen per seconde),
die van een omroepzender, werkende met golflengte
van 300 meter bedraagt niet minder dan 1.000.000
(perioden per seconde).
Om zoo'n hooge frequentie op te wekken, zijn zeer
bijzondere apparaten noodig. Men gebruikt daartoe
bijv. machines — dynamo’s — met een geweldig hoog
toerental en voorzien van zeer speciale inrichtingen.
Zelfs met zoo'n kostbare 'machine kan niet altijd direct
de benoodigde frequentie opgewekt worden, en moet
men nog gebruik maken van z.g. frequentie-verdubbelaars : een soort transformatoren, die de frequentie
nog hooger maken.
De meeste oinroepstations (Huizen en Hilversum
bijv. ook) maken gebruik van de minder kostbare
lamp-zenders. Hoe zoo'n ding werkt ? Héél eenvoudig !
Heeft u uw ontvanger wel eens laten genereeren ?
U weet wel, dat hij zoo’n afschuwelijken giltoon laat
hooren ? Nu, als uw ontvanger dat doet, dan is ’t eigen
lijk een miniatuur-zendertje, want dan wekt hij tril
lingen op l Dat dit werkelijk het geval is, kan uw buurman-radio-bezitter vast en zeker bevestigen, omdat
ook hij uw giltoon ontvangen heeft : zijn luidspreker
gaf ’m keurig netjes weer.
Bij een omroepzender wordt net zoo iets gedaan,
maar dan „en gros". Groote zendlampen, bijna ’n
meter lang, doen al den tijd dat er uitgezonden wordt
niets anders, dan „genereeren", golven opwekken.
een zender daarentegen voor een geheel land en nog ver
En precies eender als in uw ontvanger versterkerdaarbuiten. Vandaar, dat we den zender nog iets hooger
lampen te vinden zijn, zoo zien we die ook bij den zen
stellen dan een ontvang-inrichting!
der : ook al weer in héél groote uitvoering. Wordt uw
Wat is de taak van een zender? Natuurlijk het uit
zenden van telefonie (om bij dén omroep te blijven) ontvanger met behulp van spoelen en condensatoren
maar dat bedoelen we niet! Wat is technisch gesproken op de gewenschte golflengte afgestemd, de zender
de taak van een zender ? Niets meer en niets minder ook! Geweldig groote spoelen, van koper buis gewonden
dan den wereld-aether in trilling te brengen !
en condensatoren met platen zoo groot als uw huisVoor iedere muziek-noot moet die aether aan 't kamertafel ! De ontvanglampen van ons toestel hebben
trillen gezel worden, welke trilling zich van de an- „plaatspanning" noodig, zuivere spanning van 100
tenne met een snelheid van 300.000.000 M. per seconde tot 200 volt : de zender moet ook al plaatspanning
voortbeweegt naar alle richtingen.
hebben voor z'n zendpitten, maar dan liefst meer dan
Om koit te gaan : de muziek, welke in een speciaal 1000 volt ! En die spanning betrekken ze daar niet
daartoe bestemd vertrek wordt gemaakt, brengt — van 'n plaatspanningsapparaat van 40 gulden, maar van
zooals bekend — de lucht aan het trillen. Deze lucht- een groote gehjkrichtinstallatie, uitgerust met 75 c.M.
trillingen belanden in de microfoon of opnemer, groote gelij krichtlainpen, groote transformatoren, kowelke die luchttrillingen omzet in electrische trillingen. lossale smoorspoelen en blok-condensatoren. Zóó
Deze worden krachtig versterkt en dan doorgegeven groot is dat „plaatspanningsapparaat van den zender,
aan den zender. De zendïnstallatie wekt golven op dat hij dikwijls in een aparte kamer is opgesteld,
van een constante lengte, dus van de officieel vastWe zeiden reeds, dat de trillingen, door den zender
gestelde golflengte (wat we hieronder verstaan, schre- opgewekt, door de antenne worden uitgezonden. Ook
ven we in ons 2de praatje). Op deze z.g. draaggolf hier dus een antenne en een „aarde", juist als bij den
worden de versterkte trillingen, welke van de micro- ontvanger, alleen de noodige malen grooter. Dient de
foon komen, ingeënt, om 't zoo eens uit te drukken. zendantenne om de trillingen den aether in te sturen,
Ze worden met elkaar vereenigd en aan de groote zend- onze ontvangantenne vangt ze daaruit op en geeft ze
antenne doorgegeven.
door aan ons ontvangtoestel. Daarover ’n volgende maal.

uitzondering is het, als we eens een luisteraar tegen
komen, die z'n Morse-schrift kent en bijv. weet dat
„ .—. —.—** „R.K/* beteekent!
Een volgende maal zullen we 't hebben over de
eischen, waaraan een modern ontvangtoestel moei
voldoen.

'n Ouderwe tseiie ontvanger.
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IV. Hoe we vroeger ontvingen.
Onze teekenaar heeft ’t heusch niet te bont gemaakt,
geachte lezer ! Vroeger, dat wil dan zeggen in den
oorlogstijd, ontvingen we werkelijk met *n installatie,
als hierboven is afgebeeld. Ze bestond uit 'n meestal
kolossaal lange antenne — zoo'n meter of 40, 50, 60 en
dan twee of drie draden naast elkaar! — en een
aardverbinding. Daartusschen was dan een afstemspoel
gesdiakeld, welke moest zorgen, dat we op het gewenschte station konden afstemmen. Althans in
’t „grof", want voor „fijn-regeling” was daar nog
een luchtcondensator van een type, dat we thans niet
meer zien : ’n opbouwcondensator, gesloten in een
mica-huis, dat geheel op een plank of tafel gemonteerd
werd. De afstemspoel wordt ook thans nog gebruikt,
om af te stemmen op een bepaald station, doch in
een geheel anderen vorm- In 't begin wist men nog
niet goed, hoe met betrekkelijk weinig draad ‘n hooge
zelfinductie te krijgen, en daar ging het toch maar
örif. Want er werd met betrekkelijk groote golflengten
gewerkt, die veel zelfinductie aan de ontvangzijde
vroegen en die kon men alleen maar krijgen, door al
maar draad op een kartonnen koker te winden. En
om nu een grooter of kleiner aantal windingen te
kunnen inschakelen — al naar de golflengte van het
te ontvangen station groot of klein was — werd
gebruik gemaakt van een schuifcontact, zooals op de
teekemng duidelijk te zien is.
Lampen waren nog zoo goed als onbekend en vonden
eerst later in den wereldoorlog meer algemeene
toepassing. De kristal-detector daarentegen vierde
hoogtij. Een stukje van een of ander kristal — carborundum, loodglans, Silicon, enz. — geplaatst in een
metalen houdertje en waarop men een zilveren veertje
kon bewegen, 't Was nu de kunst, met behulp van dat
veertje zóó'n gevoelig plekje op het kristal te zoeken,
dat de seinen zoo hard mogelijk dóórkwamen. We
weten nog goed, hoe we bij zulke experimenten
onzen huisgenooten vroegen, vooral niet hard door ’t
huis te ioopen, daar.... anders ’t kristal zich ont
regelde ! Veel kon men met zoo'n toestel, bestaande
uit een spoel, afstemcondensator, kristal, telefoon en
telefooncondensator, niet hooren. Een telefoniezender,
die binnen de 40 K.M. stond, kon er vrij goed mee
gehoord worden, doch ’t was meer zuiver dan hard.
Maar we genoten er geweldig van ; thans zijn we min
of meer verwend op radiogebied, maar toen.... als
we op ’n zolderkamertje in Den Haag heel zacht,
maar o, zoo zuiver de muziek hoorden van den eersten
Euiopeeschen onuoepzender, die eveneens in de
Residentie stond, dit was 'n ongekend genot !
Telegrafiezenders waren over veel grooteren afstand
te hooren en vrijwel iedere luisteraar kende het
Morse-alphabet op z’n duimpje en „nam” de moeilijkste telegrammen haast zoo goed als de telegraafbeambee f
Intusschen is er veel veranderd ! De antenne van
bovengenoemde installatie is gebleven, alleen is ze
ingekort tot 'n meter of 20 en bleef er slechts één
enkele draad over. De „aarde” veranderde niet ;
de afstemspoel werd tot véél kleinere proporties
teruggebracht en doet haar werk heel wat beter dan
vroeger, ’t Kristal zien we nog sporadisch en dan
alleen toegepast in steden, waar een omroepzender
staat. De „opbouwcondensator” verdween eveneens,
om plaats te maken voor keurige, kleine condensatoren,
welke een plaats vonden achter de frontplaat, soms met
z’n dneén achter elkaar ! Algemeen worden lampen —
wat 'n dwaze benaming van glazen bollen, die absoluut
toegepast ; in plaats van de
geen licht geven !
eeuwig knellende koptelefoons verschenen luidsprekers
van allerlei makelei. De „Morse nemende” luisteraars
verdwenen ook al van het draadlooze podium : ’n
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Hoe Je ontvang-installatie van een Weensch Persbureau
ingericht is.

Draadlooze Praatjes
Door JOH. SCHNABEL
V. Aan welke eischen een modern ontvangtoestel
moet voldoen.
Het radio-ontvangtoestel heeft in den korten tijd
van zijn bestaan al een groot aantal veranderingen
ondergaan ; niet alleen innerlijk — zooals we in ons
voorgaande praatje zagen — maar ook uiterlijk.
En ai denkt men zoo oppervlakkig, dat er door
’t bereiken van ’t eens gestelde ideaal : algeheele
wissehtroomvoeding, een zekere rust in de ontvangtechmek is gekomen, toch is dit niet het geval.
Steeds is er eenerzijds een streven, om het ontvang
toestel zoo eenvoudig mogelijk te maken, anderzijds
worden er nog steeds geweldig groote kasten ver
vaardigd, welke blijkbaar grif verkocht worden. En
dit verwondert ons, omdat dergelijke meubelstukken
absoluut overbodig zijn en hoogstens dienst kunnen
doen als sieraad in den salon ! Méér dan een firma
heeft toch bewezen, dat ' 'n radiotoestel niet veel
groot er behoeft te zijn dan een sigarenkistje en waarom
er dan ’n pianokast omheen gebouwd ?
Dat een groot Weensch Persbureau zoo'n geweldige
installatie noodig heeft, zooals de afbeelding laat
zien , dat er op 't rijks radio-ontvangstation te Noordwijk zulke geweldig groote toestellen staan opgesteld,
is verklaarbaar. Bovendien zijn ze daar heusch niet
op zulke kasten gesteld en wordt alles gedaan, om de
toestellen zoo klein mogelijk te houden.
Maai.... de Hollander wil waar voor z'n geld,
wil snoeven en neemt dus een toestel, geplaatst in
een soort buffet : met deurtjes en laatjes, enz. En
waarom ? Alléén voor den schijn, want 't toestel
zal geen haai beter zijn dan z'n meer compact gebouwde
collega !
Voor eenigen tijd waren die groote kasten wel
makkelijk, we gebruikten toen een accu met gelijkrichter en den daarbij behoorenden schakelaar ; '11 anodeaccu of -batterij met z'n voltmeter, een serie honingraatspoelen, enz. En voor dit alles was zoo'n kastje
buitengewoon dienstig, alles verdween voor 't spiedende
oog van moeder de vrouw !
Maar dat is nu allemaal niet meer noodig. De accu
is vervangen door een gloeistroomtransformator,
waarnaar we nooit meer om behoeven te kijken ; de
plaatstroom-accu of -batterij is eveneens naar ’t
museum van oudheden overgebracht ; zijn plaats is
ingenomen door een uiterst compact gebouwd plaalspanningsapparaatje. Aftakbare spoelen doen gewoon
weg wonderen ; en er zijn geen ritsen zaklantaarnbatterijtjes meer noodig voor de negatieve roosterspanning : deze wordt automatisch van het lichtnet
betrokken.
We hebben zelf de radio-techniek van den beginne
gevolgd en hebben tal van ontvangers thuis gehad,
van de grootste kasten tot zoo'n handige „ideaalcombinatie", die rustig op onze typetafel staat, net
ais ons telefoontoestel op den schoorsteenmantel.
Is ’t ooit in iemands brein opgekomen om zoo'n
telefoontoestel in ’n grootsche kast te gaan inbouwen ?
Nu dan, we beschouwen momenteel ’n radiotoestel
juist zoo als een telefoonapparaat. E11 hoewel eerst
genoemd toestel ons zonder wachten niet elke
gewenschte stad verbindt en dat dan nog wel zonder
kosten, daarom behoeven we dit toestel nog niet
zoo mooi in te bakeren !
Kort en goed, men zal ’t welhaast begrepen hebben,
welke eischen we aan een modern ontvangtoestel
stellen : algeheele wisselstroomvoeding en zeer dicht
gebouwd. Daarbij is selectiviteit ook nog een eerste
vereischte. Hieronder wordt verstaan, dat de ontvanger
in staat is, een groot aantal en natuurlijk allereerst
de voornaamste stations weer te geven, zonder dat
gelijktijdig nog een of ander tweede of derde station
hoorbaar is. Het apparaat moet dus sloringvrij werken.
Het golfbereik moet niet te klein zijn ; d.w.z. zoowel
op de korte als de lange golf moeten we alles kunnen
hooren met een betrekkelijk kleine antenne (ca. 25
meter). Ultra kortegolfontvangst geven de meeste
ontvangers niet, tenminste geen behoorlijke ontvangst
van Amenkaansche e.d. kortegolf stations. Er zijn
echter speciale ontvangtoestellen in den handel — uhra-

kor tegolf~ont vangers heeten die apparaten — die
speciaal voor dit doel gemaakt zijn. Daar ze meestal
met uitwisselbare spoelen of spoeleenheden zijn
uitgerust, kan ook de lange golf met zoo'n toestel
meestal heel goed gebruikt worden. Speciale tropen ontvangers beslaan er ook al in den vorm van kortegolf-toestellen, gebouwd in kasten van speciaal hout
en meestal voorzien van deurtjes.
Voor Holland prefereeren wij een universeelen
ontvanger met een golfbereik vanaf ca. 200 meter
tot ca. 2000 meter, Hooger is niet noodig, daar boven
de 2000 M. vrijwel uitsluitend telegrafie-zenders
werken. Een speciale k. g.-ontvanger raden wij alleen
aan, als men daarnaast een gewoon omroeptoestel kan
houden ; uitsluitend naar korte golven luisteren geeft
geen voldoening, o.a. door het beruchte sluiereffect.
CORRESPONDENTIE.
Th. J. W., Den Haag. Ten deela is uw vraag hier
boven beantwoord. Vraagt u eens de gratis-schema's
aan bij Jos. Nieman, Stationsweg 17c, Rotterdam ;
Nijkerk's Radio. Leidschegracht 96, Amsterdam.
Koopt u verder eens aan 'n kiosk 'n paar radiotijdschriften ; daarin kunt u nog meer fa.'s aan
treffen en u komt wat op de hoogte. Schaf vóór u
gaat bouwen, eens een boekwerk over radio aan.
Elke boekhandelaar heeft er talrijke in voorraad.

IPpi *'via~r!

'n Hopeloos begin !

Draadlooze Praatjes
Door JOH. SCHNABEL
VI. Jets over zeljbouw.
Eenmaal onder de bekoring van „radio" gekomen,
doet zich na korter of langer tijd steeds de vraag voor :
kóóp ik m’n installatie, of mdak ik m'n radio? Niet
dat 't zelf ma ken geen geld kost : ’t gaat hier om de
technische questie.
Een radiotoestel koo pen is vrij eenvoudig : men gaat
naar een betrouwbare firma en laat zich verschillend*
toestellen demonstreeren. Woont men in een plaat.»
met 'n electrisch net, dan staat één ding wel haasi
direct vast : wisselstroomvoeding, dus geen gezeul
met accu's, droge of natte batterijen e.d. Dan blijfi
nog de vraag : buiten- of raamantenne. De getrouwe
lezers van deze praatjes weten 't reeds : 'n buiten
antenne kunnen we in de vrije lucht aanbrengen tusschen 2 willekeurige punten, echter zóó, dat de antenne
zoo hoog mogelijk komt te hangen en gemakkelijk
met ons ontvangtoestel te verbinden is. Eén enkele
draad ter lengte van 20, hoogstens 30 M. is voldoende.
Een raam-antenne heeft niets met de van glas voor
ziene gaten in onze huizen te maken ! Wel is er 'n
houten raam, of duidelijker : 'n frame voor noodig,
waarop een bepaalde hoeveelheid „electrisch"-draad
is gewonden. Dit soort schel-draad doet dan dienst als
antenne, 't Voordeel is, dat we geen buitenantenne
noodig hebben en 't toestel overal in huis neergezet
kan worden. Ook is de ontvangst met 'n raam-antenne
meestal beter, dan met een buitenantenne. Nadeelen
zijn echter, dat 't raam voor de ontvangst in de rich
ting van elk gewenscht station moet worden gezet
(na 'n paar maal oefenen, is deze moeilijkheid over
wonnen), en dat de ontvangst zwakker is, welk euvel
verholpen kan worden door ’t toepassen van meer
lampen (bijv. 4 of 5), dan op 'f oogenbük de methode is.
(3, hoogstens 4 worden er thans normaal gebruikt).
Maar laten we niet afdwalen, we wilden het immers
over zelfbouw hebben !
Vrijwel dagelijks wordt ons de vraag gesteld, of
't moeilijk is, als leek zelf een ontvanger in elkaar te
zetten. Dezer dagen lazen we in een bekend dagblad
een deskundig (!) verslag van de Jaarbeurs. Daarin
stond o.m., dat de radio-amateurs tot 'n uitstervend
ras behoorden, en dat „men" er steeds meer toe over
gaat, radio kant en klaar te koopen. Jammer, dat er
nog altijd bladen gevonden worden, die meenen, ’t
zelfs zonder radio-deskundigen medewerker te kunnen
stellen ! Anders zou de lezerskring van ’t bedoelde
blad niet in den waan gebracht worden, dat „men”
niet meer zelf een toestel bouwt !
Worden de schemaboekjes van verschillende firma's
niet in 10.000 exemplaren verkocht ? We [kunnen
gerust zeggen, dat er momenteel zelfs meer dan ooit
door de luisteraars en amateurs gebouwd wordt. En
waarom ook niet ? Schema’s zijn te kust en te keur,
zelfs gratis, verkrijgbaar. Overal wordt reclame ge
maakt, speciaal voor zelfbouwers gemaakte onder
deden : spoeleenheden e.d. Worden zelfs niet de losse
onder de elenbijv.voor den Philips' electrodynamischen
luidspreker verkrijgbaar gesteld, als bewijs, hoe er
zelfs belangstelling bestaat voor het zelf-afbouwen
van luidsprekers?
Vol vertrouwen durven we den leek-radio-luisteraar
aanraden, zelf een ontvanger te bouwen, als hij dien
gaarne wil. Voorop gesteld moet echter worden : een
zekere handigheid in het hanteeren van boortjes,
schroevendraaiers en buigtang. Kan men zelfs geen
spijker inslaan, zonder op z'n vingers te tikken —
d’r zijn heusch van die menschen ! — dan koope
men liever 'n compleet toestel. Maar anders___ ,
staat men voor „handig" in de familie bekend, wel,
dan is er geen enkel bezwaar, integendeel !
Intusschen moeten we niet vergeten, dat in serie
gemaakte ontvangers — zooals bijv. van Philips,
Telefunken, N.S.F., Stokvis, e.d. — moeilijk juist
zoo compact te bouwen zijn, terwijl ook technisch
dergelijke apparaten meestal aan hoogere eischen
voldoen, dan zelfgebouwde apparaten. Deze laatste

toch worden samengesteld uit onderdeden, welke in
den handel verkrijgbaar zijn, terwijl voor fabriekstoestellen niet zelden speciaal-onderdeelen, frames,
enz. apart gemaakt worden, om tot een beter geheel
te komen.
Tegenwoordig worden echter tal van schema's voor
zelfbouwers in den handel gebracht. Persoonlijk prefereeren wij daarvan die schema's, die door absoluut
betrouwbare firma's verkrijgbaar worden gesteld.
Schemaboekjes e.d. zijn meestal ontworpen voor
„eik soort onderdeden". Het kan haast niet anders,
of die schema's zijn voor den leek-zelfbouwer niet
volledig genoeg (met maten, enz.) of door een onge
lukkige combinatie van verschillende soorten onder
deden voldoet zoo'n schema niet. Persoonlijk hebben
wij enkele duizenden „firma"-schema's
om ze
zop maar eens te noemen — onder de a.s. bouwers
gebracht en zelden zoo weinig klachten teruggekregen.
Wat werkelijk geen wonder is, als menfweet, dat alleen
dergelijke schema's tot in alle finesses uitgewerkt zijn.
Ten slotte nog dit : ga bij 't bouwen systematisch
te werk. 'n Hopeloos begin is 't, als alles door elkaar
ligt en de luidspreker en accu broederlijk op de werk
tafel staan met de schroefjes voor 't allereerste werk.
Volg precies de handleiding, welke bij 't schema be
hoort en werk deel voor deel zorgvuldig af. Als men
zoo te werk gaat, kan iedereen z'n eigen toestel bouwen !

OraadZooze Praatjes
WAAR LUISTEREN WE NAAR?
Zijn we eenmaal in het bezit van 'n com
plete radiomstallatie gekomen — 't zij door
zelfbouw of door aankoop — dan ziet de
'eek m [z’n droomen heel de wereld langs
zich trekken. Eén draai aan den knop van
z'n spiksplinternieuwen ontvanger, en z'n
iuidspreker praat Fransch, Engelsch, Amsterdamsch of Duitsch, al naar de condensa tor op 10, 20, 30 of 40 graden staat !
Een normale omroep-ontvanger geeft ons
echrer méér dan voldoende stations. Immers,
met Jeen goed werkend toestel zijn tegen
woordig 30 a 50 stations zonder al te veel
moeite te bereiken. Of we er echter geregeld
naar luisteren, is een tweede vraag.
De meeste programma-bladen geven de
volledige programma's, 'n Enquête onder
de luisteraars zou echter zonder twijfel
uitwijzen, dat van elke 10 uur, die er geluis
terd wordt, er zeker 8 ingeschakeld zijn op
n Nederlandsch station ; de overblijvende
2 uur staat dan nog m hoofdzaak Daventry
in en verder Parijs, Brussel. Langen berg
en Zeesen.
En toch wil ’t publiek de programma's
van Rome e. d. (te) ver-afgeiegen stations.
Zeker, in het begin wordt er nog wel eens naar andere stations geluisterd,
maar dat verveelt blijkbaar al gauw. En toch kunnen we t luisteren naar bijv.

Frankfurt, Hamburg, Motola. Munster,
Toulouse, Leipzig, e.d. stations aanbevelen.
De programma’s zijn dikwijls heel aardig
en : ..verandering van spijs doet eren,"
nietwaar ?
Willen we aan den eenen kant den a.s.
radio-luisteraar waarschuwen voor over
dreven advertentie-gezegden ais : ..gegaran
deerd 50 stations luidspreker", anderzijds
kunnen we den luisteraars aanraden, eens
wat meer naar andere stations te luisteren.
leder land heeft z'n typische eigenaardig
heden, welke ook in den omroep op dikwijls
interessante wijze rot uiting komen.
Men denke echter niet, met een gewoon
omroeptoestel (zonder uitwisselbare spoelen)
Amerikaansche of Indische stations te
..halen" ; dit gaat nu eenmaa^alleen met
daarvoor speciaal ingerichte ontvangers.
Correspondentie. Wegens gebrek aan
ruimte moeten we afzien van het beant
woorden van vragen in deze rubriek. Alle
vragen betreffende de radio-techniek dienen daarom vergezeld te gaan van een
antwoord- postzegel. Adres : joh. Schnabei,
Regentesselaan 240, Den Haag. Schema s
worden door ons momenteel niet geleverd : dit voor de vele abonné s, die
ons steeds weer om schema's vragen.
[OH. SCHNABEL.

Een rudio-minnaar te Amsterdam heeft, om van de storingen, door zoekende
buren veroorzaakt, af te zijn, de vogelkooi in zijn huiskamer als rudio-untenne
in gebruik genomen. Storingen komen nu niet meer voor en het vierlamps
toestel veelt even duideliik weer nis oroeoer
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