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1NHOUD: Versterking van korte Golven. — Vergelijkende ontvang- 
proeven in Indie. — Richting en Afstand. — Draadlooze telefonie in de 
ziekenkamer. — Raamontvangst van Radio-Teiefonie. — Boekbespre- 
king. — De theoretische Grondslagen van Magnetisme en Electriciteit.
— Richtingzoekers. — Het b-station. — Vonkjes uit de Radiowereld.
— De groote Amerikaansche Radio-stations. — Kleine accu’s voor 
hoogspanningsbatterij. — Constructs voor Amateurs: Draaiconden- 
sator. — Vaste Luchtcondensator. — Octrooi-aanvragen. — Berichten 
van de Vereeniging. — Nieuwe Leden. — Vragenrubriek.

Versterking van korte Golven.

leder die met den lampdetektor werkt volgens het zg. Augustus- 
schema, zal hebben ondervonden, dat het effekt van de versterking 
afneemt bij ’t kleiner worden van de golflengte, zoodat ten slotte 
golven van 600 meter heelemaal niet meer versterkt worden. Eenige 
verbetering bereikt men door invoering van een derde glijkontakt, 
dat met den roostercondensator is verbonden, en, alnaarmate 
de te ontvangen golf kleiner is, meer naar de aardzijde van de 
spoel verschoven wordt. Maar ook dit heeft een grens en korte 
golven laten zich hiermee niet versterken. Bovendien is het bij 
lange antenne en groote spoel moeilijk de lamp genereerend te 
krijgen.

Minder bekend is het misschien, dat, bij een bepaalden stand 
van de glijkontakten, die ontvangst van lange golven zou doen 
verwachten, korte golven versterkt worden en de lamp gemakke- 
lijker genereert. De stand waarbij dit effekt optreedt is voorge- 
steld in fig. I. Ter vereenvoudiging is in de figuren de accu
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Het b-station.

Een korte maar veelzeggende zinsnede in een der laatste 
afleveringen van het „Jahrbuch der drahtl. T. u. T.”, waarop 
toevallig mijn oog viel, voerde mij in gedachten plotseling terug 
naar de laatste tijd van de oorlog, toen de duitse c- en b-stations 
elk half uur hun variabel geluid lieten horen.

In het nummer van „Radio-Nieuws” van 1 April 1918 kon ik 
de uitkomsten meedelen van een reeks waarnemingen aangaande 
het c-station, die ten doel had: 1. na te gaan, van welke aard 
de tekens waren, die dit station uitzond; 2. te bepalen waar het 
lag. De uitkomsten konden als zo nauwkeurig worden beschouwd, 
dat met zeer grote stelligheid kon worden uitgesproken de mening, 
dat het station diende om door zijn gerichte tekens de plaatsbe- 
paling voor luchtschepen en dergelijke mogelik te maken en verder, 
dat het in de onmiddellike nabijheid van Kleef moest Liggen. 
Sedertdien is deze uitkomst in beide opzichten volkomen bevestigd, 
het laatst nog op afdoende wijze door de mededeling van de 
heer o. d. V. in het nr. van 1 April 1919.

Nadat deze waarnemingen waren uitgevoerd en gepubliceerd, 
werd ik er opmerkzaam op gemaakt, dat er nog een dergelijk 
station bestond (het b-station), dat telkens onmiddellik na c c c 
begon te seinen, maar veel zwakker was. Ik was destijds dan 
ook niet in staat het — met kleine antenne en kristaldetektor — 
te horen en ik had de hoop reeds opgegeven, de Jigging van 
dit tweede station te bepalen. Het leek toch zeer moeilik, een 
paar op voldoende afstand van elkaar gelegen amateurstations 
te vinden met een zo goede ontvangst, dat bruikbare waar
nemingen van b b b mogelik waren. Toen ontving ik een bezoek 
van de le luit. P. C. Tolk, van de Radiotel. Dienst van het leger, 
die mijn medewerking kwam inroepen voor de plaatsbepaling van 
b b b. Ik zou dan de beschikking krijgen over de nodige stations 
van leger en marine, om daar waarnemingen te verrichten en 
bovendien zorgde de heer Tolk voor de vereiste versterkerlampen: 
er was onze militairen veel aan gelegen, de plaats van het station 
te leren kennen en het was hun onmogelik gebleken, de Jigging 
ervan te bepalen met behulp van een radiogoniometer; de ont
vangst hiermee was te zwak. Daar de kwestie mij interesseerde, 
heb ik aan dit verzoek gevolg gegeven en waarnemingen van 
b b b uitgevoerd op de volgende plaatsen: Leiden (met betere 
antenne), Roermond (H.B.S.), Woudrichem (militair), Amsterdam
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(marine), Voorburg (ten huize van den heer Tolk) en Maastricht 
(H.B.S). Bovendien heb ik nog getracht met den heer Tolk 
gelijktijdig waarnemingen te verrichten als voIgt: een waarnemer 
te Vlissingen (Rijks-station), een ander op Terschelling en Schier- 
monnikoog (militair). Doordat de onvangst te pci zeer tegenviel 
(b b b was er nagenoeg onhoorbaar), is dit plan mislukt; toch 
leverde het nog een aantal door den heer Tolk verrichte pei- 
lingen vanaf de Noordelike eilanden op.

De waarnemingen bestonden weer uit het volgende:
a. waarnemen van de tijd, waarop de eerste punt van het

teken---------viel;
b. waarnemen van de tijd, waarop het geluid verdween en weer 

hoorbaar werd; het gemiddelde hiervan is dan telkens de tijd, 
waarop het geluid een minimum is.

Als voorbeeld geef ik een waarneming van b b b weer, die ik 
op 23 April 1918 op het station pea verrichtte (tijden van horloge):

le punt 6" 38"' 26?1 Het geluid
verdwijnt om . .
verschijnt om . .

6U 38"‘
38m

43s3) 
46?6) le minimum dus te 6“ 38"' 44*95

verdwijnt om . .
verschijnt om . .

38'“
39"1

58r5 ) 
1?4) 2e » w 38"' 59f95

verdwijnt om . .
verschijnt om . .

39'“
39'”

13s3 )
16.s2 j 3e » » 39", 14?75

verdwijnt om . .
verschijnt om . .

39",
39",

28f9) 
31?4 ^ 4e » n 39,,, 30s 15

verdwijnt om . . 
verschijnt om . .

39",
39m

43*0 | 
46s5 | 5^ » 39,,, 44f75

Vanaf de eerste punt tot de verschillende minima zijn de tijds-
ruimten dus als volgt:

tot le minimum 18?85
„ 2e w 33f85
» 3e » 48865
. 4e 64s05
,, 5e 78?65

De periode bedraagt (dit volgt uit alle waarnemingen tesamen) 
15 sek. Ik mag alle uitkomsten dus met 15 sek. of een veelvoud 
van dit bedrag verminderen en vind dan de volgende getallen:

3,85 3,85 3,65 4,05 3,65 sek.,
die natuurlik, als de waarnemingen absoluut nauwkeurig waren 
en ook het uitzenden en de voortplanting van de golven tussen
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b b b en de plaats van waarneming geen onregelmatigheden ver- 
toonden, alle gelijk zouden moeten zijn. Nu dit niet het geval 
is, neem ik het gemiddelde en vind dan, dat vanaf het ogenblik
waarop de eerste punt van---------werd gegeven, 3*81 verlopen
voor het ontvangen geluid een minimum is, m.a.w. voor de zendende 
antenne loodrecht staat op de lijn bbb-pca. Dit getal 3881 is 
nog pas de uitkomst van een volledige waarneming (5 minima); 
een nauwkeuriger resultaat krijgt men door het gemiddelde van 
een aantal zulke waarnemingen te vormen. Voor 7 waarnemingen 
in Amsterdam was het gemiddelde:

3S96,

Om>t

-w, J t

wat bij een draaiing van 180° in 15 sek. overeenkomt met 47°.5.
Nemen wij aan (wat uit de waarnemingen van ccc volgde), 

dat de seinende antenne op het 
ogenblik van de eerste punt een 
stand innam als in fig. 1 is 
voorgesteld (hij zou dan onge- 
veer O-W staan bij het geven 
van de tweede punt), dan volgt 
uit de Amsterdamse waarnemin
gen, dat de toestand ten tijde 
der minima is, zoals fig. 2 aanwijst. Door middel van de hoek 
a, die uit de waarnemingen volgt (47.°5 — 6°) wordt de hoek [i

bekend. Men kan dus
_____0 vanuit Amsterdam een

lijn op de kaart trek- 
ken, die een hoek van 
131°5 maakt met het 
Westen; ergens op 
deze lijn moet dan 
het gezochte station 
liggen.

Het blijkt nu tege- 
lijk, dat, om de plaats 
volledig te bepalen, 
nog minstens een pei- 
ling vanuit een ander 

punt nodig is. Dit tweede punt moet, vanuit b b b gezien, in 
boogmaat zover mogelik van pea verwijderd liggen. Immers, 
hoe groter de hoek p in fig. 3 is, des te nauwkeuriger is het 
snijpunt van de beide peillijnen te vinden.

Ongelukkig genoeg bleek al spoedig dat in dit opzicht de zaak
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er niet gunstig voor stond. Het b-station 
toch lag zo ver weg, dat ons hele land, 
van daaruit gezien, slechts een betrekkelik 
klein aantal graden breed is. Het behoeft 
dan ook niet te verwonderen, dat de eind- 
uitkomst lang niet zo nauwkeurig was als 
die voor c c c.

Ik geef hier nu allereerst de uitkomsten 
voor het tijdsverschil tussen de minima en 
de eerste punt, ontdaan van veelvouden van 
15 sek.:

Woudrichem . 
Amsterdam. . 
Roermond . .
Voorburg . .
Leiden . . .
Maastricht . .
Terschelling . 
Schiermonnikoog

3?82 = 45.°8 
3S96 = 47.°5 
2?85 = 34.°2 
4r08 = 49.°0 
4?28 = 51.°4 
3? 10 = 37.°2 
3S6 = 43°

' 4S9 = 59°

De hieruit afgeleide peilingsrichtingen zijn, na het aanbrengen 
van enkele korrekties, uitgezet op een kaart in Mercator-projektie. 
Het was toen onmiddellik te zien, dat het b-station moest liggen in 
hetNoorden van Sleeswijk-Holstein. De beide uiterste peilingslijnen 
liepen over Flensburg en Brons. De uitkomst van de metingen 
kon dus worden samengevat in deze woorden: het gezochte 
station moet staan ergens tussen deze beide uitersten, die ongeveer 
65 K M. van elkaar verwijderd zijn. Grotere nauwkeurigheid was 
niet te bereiken: de onzekerheid bedroeg naar beide kanten 
ruim 30 K.M.

De berekeningen verkeerden nog in hetzelfde stadium, toen de 
wapenstilstand aan het leven van de beide richt-stations een einde 
maakte en daarmee ook aan de mogelikheid, de waarnemingen 
voort te zetten. Er was mij verzocht, de uitkomsten niet te 
publiceren en ik heb gemeend, in verband hiermee, ook na het 
sluiten van de wapenstilstand over de kwestie het stilzwijgen te 
moeten bewaren. Nu lees ik echter in het Jahrbuch (14,205) in 
een artikel over D. T. in vliegtuigen de volgende zinsnede:

„Auch Richtsende-Anlagen, wie sie z. B. fur Luftschiffe verwendet 
wurden (Tondern), haben fur Flugzeuge wegen zu groszer 
Ungenauigkeit praktisch nur geringe Bedeutung.”

Daarmee is dus plotseling voor een ieder het geheim ontsluierd
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en nu lijkt het mij toe, dat tegen de publikatie van het boven- 
staande geen bezwaren meer kunnen bestaan.

Het b-station lag dus in Tondern, juist midden tussen de 
uiterste peilingsrichtingen in.

Voor de merkwaardigheid wil ik hier nog aan toevoegen, dat 
de Engelse militairen, zoals de heer Tolk mij meedeelde, gedurende 
de oorlog eveneens waarnemingen van b b b hebben verricht. Zij 
namen waar met goniometers en hadden als plaats aangenomen 
het eiland Sylt. Als men de ligging hiervan op de kaart nagaat, 
merkt men op, dat, vanuit Engeland gezien, Sylt recht voor Tondern 
ligt en de Engelsen zouden de beschikking moeten hebben gehad 
over een veel Zuideliker waarnemingsstation, dan hun land kon 
verschaffen, wilden zij in staat geweest zijn hun tout te ontdekken.

Dr. C. de Jong.

Vonkjes uit de Radiowereld.

De Marconi Wireless Telegraph Cy. heeft al haar aandeelen in 
de Amerikaansche Marconi Mij. verkocht aan de General Electric, 
die een nieuwe onderneming heeft gevormd, de Radio Corporation 
of America, met 5 millioen dollar kapitaal, waarin het bedrijf der 
Amerikaansche Marconi Mij. wordt opgenomen.

De Engelsche Marconi Mij. krijgt hiervoor tot 1945 hetgebruiks- 
recht van de octrooien der General Electric; daaronder valt ook 
het gebruik der Alexanderson-hoogfrequentie-machine.

Glenn Martin, een Amerikaansch vliegtuigfabrikant, heeft volgens 
de Scientific American een automobiel met een draadloozen 
zendontvanger uitgerust, die over 50 K.M. kan telefoneeren en 
over 500 K.M. telegrafeeren gedurende den rit. Hij denkt den 
prijs van zulk een installatie tot 500 dollar naar beneden te 
kunnen brengen.

In het Nauen n°. van de Telef. Ztg. wordt erop gewezen hoe 
de hoogfrequentie-machine te Nauen sedert Juli 1915 dagelijks 
in bedrijf is geweest, om zoo te zeggen ononderbroken, zonder 
een storing. Wat dit beteekent, spreekt vooral hieruit, dat de 
Amerikaansche stations telkens na een periode van enkele maanden 
eenige weken uit dienst zijn voor reparatie. Men heeft dat pas van
N. F. F. kunnen bemerken.


