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De A. B. C. stations.

De ongenoemde waarnemer die de plaats van het C-station 
bepaalde, daarbij uitgaande van de veronderstelling dat de waar- 
genomen verschijnselen verklaard moeten worden door een 
draaiende antenne aan te nemen, zal ongetwijfeld wel gelijk 
hebben. Blijkbaar hebben we hier te doen met de toepassing 
van een vinding, het z. g. draadioos kompas van Telefunken, 
waarop in 1912 reeds in ons land door de „Gesellschaft fur 
drahtlose Telegraphie” octrooi werd aangevraagd. Dit octrooi 
werd verleend 18 Nov. ’15 (N° 981 kiasse 21a groep 69).

In de beschrijving wordt o. m. gezegd dat het begin van de 
draaiing van den zender door een met regelmatige tusschenpoozen 
plaats hebbend, niet gericht tijdsein wordt aangegeven. De zender 
begint daarna te draaien, van af een bepaalde den ontvangerbe- 
kende richting, en geeft voortdurend gedurende de omwenteling. 
Het ongerichte waarschuwingssein is karakteristiek voor het 
gevende station.

De draaiing van het zendvlak wordt verkregen, niet door 
draaiing van de antenne zelf, doch op de volgende wijze. De 
zender bestaat uit een aantal bijv. 4 in stervorm geplaatste 
antenne draden, die beurtelings met den opwekketen verbonden 
kunnen worden en dus achtereenvolgens in 4 verschillende rich- 
tingen telkens 45° uiteengelegen, zenden kunnen. Zonder meer
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krijgt men dus een sprongsgewijs veranderen van de zendrichting. 
Door het aantal stervormig gerangschikte antenne draden te ver- 
grooten kan men die sprongen kleiner maken. Maar bovendien 
kan men die draaiing van het zendvlak continu doen worden 
door toepassing van een geschikte inrichting voor het geleidelijk 
doen toe of afnemen van de aan de antenne draden toegevoerde 
energie en wel zoodanig, dat wanneer een bepaalde draad een 
oogenblik de voile energie ontvangt en de daarop volgende niets, 
onmiddellijk een geleidelijke vermindering van de energie in den 
eersten en een overeenkomstige toename van energie in den vol- 
genden antennedraad plaats heeft.

Het bijzondere van deze inrichting, in tegenstelling met vroeger 
aangegeven methoden voor het geleidelijk veranderen van de 
toegevoerde energie is, dat de koppeling van elke antenne met 
den opwekketen constant blijft en dat de verandering in toegevoerde 
energie verkregen wordt door aan de koppelspoelen parallel ge- 
schakelde veranderlijke zelfinducties waarvan de regelinrichtingen 
onderling mechanisch zoodanig verbonden zijn dat degewenschte 
geleidelijke verandering verkregen wordt. Daarbij kunnen zoowel 
sleepspoelen als variometers gebezigd worden. Bij de vroeger 
aangegeven methoden werd de verandering verkregen door wijzi- 
ging van de koppeling, wat het nadeel heeft dat de amplitude 
van het resulteerende veld niet volkomen constant blijft gedurende 
de draaiing van het zendvlak.

Door den ontvanger kan een stophorloge worden gebruikt 
waarvan de wijzer synchroon met het richtvlak van den gever draait.

Aan het octrooischrift, verkrijgbaar bij het bureau voor den 
Industrieelen Figendom a f 0.60 p. st. zijn enkele figuren ter 
verduidelijking toegevoegd. O.

Men vestigt er onze aandacht op, dat het C-station op vele 
plaatsen in ons land (den Haag, Achterhoek van Overijssel) z<56 
wordt gehoord, dat de lange strepen op bepaalde sterkte inzetten 
en ook op bepaalde sterkte eindigen. Te den Haag komen de, 
strepen van het B-station uit het minimum op, terwijl ze, ook in 
minimum eindigen. Misschien staat dit in verband met de gezochte 
aanwijzing der O. W richting. Het B-station is te Utrecht en in 
Overijssel belangrijk zwakker dan C C C. Omtrent het nog bestaan 
van een station met roepletter Fransche e kregen we maar een 
bericht. Wordt dit door anderen ook gehoord?

J. C.


