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De abonnement.prijs ""draagt, bij vooruitbetaling, f 2,_ per halfjaar vOOr het binnenland en f 3,_ voor het buitenland, Voor
loden da Ntd..!andsche Vàeenlging Voor Radio Te!egra6e .is de abonncmentsprij. per halfîaar f 0,75 voor het binnenland en
f 1.75 voor het buitenland, eveneen. bil vooruitbetaling te voldoen,
~itgave

van N, VEENSTRA, Laan va n Meerdervoort 30, den Haag, Tel. Marnix 2112
I

regeering regelingen weten te vereenzelfde telefoniestation - lierst
het dichtst bij zijnde ~ minachten,
krijgen, waard oor het de amateurs
Wa! de Engelsche om roep praesmopperen over de n:geling, die
zijn, die beta len, of zij willen o l
maakt, dat ook zij èn in hun van
niet. Dat is nooit een pleizierig
leert, is technisch schiilerend, De
kleine golf lengte, die voorgesehreregeering~wege geheven vergunidee, Zij krijgen een cadeau, waarven wcrd,.i s helaas onguns tig wcning~recht, én in ~n p rijs der toeom zij nIet gevraagd hebben en
steilen in Engeland, geldelijk moewaarvóor hun zelf de rekening
gens de storingen door het
ten bijdragen om het vermaak van
wordt gepresenteerd.
scheepsverkeer; maar dat kan de
omroepvennootschap niet helpen;
anderen te bekostigen . Ten slott~
Bij ons is de 01llrocptelefonie
W1lt deze biedl, is op ziellZeil uitSchijnen de handelaren over de liniet zoo schitterend aangekleed.
stekend .
nancieele uitk om sten ook absoluut
Maar h ier is. met geringe middele n
niet jevreden te zijn.
'
•
gewoekerd. Sedert een paar maanToch, a l ~ men ws~dt~n de regels door leest, dan is niemand
Zoo is het in E ngeland. De teden. toen wij in het stadium ,van
daar ginds tevreden. Ondanks hun
genstelling Ilt~t ons land is wel
den vereenigingsomroep zijn gezes omroepstatio ns, die eIken da g
opvallend.
'
treden, hebben de Nederlandsehe
minslrns vier uur werken; die
In Engeland gebeur!
amateurs zelf initiatief geloond en
, alles uit
daa rbij ver,tellingen geven. wetende rijkste beurs: ecrsterangsartisgeheel uit vrijwillige bijdragen een
sdia ppelijke lezingen en komisehc
ten treden op tegen de hoogste
fonds geschapen, terwijl in ruime
ho noraria; de omroepvennoot-_ . -mate vrijwillige muziknle medeI'oo rdrachten, vocale en in~lru• menta\ééOnéërten:' Öp €rét1"e s~" "" -:eh1!p heeft~steeds gezegd, dat bij - werking word! verleend, Hier zijn
opera's, klagen de veeleischende
hetgeen zij biedt, alleen het allerde eigen omroep-avonden nog een
telefo nie-am a te urs nu a l wee r
beste g{)~d genoeg is. Lel wel : het
soort van radio-festijn, waarbij '
klinkt heel vr iendelijk, dat de h<lnelke bijzondere praestati,e ten
over eentonigheid. De echte expeddaren dit allemaal doen voor de
hoogste wordt gewaardeerd.
rimenleerende amatcurs, ' die he t
luisteren avond aan avond naar
amateurs, maar zij hebben van de
Zou de Nederlandsche amateur

Ongevraagde diensten,

Het 'verjaal"!jcadeau,
Tante MdJnic Wa>! een slatige
onde dalll€, die ~r zich op voorstond,
dat zij met haar tijd mee ging cn
IlI'lalig stelde in alle nieuwighedcn.
En aallgezien Ze juist 60 jaar ging
worden, en nooit )[elr6uwd was. en
eell keurig ' villa tje be woonde. en zic'h
niets behoefde te l ontzeggcII. omdat ... . nu jn, dáárom en omdat ze
toch ook zoo'n leuke, ollde tantc was,
daarom hadden dc neven cn de
nichtjcs haar op eIken verjaarda g
ccn "ar<.lig~ verrassing bereid. En
dezen ke~r had lied Ko<Y; in d~n familieraad. die ér voor zorgd~, dat
niemand van de crlgcnàm~n alléén
vOOr zich ging handden. gezegd, dat
·t wel iets bijzonders moeht zijn.
• Hij was. na geconstateerd Ie hcl>I:II'n, dat weer geen van de andercn
het ware wist tc noem~n, met '1 lu milleuse plan gekomen, haar een ont-

vangtocstel voor draadloozc telefonie
t~ vereeren; dat was tegenwoordig
je! Concerten in huis. opera's van
Covent Ga rden ell strijkjes en stichlelijke toesprahn ... . Enfin, ze haddun er geen van allen verstand van;
Koos bbk niel.. .. maar als I)jj
da~ht . ... hij moe~t er dan maar een~
werk van makcn.
Toen hij er met ee n draadlOOlcn ,
k€llllis over sprak, meende die wd,
dat ' 1 niks vOOr een oude dame was,
maar in den wink<'l. waar hij to ch
maa r. ~e n~ informeerde, werd zijl)
smeu lend enthollsiasmc z~anig
aangevuurd, dat de zaJk spoedig was
hesloten.
Zoo kreeg lante haar toestel met 'u
I~mp en '1\ açCII en glimmende knop"
p~n en .. eli Ti~ topsChakelaar voor de
a~w. ~jl 'n wlpscl)aketaar voor serieparaltel. En cr waS een monleur gckOlT\cl\. die verteld had van ... , ja
het mceste had tante niet b~gfcpel\,
maar ., tijdsignalell midden in den
tla~ht··, dat was haar bij gebleven.

OU" llad ze ll~t toest el op de slaap-kamer lat en zetten ftl toell was de
\\Iontellr naar het dak verdwenen; llet
~erhand waS haar in de vcrjaa,-,;n~llgdc Qntgaan.
...... En ~ heeft u plezie r . van
ons gc~~h e nk". visehte !Ieef Koos een
dag ol veertien later ter loops.
..\Vel jongen. zei tanw, ik heb nooit
gedacht, dat ze ~ulke praetischc
dingen nog eenS zoudetl uitvinden.
DJt knopje otlder de lamp, waar je
. ~ na ch ts je ho rloge aan hangt en
z~ wees op het wip~ehnkelaartie ~
dat is wcl 'n beetje ~Iap, maar dat
lampjç, waar ze van binnen zoo'TI
aardig schermpje in gemaakt llebben,
dat is het moutste, wat ik nog ooit
!,cb gezien, juist licht genllt'Jl: op het
llorloge etj hd schijnt nooit ill jc
oogen. En die twee knoppen \\Ie~
wijzers cr l1aasl. di e knn je IIOU pr~
cies 1.ettcn op het uur, wa'arop je
voor dcn volgenden dag een afspraak
h~bt. Ik begrijp alleen maar niet.
waJrom ze lot 18 loopen .. . ."
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Muzikale o.mroep. ,

Uit te zenden met den zender van P. C. G. G., den Haag.

Golflengte 1070 meter.
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 29 MAART 1923.
Aanvang 9 uur n.m.
(Ndrllk .onder btonoermddln,

~trbod.n).

Mejuffrouw M. VAN STRATEN, Zang.
Mevrouw G. W. WIJNB ERGEN - KNAP, Piano.

.

t. La Java

Mal/ riee Yvain.

2. Coal Blaek Mammy

Ivy St. Helier.

3. Tranen.

A. Haagman.
Dirk Wille.

"

.

4. VoOrbij.
5. C'est L'amour.

6. Love nest. ,
"
1. Handschoentjes Brief
8. En toch
9. I want some money.
10. 't Portretje
11 . Noord Scharwou .

..

met Engeland willen milen ?
0, een uitbreiding van onzen

vcrcen igin gsornroep en ' V.lIl de
programma 's der i1mlcre tclefonieprocven in ons land, elke technisdie verbetering lier stiJtions,
zou zeker lloor iellereen worden
gewaarlleerd en toegejuicht.
M aar ~t~l eens, dnt wij het
Engel sche stelsel Ilier kouden krijgen, wa t zou dan on~ standpunt
moeten zijn?
N ederland zou in elk gevallwn
één omroepstation genoeg hebben.
Op Engel scllc manier geëxploiteerd, eiken dag werkende, mei
goed betaalde ar ti sten, kost zoo'n
sta ti on 20.000 pond, zegge 250
duizend gulden ongeveer per j aar.
DiJt w uden de N edcrlandsche
amiJteurs in eeni gen vorm moeten
opbrengen: een vergunningsrecht
iJan de regecrlng, waarvan een
groot deel aan de 011lrocpfirnw's
zou kOluen; \'erd er zou in den prijs
van atle toestellen en onderdeelcn
ecn slu k bela sting aan de û l!lrocpv cllIlootschap komen te zitten.
Stel, dat we hier "in Nederland
10.000 amateurs hebben; dan zou
dat worden f 25 per hooFd en per
jaar gemiddeld. Daarvoor zOU
men dan kunnen terug ontva ngen

.
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Mal/riee Yvain.
L. Hirsch.
Dirk Witte.
D irk WiUe.

,

digcn .; toestand in Nederland,
waar het initiati ef en de l eiding
bij de amat eurs zl.!l f is, el.!n poote
anntrekkelijkheid bovl.!n een ste lsI.!!, waarbij andl.!Ten de zaken
vnor ons zu uden doen op onze
kooten en ons misschien meer
zouden leveren dan wij wel verInngen, maar dan ook naar onzl.!n
zin ve el te duur.
Stappen bij de Ncderlandsche
Rl.!geer ing om ie ts tI.! doen in de
ril.!h ting van hl.!t Engel sche stelsel,
zondl.!r dat vooraf de Nl.!dl.!rlandschc amateurs erover waren gehoord, zouden in dit opzicht geen
goeden indruk wl.!kken.
Het Engdsche stelsel,is het stelsel der ongevraagde, maar toch '
in rd enin g gebrachte diensten.
Dat deugt _in den g ron d niet.

c.

Silberman n.

D. Witte.
D. Witte.

Afstemming van korte-golftelefonie,
.

••
het geschenk - als mell het Wil
wil noemen ~ van een dagelijkschcn ol1lr~p van de he~te kwa _
litei t.
W ij constateeren, dat tot dusvl.!r
niemand uit amatl.!urkringen daar
ooi t om hedt gevraagd op zu lke
VOOrwaa rden. Maar het vraagstuk
zQu ook In Nederland eelJ s ,lan dl.!
orde kunnen koml.! ll.
Naar onze meening zo u he t dan
niet alleen billijk WeZl.!n, maar ook
versta ndig, om eers t een s na te
gaan of de Nedl.!rlandsche amalI.!urs in groo t aantal iets ervoor .
zouden ge voelen.
Wij willen al s ons inzicht wl.!l
ti.! 1:ennl.!n gl.!vl.!n, dat de waarlij k
ex peri mentee rend e r adio-ama teur
aan een dagelijksehen Nederlanuschen telefonie-omroep weinig behoefte zal gevoelen. Al s mcn eens
of twee kl.!er in de wl.!ek naar id~
bijzonders ' kan luisteren,' houdt
IUl.!n cr den tijd voor vrij. Dan is
het een extra' tj e. A l s. men er alle
avonden naar kan luisterl.!l1. dan
laaI men het ,loopelI."
In de pogingen om veruer verwijderde bllitenland5che sta ti ons
goed Ie ontvangen, zit bovendil.!n
Itltocr experirnentcele sport.
Verder zit in del! tegenwoo r-

I n dl.! meeste gevallen wordt bij
dcn bouw van een ontvangtOl.!stel
gesfreefd naar het maken van een
groot "meetbereik".
Dat wi l zeggen, dat men trach t
te ve rkrijge n, d:!t luct de afsteminrichting el.!l\ zoo groot mogelijke
s~h aal van golHl.!ngten kan wor den doorloopcn.
I..aa t ons maar eens al s voorbeeld nemen het in bijgevoegde
fi guur afgebeelde ~chema van een
eenvoudigen
primair- ontvanger
me! afstemspoel S, stTÎe-condensalOT C, en induetil.!ve terugkoj.lpelspocl T. Hier ku nnen S I.!n T
honingraatspOl.!len zijn, of corona's, of wl.!lke an dere soor t ook.
D enken we ons voorloop ig C. en
Wl.!g, dus de aard e di rect <lan
p verho nden. ,Da n wo rdt de afstemm ing bCI.nald door Ct en S.
Is bij kleins ten 'stand va n Ct de
ontvangen golflengte 280 meter,
dan kan die golflengte, als C, een
co ndensator voorskIl van 0.00133
mi crofarad (1200 e.M.), op maxiIllum condensatorstand bijv. 875
meier worden.
Men kan dus zonder verw i sseling i va n spoelen aUe golven van
280 tot 875 meier met deze scllnkdin" ontvangen .
..
Zien we ,daarbij een s naar de
Engelsche
radio- telefon ie-st,ltiuns, wa arvan de golven liggen tus-

c..

•
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schen 353 en 425 meter, dan vinden we, dai de kleins!e van deze
golven bijv. hij 18 gradcn op den
condtnsato r komt en de g roolste

tic afstem mi n'g zeker 100 % gemakkelij ke r wordt.
Make n we C. nog klein er, bijv.
0.00025 mierofarad (225 e, M,)
dan komt de 353 meh: r bij 42 graden en de 425 meier bij 180 graden. DM ' is 138 g raden voor
slecllts . 72 meie r go1f!engleverschi lt

•

hij 34 graden. Over diî be reik van
16 gm dcn vindt men derhalve 6
tclcfonie-stations, met niel "ccl
meer dan 3 gr:.den tu ssdien ruim te
iusschen elke twee opl!olgen de.
. Dat mankt de j lliste afstemming. speciaa l voor telefoni e, op
korte golf huitengewOOn lastig.
Een co nde nsato r van de gen oemde
grootte moet ui heel gemakkelijk
loopen, wi l men zelfs ook maa r
efnige kans hebben om één de r
zes stations werkelijk goed te
krijgen.
In dit geva l is h.. t g, oote mcct bt!reik (280-875 mete r over de
heele co ndensatorsch.1al) een be-

•

•

Toepassi ng van hel aangcgeven
hulpmi ddellje zou de on tva ngsl
van korte-golftelelonie hee!emaal
lot kintIerspel make n, als niet elk
verdraaien van tien co nd ensa to r
,
,

Attentie s.v.p.
Verzoeke ALLE CORRES_
PONDENTIE, zoo_lover .boll_
_ u l u ea

.d"~rtenl>es,

.Is

over d~n ;',ho.. d van RADIO_
EXPRES te rIchten 9an het
burm u, Laan ... M«rduvoort
JO.

d~ ..

Haag,

Zij dIt :okh ""mcn abonnffrm,
""ordm drl"llend v.,.zocht, hel
ABONNEMBNTSGELD
aan ~n uitg~r, adres:
N. V«n. lra, Laan v. Meerder ..
voort JO, deD Hn". bij Voor-

:WIIl/'.

Men kan dn:traan I('gem oet komen, doOr voor Cl ecn veel kleineren draai coruJensat or Ie neme n,
maar da n is het mecl herêi k ook
voor ,lIlijd verk le intI. terwij l het
voor :oeken van gewo ne seintecken s toch gemakkelijk is. hel
groote meetbereik tc behoutl.. n.
Dna rom verdie nt het de voorkeur, een ander midde l toe te passen, tI:.11 :.11k'en lijdelijk he t illec tbereik verkleint, in gev:.1l1en,
waarin men dit nootlig heeft. En
dit kan gesch ieden door builen
aan het toestel, öf in de antenneleiding, Of in de aardleiding, nog
cen tweede n condensator C~ (die
Tliet draa ib:.1ar behoeft te 'lijn)
metle in se rie te plaa tsen.
Maken wc in hel boven onderstelde geval C2 eens 0.0005 mi croI:.1T:.1d (450 e. M.) en gaan wc weer
al~tem men met C" dan ~.u!len we
hijv. nu de 353 meIer vinden op
38 grade n en de 425 meter op
70 graden, waannee du s voor de
golflengte der Enge lsehe stations
hel bereik op den condensa to r 32
grade n is geworden, twee maa l
gtootcr dan zooeven, zoodat ook

3

..ltbrtallng in te :tt>den.
Van ;&bonaemmtsaa nyll'ren , die
niet van . 10rling Van bet ~rag
~ld gaaa, kan ~ nota
",ordelI gm~ .. , aaagezien biJ dm
laag gestelden prij, l<Ostcn van
disponccren ",oden worden v.,._

",r<k...
,

levens ccnig" bijstelle n de r teru gko ppeling nontli g m:.1ak! e om juist
Op den wn d van generecren tc
blijven en bovendie n het naderen
met de Iw.nd lol den conden sa tor
en hel weeT weglrekken tlaarvan
kleine v('rslemmingell
Ic weeg
,
brnch!.
. hiel ge lijktijdig met het tlrna ien
~an den condensator bij regelen
lIan de te rugkoppe li ng is ee ll
kwestie va n oere ni.ng en Ilandig-,
heid.
Wal betreft he t capaci leitseffeet
hij nadering me t de ha nd , dit kan
men vrijwel ge heel vermijden, doo r
in den co ndensatorkn op een
gaa tje te boren el! daa rin een 15
á 20 e.M. uitstekend slo kje ol, ehonielstaafje Ie steken , waardoor

tllen den condensator kan regelen
met de hand op eenige n nfstnnd,
Maa r men kan ook, zooal s de
figuur aa ngeeft, ccn heel klein en
draaironden sator C', lIan slech ts
enkele platen, parallel plaatsen
met de n exlra-COlHtcnsa tor C.,
Dit geeft in de ecrste plaats (X!n
zeer gevoelige fij nregeli ng e n bovendien kan Illen C., aa n dr:.1den
van een ige len gte gerust wat verwijderd plaat ~en van het overige
toe~ !el. De hand behoef( dan voo r
laatste regeling a ll een te natI e ren
tot C. en dit lev!.'rt slechts lee r
min ima le effeelen.

,

•

.,

De tocpasing van den exlraco ndens:.1loT C~ (mei of zonder
Cor geef! hel mee~t op an lenn('s
met groote c,lpaciteit, tlus op betrekkel ijk korte, breed.. lu chtne tte n, ol ook als men een da kgoot
a ls :.1 nlenne bezig!. Op ee n dakgoot bijv. is dan de En!,,'CIsche telefonie heel heh oorlijk IC o nt v:.1n ).{en met honingr aat No. 50 :.1ls
S en een d~ar in stekend spoeltj e
als T,
Op lange cénd raadsan ten nes,
tlie hei rekk elijk groote zelfinductie en kleine capaciteit bezitten is
he t mjtldel niel van zoo veel
waarde.
C.
Een confer\'l1liC over sei".
vergunningen.
\i.,1 laatste hoofdartikel in RadioExpres heeft zijn uitwerking niet
gemist.
Bij het l~ondei inJ;' debat in de
l',,'i!t'de Kamer Over de begrOOIing
van Pm; tcrijen en T~le graf;e heeft de
heer Dressclhuys lidi doe n kennen
al s één- der ge nen, di e bij het afd~'C
linl(!IOnderzoek waren opgekomen
v(}{lr grootc rc vrijheid vOOr de Nederlnnd~ch e nlnatcurs; cu in het arti kel \',111 Radio-Expres "ond hij aan leiding om bij den minister van
Waterst aat na" tc dril'gen 0('1 overleg
met onze veree ni"ing.
De minister heelt daa rop blij hns
het Korl VuslfJg " .. n de Hand elingen
dur TweCllc Kamer gc ' cgd, dat hij
het Hoofd oc'ti tlUlr der POl;terijen en
Telc(:ralie had "erzochl, een conleren ti e te beleggen. waar ook r!ldiomcnschc n ve rtegenwoordigd w!l en
zij n. De minister wenseh!, dat va n die
COnferentie uitvoerige notulen wOrden gemaa kt, om daarna tc kunnen
beslissen:
•

,

•
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Yard, doet p rocI'en mei draadl(H)zc
st ations op au tomobielen.

• Wij m~~nc", wd tc mogen zeggen,
dat wij lot dit openen mn de deur

juist op

~ et

goe<le moment

De cOUlmi:!Sie voor den Handels.:

De Engl'lscbe telctonie op een raam .

-

omroep hrt!! Maandag vergaderd te

en een vaM omlijnd

plan O)1g~stcld. dat naitr lij mctnt,
zeer I'cel kans \'a" slagen heel1. De
l"Ummissie hoopt binnen en kele w eken
haar pln,\ bekend tI' mn kcn, wod ra

hel slag en abwlu!,! ve rzekerd is.
De Nl'de rland~che NijverIleidsraad
mankt er bt!l.waa r leg en, dal Icll~
gra mmen draadloos worden ol'uge-

In dc Duinoordw ij k Ic den ~I aag
wordt in de buurt der Engelsehe telefolli egulv cn tegellwourdig telken s
"en andcr, s torend teldoneerend sta:;on ç:ehoord. da t rOl..'Pt: ,"Wa ter~
"Iower Valley '·3n Three "'o"nlain$·'.
AI~ de,.c
sto ordcr gevonden kon
w"rden, Wil dit met .• ooI( op dc
stra flen, bedrl'igd tCl(cn ongeoorloofd
7.c nden , eel l g~l ding zijn.

zonden zonder dat de "'zender dit
\'n1.ockt.

Door deze wij ze van tdegraleer.Il ,
legt de Raad , is bij hel bestaan van
talrijke particuliere radio-installalk-s
de kans groot, dat z:l h"gch~illl~"
wordcn gesdumde n. D~ Raad heeft
deze aangelegenheid ter kenni~ ~f."
bracht I·an dc commissie van advk..
inzake h~t Stnatsbed rijf der Pos·
terijen , T elegraf ie en T dcfonic.
Wij wijzen cr 0[>. dal de legtnwoordig-e weU d ij ke bepalingen intu,sctlcn t eg~n schendin g van gehei.
mcn wct degelijk wak .. n.

Resulmll'11 met kleine antenne.

,
Op Iwt Inchkeith eila nd in de b,la i
va n FortI! (&h ulland) is ccn draadlooze VUlirtOlen gt~houwd. waard oo r
sUlurlicdm, wi~r sc hepen md ·n "Pcciaal type \'all drandlooze ontvan gcrs
lij n uit gNust. ook in den dichtsten
mist hun wel; lll Uen kunnen vinden
door hé t moei lijke V~JTWa1Cr van de.
\)aai.

De Londenscbc rcche rc il.e, Scotla nd

he~r

a

-

Onder de orgcldraa;~nI in de Lóndenschc voorsta d B I~ ckhcath vcrscheen dele w~ek ecn man met ~n
mlwagen. waar locn groote luidSf'rekende telefoon boven uit st~ k Hij
li~t dl' omrocpteldotlic op straat hOQren mlgcns de Daily Exprtss en overslemd~ nUc gewone orgels. Dat moct
dan 'savonds zijn gcwt'tl<t. want
overda),: werken de om roepstation.
" iet.

H. 1. Wcttera uw te Ui thuiz~n schrij ft OIlS:
Naar aanleidin.l( van bet arlikel
V~"1 den heer jan"~" Ic Ddrt ill de
Inntste l~ad io-Exprcs, heb ik (Jok ccn~
getlrobeerd wat er tc ha len valt uit
~-.!n kleine antcnne binn en,huis.
Daartoe had ik eCIl zinkdrand over
dell lOIde r gesp annen:!: 5 à 6 1\\. boVen den bega nen grond. Len gtc 7 A\.
De buitensbuisa1lfcnlle had ik wove r
wcggebracht ·dat biervan geen wcrking meer wa~ te vreezen . Za terdagavon d kwallI 2 LOt oen mN 2 lampen
laagfrcqntnt en fransche luidspreker
al zóó door dat hij gemakkelijk vcr"t"anbaar was door etn vertrek van
n bij 4 meter. De muziek bij openstaande deuren door ' 1 hetle InÎis te
hoorcli.
Zondagmiddag kwam P C G door.
eerst op norm ale a ntenne. zOO dat de
heele lu idsprcker in Irillillg was. Bij.
de lager e j(IIICIl klcpperde de trilplnal
telk ens lej::"cn de magneet. Bij gl~
brujk ma king " a n den draa d binnen ....
h" is ~rmi"'lcrdc n <I c storingen. De
mu ziek werd mooier CII 't ~prt kcri
I'an den heer Idzerda bl{'('f ruim ve rst~anbaar door de ka mer. Zl'lIs "OOT
mensche n. ni et aan de ~te," gewoo n,
wM hij op de beste oogenbtikkc n
van a- z verstaanbaar. Jammer da t
de di verse instrumenten tOO in el kaar
vervloeien. Bij 2 L 0 en eollella's
De

E'·l"ll.1Is tl' den H"a" ~"'n der
bioscopcn het publiek in de patlZc~
bezig houdt mcl raqiOllHlZiek, g~elt
ook e~n bioscoop te Cardiff aan zijn
3((J(J I,.. •. ()ckcrs radioconeerten, W,'Mvoor ~cn gr oot aanta l llhgnavoxluidwrekers in dc zaal zijn opgl"liteld
op ,·wschillende punten.

,

•
EI'11 clllndesti en lendslaUon?

De hcer
een Engelsch
ama leur te CriJ;glestone bij Wake-fidd, heeft meI e<:n !IO-wa n -zcndlam p
up 100 mete r goille ugt e (I amp. in
de an ten ne) proeven gedaa n IIIet een
vriend te Genève ( 1200 kilometer)
,,·aarbij hij goed wl'rd gehoord.

Vonkjes uit de RadIowereld.

•

Een draad lOOl!i concert, dat gegel'en werd Ie T roy bij Ncw-Vork , is
!;choord in Nieuw Zee land. Afstand
14000 kilometer. De zendene rgi..,
wurdt niet erb ij gemeld. ,

Burbury,

on',

stL1mtje h ~bbc n bij gcdraJ; ~n . Men za l
ons ~ltl!ans ctns aaTlllOor~n .

'~-Oravenha~é

blijft alles lot ill de sterkste passages
volkome n ginshelder.
Mijn buil~l lan l elJ ne is I draad~ 60
meier, gemiddeld 10 il II meier hoog,
in Q-...W'tichting gespJnnen. Gebrui k
ik deze bij de Engelse!!" n, dan moet
ik 0111 ecn mooi \"01 ge lu id te krijgen
mijn natgemaakten vinger en duim
als lekweerstand gebruiken bij dc 2e
laaglr. lamp.
Is cr dus met een geweldi g Inllge
en hooge antcnne wél te bereiken
(zie I'orig no. R-N.) dan blijkt hieruit toch ook <tnt cr met ee n ol1 "cï~o
léerd klein din g ook dragel ijke resu ltaten zij n te krijgen.

~

De heer Ch. J. v. t onm ans ont~angt Ie Delh dc, Londcnscll e telefoni c·COllccrwn Ol) ran'" mei I talllP
(Sic mcns SdlO!tky). ~l ct raam beSlaat uit 3 windingen 3 X 4 !IICler ,
spntie I e.M.,
dr".1(1 (0.6 m.M . ..ijde),
,
gcllccht aa n den wan d VilO de kamtr ,
lamel ijk in de richti ,,!! van Lond en.
T erug-koppeling op het raam lelf;
genm kkclijke r is een klein v"riometertje. Het is l;~makkdijkN in de
ka mer Cl·en ~'\!II paar draden tegen
den mUur te ~pannen dan ~-ell an tenne te makell. Het raam wa.~ gl~
WOOII mct pUllaiscs tegen d<'11 wand
I.>cvestigd. Met "crsterker ontvangst
h~~1 b.,rd. Ei ;;:\'II"nrdig: is, ,!at door
.... 25 " ,·"den v"" cOll(l en~a tor bij Ie
sdlak clcn. de B~ urs '·nn I\msterdam
is te 1tQ<lren. ook me t I lamp. Gelu id
I"UI d~zc laats te echter nie! cc,,·
~ta !l t. He t gd\lid in lijn vllorgestcl(t
wu (ot;" goh·ende lijn.
TijdsignDlen op

~Iei nere

,
golf opnieuw

uitg~zonden.

Ht"t omrocllstn tion Mallchc~te ?,
2 Z Y, :11>5 meter. zendt tegenwoordig het tijdsigna31 \·'111 den EiffdtorCIl
te 11 lIur 4 des a"ond~ opnieuw uit
op de omroepgulf, 1.ood<lt ~cl lepen Cri
amateurs
",~t tUl'l'tellcn cnkel I·"ur
,
kleine golf, het ook kunnen nemcn.
Daartoe word t hel g~wone 2600rneler-lijdStin up een olltvang:t oestc1
opgeva ngeli en direct langs electri·
schen weg o,·crgchracht op den \>1\1ruep zender. dit" hèt ongedempt weer
" i tstr~a1t. Het herhaa lde sei n komt
daardoor niet mecr dali '/-.00 sec. U<I
het crhte.
Wijzigingen t elclonie-Oll1rotp.
Nederland.
Het $tll lion P C M J\l (Middelraad,

•

•

•
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•

Ijmuiden ) golft. 1050 mder. werkt
ni el nI ~c r van
9-10 lIur, ma ar van 8.30--10 uu,.

Sedert M~ alld~ g iJ· le lefolle~rt
Levallois S F R te 5.25 n.m. niet meer
op golft. 1 ~5 maar op 1;0111. 1780

meier.
•

Oagcijjksclle leleronie-omroep.

1f20-~,20 v. m. KönigswlIstcrhaujwn, r(ICplctt~rs LP, golflengte 2800
meter. Nieu wsberich ten. cOlleert.
7. - Y. nl. EiffeJtoren, rOt:plet ters

f l , goiOengle 2tiOO meter. WeerberieM.
S.Hi v.m._.110 n.m . P ar,burenll "".
Di • • A.ru.t erda'n, roep!. P C F F. golf!.
0000 m~t ..., »Ol""" ~n m",kt,bitJ.i chleu,
D.I.: li l~ SSO; 10-10.1 [,; lI .aO- n .35;
IIAS - 1I.M; 12.15--12.00; L~-1.20 ;
S_ H.lIO; en 4.16-4.W. Zo"dac~ ni eL.
10.20--10..50 Y. nl . Lyon rOt!pl. VN,
golfl. 3100. Bcr iclltm .
11.20-12.50. Königswllstcrh~uscn.
roep!. I. P, gom. 2800. Nieuwslx:richt~n. C(l lI c~rt.

11.35. Eiffeltoren, roepl. F 1., golD.

2600, weerbericht.
l.ilO_ ll.46 ".m. Ver. v. d. EIf.h .... del
Aru.\croam, roopl. PC}' 1', 1.:011. :1000
","'.r. df"'loOnk"" ,....,,, ~n ,'nJ ut.·. n.l .
Ie 1.110. 1.45. ~. 2.15. 2.30
dag. niel.. J)f\iI )'... I~rdag~

~"

2 15. Zon ·
10.00_ II.JO

meI t.uaschcuJl'OO'-cn.

3.50---4:20 n. m. Lyon. rOl·pl. '1-1 N7
golft . 3100, Bcric~ ten .
4.2O------.'i,5(1 n. m. König§wu8terhall!<en, roep!. !. P, golft. 2800. Berichten,

coocert_
_
./.50-.5..50 n. m. Eberswa lde (lo't"l-Pnul~en-zender) , rocpt.
? ? ?,
golfl. 2100. Voorlezingen en muziek.
.5.20-----lO ..'iO n. m. Engclsche omn,,-,psmtiuns: Card iff, ;'j Wil, 3.5J meter; Londen 2 1.0, 370 mel ~ r; Manehloste , . 2 Z Y. 38.5 meter; Nl'Wcasth,
.5 N 0 \ 400 meter; Glasgow . .5 SC,
41.5 md€r; Birmingham, .5 I T, 425
notIe r. Toesprn~cn, concert.
5.25---6.30 n. m. Lev~ llois (Soc.
française Radio Eledrique), roep!.
5 f R, gol fl. 1180 m~ter. Bericht~n,
COflcert.
6.40-7.10 11. m. Ei ffdtoren, roep!.
I' L, golft. 2600. Weerberic ht. concert.
./ ..5O---!! ..'IO n. m. Eb.... rlIwalde (Lorenz-Poolsen) , rOo:'pl. ???, gol ft . 2100,
Voorlezingen en muziek. Niet gere_
geld.
9.0.'\---10.20 11. m. Lcvalloi~ , roep i,
5 F R, golft. 156.5. Berichtcn. eOllce rt.
10.30 n. m. Eitfc ltoren, roepl. F L,
goIH. 2600. Weerbericht en concert.

I

2.20----3.35 n. m. Levallois, 5 P R,
l.5M meter. Cnncert.
:1.20----5.20 n. m. Ned. Radio Ind, .
d.... n Haag, PC G 0 , 1050 meter. COIiccrt.
3.20-4.20 n. nl. Eberswalde, roept.
? 7? go lft. 2100. Voorluingen en
mnziek.
.

De Engelschc OII1roepslnUons •

d~ Za!Cl'd~ ~M \'OJlds

Fnlnkrijk.

5

' Deze zijn hierbuven reeds vnmc ld
in de rubriek : Dagdijksche om,oe p.
Wij gcven u hier nog eens afzo ....
dertijk:
Cardiff, 5 Wil. ru meIer : 6.5010.20 n. 111.
LOlldcn, MMoonihouse, 2 L1), :110
meter. Gewoonlijk eiken avond: .5.20
--{i.0.5 ; 1.20 eo 9.50 (ni .... uws): 1.35
(orkes t); 8.45-10.50 (mu~iek. soms
IIp<!rn) .
Z Y, 385 meter. EIManchester;
kCIl avond, G woonlij k 4.50-10.20

Radio-- Concerten.
Progromma v.n 1'. C. U. U . • 00'
ZOrldogmorgen 2,1 hoonrl l\!~jj v.n
10 _ 11, (Golf 1100 M.), met modowerki ng
ven Mej. Can-y C<!n,·.eur (Soprann )
de.a Roer Ha ... "aII La<> (TMor). 1. E I
c..pit.&n, (Oreh ... t.). 2. C.Yllt.i D~ nn a.ur,
(Viool ..lo). a. Serenade ?"Rpoli lJlna,
(Ol"(:ho.t). 4. Siogmundo L iehulied nit
,W.]kUre", Riohnrd \V.gn ..... , (Tenor"" to Un den Hoo r H .. n. " ",, L oo).
5. A.d .. di Violo\t~ ,lit ,L.. 'l'ro.viata",
Verd i. (So pro.anllolo van Yo). eelT)"
eou~A .. rl. 6. KIlUO nn Lr""" Gao".
(Orcl, ... t ). 1. Duet uit. , Lalr", ...", Ta",.,!
eB Sop... ao). 8. Motorrnnrsch, (On:bes'~

I

11.

".i

m.

Newcastle, 5 NO, 400 me ter ; in
d CII règcl 1.20-1 0.20 n. m.
Glnsgow.5 5 C, 415 meter.
Airm in gham , ~ 1 T , 425 mcttr; eiken ~vond J;twoonlij k 6..50-10.20.
Nieu ws. concerten elll.
Dl"S Zondags w.... rken de EIlJ;dsche
~Ia l i lln~ niet ollder kerktij d. IIn nva ng
daa,d""r v~elal eerst 9 Ullr 's Iwonds.

ZOlldag 25 Maart 3.20----5.20 n.m.
door bd radi<J.oSlatiorf PC G 0 van
de N. V. ., Ned. R.,dio-Industrle" den
Omroep op bepaalde dagen.
I·r~nl:, op een golflengte van 1010
meier: I. Ouverlu re "Orphell$", C.
Maa n d~ g. 9-10 11. lil. N~d.
!3iJ\der. 2. Fox T rot "The Sheik". 3.
lIadio Indu strie. den Haa~, rocp l.
Viool Solo .. CanZOlietta", Ambrosio.
PC G G. golfl. 1050 mete r. COII':c rt.
4. \V~ l s .. M)' stery", Sidney B~yncs.
5. Selectie " Madame BIIt!erfly", PucO i o s d a. g. 8-10 11. nl. Laboratorill m IleusselI, dcn Ha~g, rOl!pl. PCUU. """: cilli . ti. Tango " Le Rouli-ROli]i. 7.
T rio .. Silvia", Deliber. 8. Wnl$ " Kengolil. 1050 meter. 8.05----10.20 n. m.'
tucky Dream". 9. \~ Iectie "la T osEcole supéricllre des post~s et t~lê
ca". Pllcci ni. 10. Fo,,-trot "Sny it
grnphcs Parijs, roepl. ? ? 7, goH!. 4:50
willl Musie. I. Berlin, 11. Wal s "Thc
meter. Couccrt.
Rcll$ ol St. M~ ry"', Adam s. 12.
,\ tarsch .,Starll « SIripcs", So-usa .
W" .... 11 S da g. 8.30-9.30 11. m.
Deze OTchestn ummers worden afSmith Cn Hooghoudt, Amste rdam.
gewisseld door p~théfoon.
P A 5, 1050 mete r. Concert.
10,20----10.50 n. m. Lcv'aIlQis" r ocp l.
5 F R. golH. ]56,5 meter. Dansm uziek.
Voor den pmdi5elK'n knutselaar.
D o 11 der dag. 8.05----10.20 n. m.
Ztlf Ic mukm lappen um schroefEe . Su p. P.uij!<, roep!. ? 7? gom.
draad It mijdt n , Het st~len ~nijlZe
450 , Concert.
re~(l sc!lar,
dul men koopt 0 111
9-10 11. m. Ned . Radio I llduslrie~
~h roefdraad ft Mij den, is du ur en
den Haag, 'ocpl. PC G G, liolft . 10.50.
in de kleiIIe maten breke" de geheel
Concert.
geMrde s talcn ta]ljes zeer gentakv ( ij dag. 9-10 n. UI. Fa. Velt- kelij k. Veel bekr hanteerbare t apjn
ka" Uien zelf mnk e" en als ma teria al
Imise n, Den Haag, roepl. P C K K.
t elfs weekijzer gebruike n. De busGolf!. 1050 met er .
se u-openmakers Va n sa,di n ebJikje~
Zaterdag. 4.50----7.50 11. UI.
met hun gebol:en handvat zijn er
Ecole Sup. Parijs, roept ? 7 7, golft.
~ecr geschik t \'oor. maar ook elke
ge won .... spij ker.
450 ",eler, Con c~ r t.
8.:lO--lO n.m. Middelraad. Ynl lli den.
"\~n beg;nt lIle) daar den gero~pl. P C' M 11\" golft. 10.'\0. COl1c~rt.
"'en~c ht~lI dra.ld op te ~nijdC'1 met
10.20----IO.!lO n. nl . LevanOis, roepl.
l-en snijplaat of met kussenblo~j~s.
5 F R. golft. 1~'I met .... r. DanSm uziek.
Daa rna word t de II"'tl dr iehoekig
a fgevijld, zooda! aa" d.... pUilt alleen
Z o n d ag. 10-11 v. nj. Ileu:ls... n ... op d~ drie , scherpe ka nten iets Van
Lnbomtori um, den Haag, P C M M,
den dra ad blijlt ~ tna n. Groo terc vijlt
1050 meter. Conce rt.
men nna r de PUlli uitloop end vier-

,

•
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Heeft

gelezen over de ui ~uwe
~Ic):troncnbuis. die ecn energie V3n
me<:r dan lOCKJ paardekrachl ontwikkelt?
- Je reine w ~ckhesch voor paardekradl\en !

kan!, ook wcer overal DP de sçhcrllC
k,'nTen draad latende staan.
Het aldus geree,! gemaakte tapj e
\Vordt nu lang~ çhtmischcn weg aan
de oppervlakte gehard_ !-Iet materiaal
behoudt daarbij inwendig zijn taaihcid en wordt dus niel zoo bros als
dlln staal. Dil ha rden geschiedt mcl

11

I(celbloedloogzoll ' (dof gele stukken

Vereeniglngsnleuws.

vergilti/(" I) Het zout \vordt lol
l>t''' poeder fij ngestamp!. en: het ker s-

Afd. Alnslerdam.

ron(lrood-glotic 'Id I!~ maakte tapje
""nral op de ~ l1ijkan tcn in het IXH'dcr
gewenteld (di , moel rondom smel-

•

ten). Glo..ientl maken eu wentelen in

hel poederen herhaall men 4 à 5
m"a' (zwaardw 13PP'!!I1' tot 8 maal) .
Oen laatsten kC,i:' dOmpel! men hel
kersroode tapje 1110lselil1g in kuuu

water. De ,ondom gevormde koek
wordt mt'! pclro!i:utll en desnoods
mCl de vijl verwijd~rd. De snijkanten

Dinsdag 27 "'aar" a,6. zal door den
Heer H. O. Olij in Gebouw " Lux"
l~eguliersdwa rs~traat 10s-1 ]4, een
vooraracllt met demon~traties word en
gehouden over: OndcrvillOftnl:"1l hij
het vervaart'-igeu vall relais en schrijftoestellen. "peci nul v()or sneltelegrafie. Aanvang ij onrr 's avonds . Introdudie V"I.
•

Vragenrubriek.

IIchb.m dan een ~taatzitvcren 0pfH'r,' I~k, zoo hard als giM 1'11 men kan
Cr zelfs in zacht Slaal draad ml'C
snijd~n on, er ldf ook wccr kussenhtokj~g bij te 'uakcil.

•

,

H. d. B. _

Maastrichl.
Schcnli1 fig. 57 Draild-

\00 " Zendstation laat zich met hon;n l:_
"lilh!poelen cu ontvanglamp wel llit-

Q"cdkoopc drl1adklemmen. Mell
kali ~ccr goed ol,d ~ ficts- of motor-

vonen. ofschoon minder \'oordeclig
dan meI de aanJ;\!l;e"cn spoelen. Voor
:100 :. 400 mcter zOuden noodig zij"
spuelcn ~ en 35, \'oor het shu nt~poc ltje no. 2!j.

nippels . mei CC" s tuk da arin pas""nde sjhlak vcrwerkcIl tot draad_
ktenulIcrr. li et ~~hroefei nde van de
spaak wordt zó,ó la ll l( afgeknipt, dat
er cen romloog aan gebogen kan
worden als hand\',1t om de schmc!
j" o"u nippd ""ll 1\' Z~!1 ~Jl . E~n door
de uippcl g-~boord gaatje kan bes!
200 .~root zijn, dat ~r tw~ drade n
van t m.M. in ku nnen om met hel
:iI~ sehrod dic" endc slu kje spaak te
worden vastgeklemd. $oldl."ert men
ol" tliprel ili I'<'n kop~re n plaatje.
w~arin twee gaatjc~ ~ij n geboord
"nor IIcr doorlate!1 van ~chroe,'cn ,
(1'100 kan liet geh~d gemakkelijk op
IIollt ol eboni~t wordctl gemon tetrd.

D.' B. _ Uw schema no. I i~ als
kri stalonn'anger zeer goed te o:~bru i
ken. U heeft dan 2 draaicondcnsatorCn noodi g. Ma ar u kunt ~r ook eC'1
I'r, mair-ontvanger va n makeu, lIiel
volge ns uw schema no. 2, lII"ar dO<lT
"nt~nn~ Cl! narde wnder meer <lire,!
aan uw sec. ~I'od tc verbinden (aarde
aan telefoonlij<.le "an die spoel). U
hlocft den primairen condens.1tOr en \
l>Timairc spoel hc.:lcmaal niet noodi)(.
Krislalont'·ang!lt. zelfs I'an tHcfol1ic
in de s! ~d , blijft altijd '-wak.
..
•
f. H. V. - U moet PCU U wcl
·1!tgclijk meI dezelfde spoelen k\lOlncn
ontvangen al~ peG G; u gebruikt
toch draaÎCondenS..1torcn bij die ~1)Qe_
len? "nders kun, u noo,t lot juiste
afstemmi ng geraken. Zie omt ren t den
neurslf'nder vo,;!: no. R:-E. Spoelun
200, 3OCI, 140 zu ltcn n wel ontvangst
daarop J.:even. tcn ",in"!e al S I'W .
spoelen no"nnlen dia mtter hehbe'l .
Rotterdam.
A. L. v. D. _ A t~ u J.:ccn 'IntenIIe
kum zetten. kunlIl !lid uw bestaa1l<1~
toestel eens probL'Crcn. het '1'1'1 eCU I
~.111 de dak )(OI' t gesoldeerden draad
tc verbinden, ma". dan ,al de dranieOlld eu~ator in sc rit );tschakeld moctcn worden.

Den Mug.
L. C L, _

Voor ""lvallgdoclcinden ~al het J;~~ n "~r~ehil maken of U
de IWC1! dra licn van ",,- antenne afzUIlderlijk naar beneden """,rt, dal'
wel hllnn direc t verbindt

S. B. - Tc!.:en bliksem inslag is
aarliing: <.Ier ~nk ml e bui tenshuis, :.1tiJ<.I nl~ u de tuestellen nief gebrui kt,
het beste. Vau zulke ctnvoudigc <.I'n·
~cn ku unen we niet in dC7.e rubriek
schema 's gaa n ;;c\·en. Dnt ZOu Ie duur
worden. Bij lOCn 1.cndN kan een inductieve koppeling SOIl iS uit in elkaa r
~ch ui \'ende spoelen hestimn: vahr uit
in of naast elkaar drnaibJre_ l""uN
va " radio-a rtikcl cn in N.-O.-Indi ~ is.
\'uor zoo,'er we we len. uiel verIKMIe n.
Oe capaciteit m u een condensator
wordt niet aan~cge\'cn in c.M~. , maar
wel soms in centimeters; daarbij is
000 ~.M. = 0.001 miçrofnrad. De toun
vaJl eell vonkzender wordt g-ertgeld
door dl' frequentie van dt u vOt!<.Iing~
wi ssels tr oom tt veranderen, dus door
wijziging \'au het tocrcntal ,'a n de
dynamo."

Even een gTllpje.
Een Engelseh radiohlad meldt, dat
te Amsterdam hd otnroepstation PA
!S is geope nd door de heeren: Smith
en Thorogoo<l ....
Dllt overkomt niel iedereen, om in
. de pen; Goed:t:lk. tI' worden genoemdl
., Elke verbetering van het verkeer
hlssch<:11 de menscllcn is een mijlpaJ I
op den weg naar dell eeuwigen
vredt. '"
Oe ocrlog van 1914 en de hui~ctijk e twisten tusschen echtelieden
over het reellt va n een getrouwd
man om thuis 5teed$ met l'en teleroon op zij" hoofd tI' ti tten. zijn de
uitzonderingen, dif den regel bi've.,;tigcn. ..

B. At - AI dc tL-chnische artikclIjcs ij, R_-E. h~bb<.·11 lOl dusver gdwn-

del<.l O" er primair-o"w,H'gs t Van tCl l~
fonit. Hèdt I' dnt niel bem('rkt?
(jelmctkr. ontst"alldc op den rand
va ,t gencreen'n, knn veroorzaakt
worden <.Ioor .l uchtstoringen. dit bij
dien stand ook ""rsterk t doorkomen .
\Vij raden in het al)(cmL-en af, toesttllen met .. of .~ lampcn als eén
apparaal bij elkaar tc bouwen. Welke \
lampen van bepaald fabrikaat het
h~t zijn voor CC " hepuald doel, kan
OlW kverancicr u he! best zeggen , Allerlei verschillend,' I ,lmp~n in CCII
meerlamptoc.; ! ~1 ).:ev~n uit dCI1 aard
d~r laa k verhoogde bl'zwaren.

,

Bus~um.

O. B_ - Dat voor ~orte ).:ol vcn de
tCTI'gkoprelSpotl >:rwlter moet lijn
dn" de primair~ i~ niet abnormaal.
Een lekweerstand vnn 37000 Ohm is
"'~I wM laag en mllet wel ~erzwa k
ken; 2 milliocn is beter. De graphi etween<tandcn ui! den handcl hebbeOl
inderda ad niet a l!ijd lIeel M uwkeurig
de waarde die er op st"at,

J. A. W. -

Aarding der antenne
binnenshuis achten wij a ls onwe~rs
bevei li ging ze1o:er mind cr goed dan
aarding b"itenshuis.

,

W. J. B.
De golflengte n, door
0015 opgegevcn, werden natuu rlijk
zóó door ons gegeven omdat wij

,
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dit

..... dill

•

C. B. _ Oe kni k in benedenw,1art... ' ;!:hling in uw ,,,,,,,erleiding ÎIf.
"' zek;,'. n3d~lil:" en Ic \'oo.komen
.., u de antenne icls inkorl, ,Joor
aan de n kn n\ van het ~uis l'tn deel
d.r ~oll~nlrndell tc ven'angel! door
WIIW mei ~'t!n iWlntO' , Het gillen va n
Uw tOClltel komt door vcd Ie sté.!:
tcrugkoPt1clen . Maar aJ~ u dl< terugk"ppdin!: vtralinderl, moet U levens
dl:n sec. ~\l"d. wal grootcr draaien.
Het door LI ~e\'ra:\gde schema mOCI
u uwen lever/lncier v.agen.
L ecuWllrdclL

S. lü. - Op Ilag. 128 Amaleurs tation is ' Inake ,'an den roost~rc() ....
ueu..ator ;u een laaglreq. ,'ersterke •.
Die kan groot .... zijn dan de r.ol;, van

L'en d...1Loclorlaml'. Bovend ien is 0.0025
op .pa g. 128 cel! druk fout. Dat moet
0.(0)25 lijn. Zoo lied crg is dat dila .

een zaak, die handigheid en ervaring
ei>lcht. Zelf probeeren is het rnet51
wa ard . Daarb ij bij voorkeur geen IerIiSkOI)pcl~I>o~I , die grooler is da n de
St'Condai re en geen heel \last~ s nlenne-koppclint:, maar heel jlreciese
alsl~l11l11ing ook voor den antennekrill),:'. Mur~.,..Ii:ekens worden met
le~r ve rsch illcnde snelheden !;l'Seirld,
mei dl.' hand tot on~"cf 20 w. (IOO
1~~kcn$) 111:' mi nuut, machinaal \leel
• m~c r ; dal ili dn n alleen au tomalis.:h
op Ic nemen. Opnemen op hel geh oor
lee rt men ),:'"wuol1lijk in dri e maanden
al heel aardig. Gebruik Van een accu
,'an ' 6 \10[1 en regelweerstand bs naluurlijk goed om aan de la mp s le('d$
IlIceics 4 voll Ie kunnen ge\len, man r
dan mag ook wel sleeds op den lamp"()Cl ec:n \'oltmeler ingeschakeLd
slaan. Aang~zien de 4-\lo"~aC(:u toch
Ileneden 3.8 vol! lievu niel verd~r
mocl wonlcn ontladen, kil "I u ook
bc~t l11el 4 vo l! IOC.
Haariem.

eve nwel nlel.

lang~

a"'~n nc

brm kunt maken,
zonde. dal dez~ daardoor gUl slingeren, zooden we 11 aanrallen, 4 ol 5
draden mCI I meter a fs land eT tussehell minslens. U kunl "irt dezelfde
in\lOllrleiding gebruiken a l, van ,!W
groole antenne. De rw ..... anlenrlC$
mOC len gcheel glSl:heidcn blijvcrl.
!'Iegatie\lc roostcrspannin),:' l11a~k t
men regelbaar md ccn ~pallllinIlS
reijelnnr, l!etitaa ndc ui' een weersta nd
\lan bijv. 600 Ohm meI glijl.vntael
(zie Dmadloos Amatcun; la!ion , pag,
00,99 en 126). Bij \Iele lampen lieef l
di l groole \lertJt,l~ri ng, maa r rOO!llercondcns., lor is bijna C"en -gLlftl.
UtrcehL
J, H . - Tegen storing door ecu
zoo Vlak bij gelegen, zoo sterk vonk 51aliOll als V()SI;egal is niel " ttl I"
beginnen. Aaugezien men 111(11:1 aanneme'I, dat zoo'n ~Iatj o n ll ooit <111~
noodlG se int, ZOIi een verzoek om dl'tl
a,'onds Ie Sloppen, we inig balen.

w. C. 13, _

NIJmcitn.

W. R. - Of een antenne N-Z
vuur Parij ~ ~nl beier Ui zijn dan
O-W, d llr~en w~ ni~1 voor.<f'ellen.
E.. n kan~ie op Ilelooud der ZondaglIIiddag «Hlcerlerl ,'3n peG G is ~r
nO'.: wd . Bij onte DUCOl'1pfOC\'en is
ook md versterking gewerkt, zoools
11 lIit pllg. ~ R.-N. kunt zien.

•

Een wissd~parlnirlg
van 16 voll i8 voor ecn ck'Ct rolyti~
IKlien gelijkrichter eigenlijk wcl wal
laag. Als 7.0111 is am.!"oniumphospltaal
~lcr dan boru (natrium-biboraa l ).
Zie RadiO- ,'VierllI'6 NOII., Dec. en
J~nuar L

w. C.

8 , - Het door u gezonden
"crster ker-sehcma)s al \lrij la ng ge!l><Ien het l~r8t gep ubliceerd. Dasrn a
heebell wc cr uit de practijk nooi l
mi:er van gehoord . • ' 1.'1 zal dus w,,1
bc~waren Irebben, Dal vele s tal ion s
ook hoorhnnr zijn ol' kleiner~ ;:o l v~n
d:1II I,,' n cilicn zendgolf, is tJt,kt lld.
Dil zijn harnmn isclle triJIin!,,,,n (~lIl1c
als bovell loneu in de muziek).

W . v. d. D. - De Zeer onregel>ma li ge cflcc!~l1 Vlllr IIW tOl'Stel kllnnen wc OnS all~"n b~grijpen als onder
1110' $[lOC lcn enkelt zijn, di~ /lf vochtig
zijn, uf kortg~lolen windin!,... n heb~n, bi ,'cr keerd Om zijn verbonden.
T wct voll is als bo..'!Ilc spa nning voor
uw Helr.lliCn-t1ubtJt,lr .lamp obk wel
hcel weinig, zootIa l ook aan die lamp
wel ~Ie ZOG kunntft mank«rlell. ten
lekweer$tand mOCI alll regd IIlinstens
I millioen Ohm zijn, met:l<I ~1 meer.
I\ unt u s[lOClell en lamp nie t eens
probeeren bij een ander, wiens 1OeSlei goed werkl ?

Sj. - Aa.ngezien wij hel door u
I:>etkMldc 10000tei niet persoonlijlt kennen l'l1 uw t-ch rijving ons niel In
Slaal stelt, uw \lra!;cn ft: bea ntwoo rdcn, moetc" we u ra den, de noodiJ.::c
inI ICht i,,!;c« Ie vra J.::en aan den gene
van wien " het 1000Ic i kochl.

00et!,

Drachten,

J.

v. d. Or. - Zoools u bemerkt
lull heb~n, hande len al de lechnische
ar.ti~eltieli in H.-N. ~oorloopil: en~el
OVer lelcloniL~Oll lva ngst. Ook uv .. r de
a lslemming mei ind uctievt koppeling
zullm Wf IC zijner lijd nog wel eens
wal rMe1 veTlelien. o-.-cri!(ens geeft
H~I Il raadlOO6 flmat~u rslatiOIl , zij liet
in hl'! korl, alle aa nwijzi ng~n, die Ie
:;e,'el1 zijn. Goed aflltcmmell \lall
korle-gotf-Icldonie is nu ~nmaal •

Ammoloort.

11. It -

Als 11 oriçi n""le honing_
raatspoelen heeft, zult u vOOr de En;.:elsche muziek vermoedelij k pro lS
!SC!.: . !j(). lerugk: ex tra-llpoellje (i n Sl.'l:.
d raaiend) "Ioclen'liebrui ken en voor
dt 460 r~ler Pa,ijs lelld..,. Voor de
156.5 meier lenllois 100,21)), 150,

,
1'. L, 0 , _

Winkel.
Als u uw 20 meier

Zandvoort.

E. H.? -

Uwe erva ri ll g, da l de
Enl!clllChe leLtfonie lIIel '" meter
hooge, 40 meIer la nge 2 draadsa nIenne, 2 lampen laagfrequenl en luidspreker door de kamer kJ inkl, m~ar
nitl allijd goed, lerwijl s lor;nj!CU \lee!
\loorkomen, klopt dunkl 0118 predes
mei hetgeen Wt in het \lorig no, ze>den onder "Brielle". Als u deze teleToni e toch uel sterker olllY3ngf da n
peG G, moet ann uw onlvangSI va n
I' C Û (j s icIlig: iets mallkccren. Te!;"n lI e door 11 ondervorldcn t ramSlorll1J:en wtlen ook wij J,(cel1 raad.

0" .......

J.

Ofschoon uw 5Ch~ma gehee l in .orde is en toon'; dat u ~'t:n
juil! inzichl hloeft In de werk ing \lan
~-en hoogfrequen"'eT51erk~r mei Ifgcslemde kringen, ontraden Wc u de
1I;"'oering, omdat we \lrCeZCn, dal
het tOt.'Stel pncliso.:h niet ZOII voldoen
..... egen$ de lastige hantcerlmarheid.
Mc u ka n Of) ecn goede accu wèl 4
lampen para llel lalen bra nden, maar
(Iikke 10~\loertlr~dc n ,jjn don noodig.
H. -

De

Meem.

L. v. B. _ In uW teekeni ng Slaat
de ver$ttr kt -on\leT5ler lr.1-tcha kclaa r
zoo aangcJ:cvc n, dat in dell sllnd
\le"Ie, kt de yerbinding 'erugkoppelspoo:t-tclcfoon verbroken blijft, terwij'plaat laagfrequcntlamp met primaire
\lan tralU! fnrmator wordt "erool1dcn,
Mn<rr <.bt zal wel een teehufoul zijn;
anden is daarmee de onvoldoende

8
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ontvangst ollve rstcrkt natuu rlijk geheel verk laard. Wat den v~rslerkt
stand betrelt, is het e~n fou t, ual tic
telefoonco!ldensator over hs p.-batterij
€n telefoon blijft staan en' niet parallel met primaire va n den transforITiator, gelijk het b~ hoort. We zouden
\l rad~n, het to""t~1 eenS te prt>m,.,..
,"eli wnder den " ~rsterkt-onverster kt
scllakelanr Om nJ te g:aan of ,het dan
goed is.

W. P. v. d. B. -

•

Hel type

transforma tor, d at u he~ft, met d rie
extra-klosjes, kennen w c niet ~n we
weten niet, of het VOOr laagfreque ntversterk er geschikt is. He l ven;chijn-

se!, dat u P C Q G even ontvan gt en
daarna lIiet Illeer, wij st op "dich tslaan" vermoedelijk van Uw ytrsterkerlamp. Ee n lekweerstand va n

•
H. ~ Om hel capa citcilSeffect van nade ri ng uwer hand tot
den co ndensator weg te werkcn,
ku nt u aan d~n condensatorknop een
ebollietst1)afje van bijv. 20 c. M.
lengte bevestigell en da armee de n
co ndensator draaien.

w. d.

Oostkapelle.

eCllige megohms ov er den rooster-

P. G. - U kunt uit uw versterker
de t1 l~lef,oo n lran sform alor wel weglal~n. Bij se rieschakeling van een al1l~lI necondensal or
geelt s~ll akelin g
aan de anten nezijde als regel gemakkelijker genereere n ~dan ~an de
aa rdzijde. Wanneer uw ankn nc, die
Gouda.
• _over den openbaren weg zou moe•
ten loopc1I, daarbij ook telegraaf<.lraJ. D. V.
Dat u van de muziek
d~n zou kru isen, zoo i~ dit bij de
gevende stations peG G verreweg ·
wet verboden.
11et sterk"t hoort. komt doordat l1 el
een sterker stat ion is dan de andere,
Mensingew~r.
die u /loemt el! ook betrekkel ij k dicht
•
llij u.
P. J. H. Uw schema is in
•
hoofdzaak goed, maar tie schakelaar
Leeuwarden.
vc,.,.terkt-on v~rsl~rkt • levert op tie
door U gete.ckende wijze bezwaar.
S. K. - Uw vraag is reeds o ntelDe cOll<.l ~llsulor, die over hsp. batterij
bare mal~ n in Radio_Nieuws beantel! telHdO n blijft staan, moel in den
woord. Op de Siemen~ Scl10ttky
Sliltld .,versterkt" parallel Ol' pri maire
slaal inderdaad. dal de Bct,.ieb"..
van tien transformator komen . I'ranspun nung" ij Volt i ~; mnar" dil ~I aat
s~h~ lampcn werken direct op " volt
op de laml', gcbnJikt met het bijbebr~ndspan nin g
en zondcr roo~ter
•
spon nin g. Wij geven vqor het sch ~
ma-KoOlnans de voorkeur a~ rr verbinding de r eersle lamp aan de spoel.
çolldensator zal dit verhelpen'. Hel
gebrom der lichtl ei ding in uw toe~kl i5 moeilijk kwijt Ie ra ken. Vnm""<.lelijk zou inductieve ontvan!:"t
in dit Opz ichl bd er blijken te zijn.

Laagrreq.

hQorende voorschakdwccrstalldje. De
j,lIl1P zelf brandt op slechts 3 Voli. ,
De plaatspanning .(tevens spa·nning
aan hulprooster ) is 30 Volt.

Illaar of hel ver~ch i l zeer groot zou
wezen, du rven wC niet voorspellen.
Uw iso lat ie lijkt vo ldoende.
Zwolle.

w.

•

Alphen 11. d. Rijn.

Nijeveen. '-

J.

crofarad te halen golf len gt~n vindt
u in Draad/""., Amule"r.,lati" /l p~g.
88. Als u voor primaire twee nummer s klei ner neemt en voor terugkoppeling één nummer kl c.iner, is iJ
,·oOr mid delmatige golflengten ongev ~~r juist. De ze~r korte golve n vragen een afwnderlijk gemaakt t~rug
koppelspoeltje. Bij de zeer I:"robte
kan een kleinere teru gkoppelspod
dienen

Vaals.
G. J. H. P. - Bij laagvac. lampen
~ijn kkwccr&tanden niet noodi;.:. Het
voordcl,tl is, dat l ij l.g. "dicilt slaan"
voor komen. Waarde I à 5 millioen
Ohm. Het ge kraak van T€ ldnll k~lI
L . F.-ver~ terke,.s gaat me"stal vooral
a,lll a lgeheel doorslaan van de pri_
mair e vld 2den Iransformator.

GrO(lte re diameter
knn vOOr lloning-raatspod cn wel van
cenig voor d~d zijn . .'.kt mitld er windingen, mi n<.l~~ weer~ta nd en minder
eigell capaciteit wordt d:", gelijke
zelfinductie verkr egen. De kleinst e
wor<.len echter niet gunstiger. Celluloid VOOr fro ntpl;ltc n is een nie ~w
materiaal; het is hoog glanzend 7.w~rt
of wit, ~iet er' g(){!d uit en laat zich
zoover wC weten, ook goed bewerke1\.
D"bbdroostc rla!,lren geven wel eells
wa l zwakkere sig uale n dan de beste
allder~ ",~I hpogcr span ning. Voor I
hoog fre'l.vcrHterk<:r-Koomalis zijn ehkel- rooslerlampe1\ meestal krachtig .. r.
Het nie uw mag neliscercn van e~n
telefoonmagncet is voor een amalellf
zonder bijzondere hulpm iddele n niet
wel doe nlijk.
Finslerwo1dè.
M. - Dat II met spoel 100 al~
secondaire ~i rmi n gham OIJt .. angt en
de ande re Engelscll e telefonie , niet,
ko mt doordat de al)dere kleinere go lven llchbc n. Daa rvopr is klei nere sec.
spoel noodig.

=11

De Theoretische Grond·
slagen van Magnetisme en
Electriciteit
DOOR

Dr. Ir. N.· KOOMANS.

I

Prijs f 3.50,
Dit werk is alom bij den Boekhandel verkrjj gbaar en na inzending van het bedrag, per
postwissel, bij de

Uitgevers-Maatschappij
's-GRAVENHAGE"

"

Laan van Meerdervoort 30,

Enschede.

DEN HAAG:

•

P. N. _ In uw g~val zouden wij
, eenige lengt e van de 3nt~JH I~ opoffer~u om daa rdoor eCn meer rechtw. V. - Een lijst van met hon ingrnatspodcn ~n con<.l. van 0.001 mi- ·
'str~~ksche ' invocrleiding Ie krijgclI,

Amsterdam.

I. H. D. -

•

•

RADIO EXPRES

I

"
-"'"

Vraagt Uwen leverancier:
MURDOCK CONDENSATORS voor tafel·
montage
MURDOCK CONDENSATORS voor inbouw
MURDOCK TELEFOONS, 2000 en 3000 ohms
MURDOCK GLOEIDRAADWEERSTANDEN
voor inbouw
Indien ter plaatse niet \'erkrijgbaar. schrijf
dan onder verm eld ing van het adres van Uwen
radio -leverancier , direct aan den importeur :

c::

A. A. POSTHUMUS,
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(Levering geschiedt uitsluitend via den
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KLEINE ADVERTENTIES.

_or

(_;111«.1<114
kil . ... ; ' •• rna..., .....
...,.,. er K;<4 ;K "", .~) .
l'rij> I-i> ''''gIlls f 1.1.0 ; elh ,..,gol

m_1IO (en .. 011 •• hij ,·oo' "'tbet. I'!} I;.

S plint~rni c""'e

'1'" koop:

O"I'lD o~er

'l'elefnn ken
KW 61 t.l\ 1500 '"ctar. l'rij~ f 15._ .
SpJillte' n iel1 .... ODI;"bl"t,ikt<l d rielH mp
H u.1> v" ... terker, ,·".to rkill !; llOOO "OU '
d'g. l'rij. met lampen f 60. _, B ri,,"cn
onder No. R.E. 11, bUI'CDU ~a" d;~ blad.
~.

G ovraagd:

G ovl"lla g d gebrllikto m oetin·
IItrumenten ; a l.: Cap.ciu,itsD>utbl"'g

Goll'no\M !.ot 21>000 of 3MlOU mct<"
te r O ~eru ame.
RMll fTNtuen~" "zci '~r .
D<>org ". I'l:0 n lJ"'I"D T elo(oo"',, c n
Ho ~'6 dubbe lrooMlednml~"'. Rrie"orl
ollrl" r No, lt. K 1~. bu.ea u "nu dit Io b <1.

voor "u oden.o.toreo t"W.OO~ ,uicrofMad ;
m ill i.• m ",,"'~1lle 'or lfl~' l" g •." inw endi ·
g." wecrst ~ nd (dmai$p""l; kleiIIe draai.
"p"olme'<lr, di e op t , ,,ine.n mp;, .... uil,
81al: KOOr. O" cr de '-olle ""hul. IIrie'·."
o ndp.r No. U. E ..1, bu reau ".0 dit blad.

I[onin grn~tor ".ten .

"",clo . ge wik keld
per ~Ie! " on W "lu k~ no.. ~u lOt 15()1j
1 18.- . ~I<)n;te , ..,~" in~c ndiu !:" ,'ao
25 ""nt in po."e::~I~. B,.ip.,·"" ond~,·
No. R. E. B, b"I'" ~" v~" <Iit. bln,1.

Tu k<x>I" " i t n e" , ~ "d ,,·,.,-k . I,,'ui"l: '
-raalon",_•..!Ln •. c<>od., l.blV,~ l<r i.t.. +'
Ij "voel en f%._
2 eb" ... 1.001.'060 '
me'e"" 11 r 7.1-,0. Br;~ ," n nnd~r 1>0_H.K
9, bu ....a" ~n" ~ i. Hbd .

+

-

•

Ann::.L" ,lc " p rim/lir Honinira~t
toestel 'ne! "I" ,den ~5- 2:'<) voo,' kQrt~
gOh-en ell "pe .. i ...1 l ~r"glr. (),)pel.p ""hj~,
fit1;ng ,-"". )',."",,100 lam 1' en "oor
Si.,"" n. !:khottky . U •• n o",,,,,.,,u , ".,); ,
P rij. f il!,.-. Bri~,·~" o!ld~ r No. R. ~'.
3. M n )' et bor"au V~ n di " 1013'1.

Ter overname aangob odon:
E en "inu woo"t. v""Il~r . """"dai ,. hnning·
....... ,ncl 1\00lO ~ n ~ 1J 00gf""l.u .nud,akll·
Jinl: inclu.id' ,,'no Ho""""" du bb<l lroo.,",
I~m pe" lI',he.tl op "huni . ' !len, o nt~enl.
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I Radio-Telegrafie I
1
1
in de Tropen
DOOR
1
1
DR. IR. C. J. DE GROOT,
-1
1
prijs ingenaaid
f 5,- ;
geb. in. batik band f 7,50.
1 Dit standaardwerk Îs onontbeerlijk voor ieder. die belang 1
bij ol belang stelt În de draadlooze telegrafie În Indië.
1 Te bekomen .door l usschenkomst van den boekhandel en, ,I
na toezending van het bedrag per postwissel, ook recht1 streeks van den uitgever, N. VEENST RA, Ie
I
'
s
.GRAVENHAGE,
Laan
van
Meerdervoort
JO.
1
1
hee~1
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NED. RADIOMAATSCHAPPU

"SECO"

NASSAU OUWERKERKSTR ....T 3 • • Tel. H &13.

SMITH & HODGHOUDT

DEN HAAG.

Keizersgracht 6 - - Tel. C. "163

•

AMSTERDAM

Zwevi n gstoestellen

BROWN
,

MET

,,8alance Erreger"
•

Loudspeakers,
Telefoons
,
en Microphoon Relais
Radio op elk gebied

(ZO NOER TERUGKOPPELING)

.y.teem Schrack Wee.e.
compleet met lam pen, variabele condensa t or,

en houder voor honigraals poeleo.

Prijs f 90.- .

VERSCHENEN :

RADIO TECHNISCH BUREAU
ANETA"
,

.

•

VRA(!,ê:N EN ANTWOORDEN
OVER RADIOTELEGRAFIE

NIEUWE MARKELOSCHEWEG

(TECHNIEK)

RIJSSEN.
,

1111 beblll IIn Cndidlilladie-illegillislen

\

Primair ontvangers (variometer) ten gebruike

bij ieder honingraattoestel, golfleng(e 2OO{1100

•

,

. .

.

f 2.50

inzending van het bedrag bÜ den Uitgever

I'an o ndcrdeelcn voor ze1lvefvaardiging van

N. VEENSTRA,

,

toestellen.

LAAN VAN MEERDERVOORT 30, DEN HAAG.

-

RADiO-ELECTRD TECHN. BUREAU

VAN SANTEN & SCHILLING
ZWARTJANSTRAAT 69

. .

Alom bU den Boekhandel
verkrijgbaar en tegen
,

VRAAGT PRIJSLIJST
..

.

Prijs .

MeIer. . . . . f 35.- .

G.• EMMERIK.

Begin volgende week verschijnt de VIERDE
herziene druk van
,

- ROTIEROAM.

Het Draadloos Amateurstation

TOESTELLEN en ONDERDEELEN
tegen den laagst mogelijken prijs.
Wij leveren onze toestellen met 8 spoelen,
accu, spann ingsbatterij, lamp (Philips ol andere) .
en teleloon tal den prijs van
•

1 Lamps compleet als boven. . . I 125.2 Lamps compleet als boven. . . • ISO.3 Lamps compleet als boven . . . . . 175.VRAAGT GRATIS PRIJSBLAD• .

J. CORVER

DOOR

PrijS: ingenaaid f 3.'75,
gebonden" 5.- ..

,

Alom bij den Boekhandel verkrijgbaar en tegen
inzending

van

het

bedrag

bij

d,en

Uitgever

N. VEENSTRA. lun van Meerdervoort 30,
Den Haag.
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