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Lezing gehouden voor het „Genootschap”  op 5 Febr. 1920 te A'dam.

Het peilen met behulp van de draadlooze telegrafie bestond 
reeds vele jaren voor den oorlog. Onderzoekingen op dit gebied, 
zoowel praktisch als theoretisch zijn voor 1914 verricht door 
mannen als Bellini, Tosi, Braun, Pickard, Blondel, Prince e. a .; 
de Marconi-Mij. bracht in het jaar 1913 het draadloos kompas in 
den handel, speciaal bestemd voor scheepvaartdoeleinden; „Tele- 
funken” vervaardigde omstreeks dien tijd een kompas-zender voor 
plaatsing op den vasten wal.

Zooals met zooveel op radio-gebied is geschied, bracht ook hier 
de oorlogsindustrie een groote vooruitgang.

Het belang dat men uit militair oogpunt had om de plaats van 
vijandelijke D.T.-stations te kunnen bepalen, was een aansporing 
voor beide partijen om de ontwikkeling van de radio-richting- 
zoekers tot het hoogste stadium op te voeren. Werden hierdoor 
eenerzijds apparaten te voorschijn gebracht, welke voor de scheep
vaart in het algemeen, van groot nut zijn gebleken, anderzijds 
trad de mogelijkheid naar voren een nauwkeurige studie te maken 
van de voortplanting van de aether-golven en de storingsverschijn
selen welke zich daarbij voordoen. Terwijl vroeger met de grovere 
en minder gevoelige richtingzoekers het optreden van afwijkingen 
in de voortplanting van de radio-trillingen niet geconstateerd kon 
worden, is het, met de toepassing van de uiterst gevoelige methoden 
van tegenwoordig, gebleken, dat zeer waarschijnlijk het golffront 
van een aankomende radio-trilling lang niet altijd loodrecht op de 
verbindingslijn van zender en ontvanger staat.

De trillingen kunnen onderweg in een bepaalde richting ge
broken worden, zoodat het schijnt alsof dezen uit één of meer 
afwijkende richtingen den ontvanger bereiken; ook kan het golf
front vóórover hellen, zoodat een oriënteering in een horizontaal-
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vlak onvoldoende wordt; niet onmogelijk is het verder, dat het 
golffront dikwijls geen bepaalde stand inneemt, maar een warrelende 
beweging vertoont als gevolg van optredende nevengolven, welke 
in phase en voortplantingsrichting verschillen. Een groote hoeveel
heid feitenmateriaal zal hiervoor verzameld dienen te worden.

Beschouwen wij nu eens nader de methode, waarmede men 
radiotelegrafisch kan peilen.

In het algemeen zal een draadloos station naar alle richtingen 
trillingen uitzenden en uit alle richtingen kunnen ontvangen.

Het is echter mogelijk door gebruik te maken van de inter
ferentieverschijnselen van twee of meer met elkaar gecombineerde 
oscillatoren (zenders of ontvangers) in bepaalde richtingen meer of 
minder energie uit te zenden of te ontvangen.

Hierdoor is men in staat de radiogolven voor oriënteeringsdoel- 
einden te gebruiken en dit kan dus gebeuren met behulp van 
zend-inrichtingen of met behulp van ontvanginrichtingen. In het 
eerste geval hebben we dan een actieve richtingszender en pas
sieve, normale ontvanger, in het tweede geval omgekeerd een 
normale zender en een actieve richtingsontvanger of richtingzoeker.

Laatstgenoemde methode heeft de meeste toepassing gevonden 
en zal daarom het uitvoerigst hier behandeld worden.

De richt-zenders werden ook in den oorlog veel toegepast; men 
denke bijv. aan de Duitsche B.- en C.-stations, gelegen aan de 
Oostzee en bij Kleef. Op enkele toepassingen hiervan zal straks 
nog teruggekomen worden.

Om eenige richtwerking bij de radio-stralen teweeg te brengen 
zou men van terugkaatsing gebruik kunnen maken. Hiervoor zijn 
echter constructies noodig, welke groot zijn t.o.v. de gebruikte 
golflengten; dit geeft praktisch onuitvoerbare afmetingen voor een 
dergelijken radio-reflector.
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Men is er daarom op aangewezen gebruik te maken van de 
interferentie-werking van 2 oscillatoren voor het verkrijgen van 
eenig richt-effect.

Stel in de punten A  en B  (fig. 1) is een antenne geplaatst, be
staande uit verticale draden, waarin de electriciteit in synchrone 
trilling is gebracht met een phaseverschuiving y; de draden zijn 
op een afstand d  van elkaar geplaatst. Het ontvangstation is ge
legen in de richting A S//B Sj/E S, waarbij E  het midden is van 
^ en /  S  A B =  go0 —  ■ &.')

Het effect van deze beide antenne’s in een ver verwijderd punt 
S  is hetzelfde alsof in E  een antenne van dezelfde hoogte opge
steld ware met een stroom:

E  —  I  \ Sin m t +  ~  Sin ë  j  -|- Sin ^ m t-j-y  —  ^  Sin ë

Waarin —— Sin ë  het aantal golflengten is, begrepen in de af

stand E S , ^  Sin ë  is het phase-verschil dat veroorzaakt wordt 

door het lengte-verschil A S  en B S  met E S .
Dit geeft:

Stel bijv. <p =  1800 phase-verschuiving tusschen de trillingen 
in A  en B.

I , ~  2 I  Sin j m t -j- <P Cos
■ d

Sin §

E  —  2 I  Cos m t Sin ~ sin ë j

zoodat voor cos m t =  1  dus max. amplituden van de trillingen 
en i  ^  V6 l  wordt:

E  =  2 E  —y  sin ë. De richtkarakleristiek bestaat dan uit 2o A
cirkels, (fig. 2).

Als d —  Yjj A gemaakt kan worden is max. richtefifect:

E  =  2 E .

Bij directe verbinding van de antenne’s moeten deze dan nood
zakelijkerwijze in een boventoon trillen, (zie gestip.lijn fig. 1). —  

Be l l in i behandelde nu verschillende gevallen van phase-verschui
ving en afstand van de twee antenne s. Hierbij blijkt o.a. ook een

') /_ ë  voortaan steeds zóó gekozen, dat bij ë  =  0° een minimum zend
of ontv. werking optreedt.
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„uni-lateral" richteffect te kunnen optreden, hetgeen volgt uit de 
algemeene formule, van een phase-verschuiving cp —  i8o° —  2 n d

l
Voor 1? =  2700 is dan de Cos in den tweeden factor steeds =  o.

Braun berekende analoge gevallen van drie oscillatoren, opge
steld in de hoekpunten van een gelijkzijdige [\ en met bepaalde 
phase-verschillen slingerende.

Onnoodig te zeggen, dat het verkrijgen van de juiste phase- 
verschillen, bijv. met behulp van draaivelden, in de radio-techniek, 
waar men eerst sinds korten tijd spoelen met ijzeren kernen kan 
gebruiken (en dan nog alleen voor de langere golven), zeer moeilijk is.

Figuur 2

Het richt-effect van lage en lange zend-antenne’s, de zoog. 
L-antenne’s, door Marconi al reeds sedert vele jaren toegepast 
voor zijn radio-krachtstations, berust waarschijnlijk op een zelfde 
interferentie-werking van twee denkbeeldige antenne’s, synchroon 
slingerende, met een zekere phase-verschuiving en op bepaalde 
afstand van elkaar geplaatst.

FLEMING gaf hiervoor de volgende verklaring. Het ontbreken 
van een vertikale stroomgeleider D E  kan ontstaan zijn door daar 
ter plaatse twee in tegengestelde richtingen stroomvoerende geleiders 
D E  en F  G aan te brengen, Gaat men dan na welke magnetische
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velden rondom ontstaan, dan zou blijken dat naar rechts het mag
netisch veld steeds opgeheven wordt, naar links echter niet.

Deze verklaring lijkt mij onjuist; Fleming beschouwt hier uit
sluitend de electromagnetische werking van den oscillator, niet de 
stralingswerking.

XV

® ® A

e  F— a *

D  i : G ® <

Figuur 3

HOERSCHELMANN geeft voor dezen antenne-vorm , bij slecht ge
leidenden aardbodem  eene verklaring van het richteffect, doordat 
hij eene berekening geeft, waarbij het blijkt dat de antenne te 
vervangen is door een antenne-systeem  Y  Y ' en X X ' ,  m et i8o°

B X ;
11

y
A x ' ! ___ y

Figuur 4

phase-verschil slingerende en een antenne A B  met 450 phase- 
verschil slingerende t. o. v. X  X' .  Het richt-effect ontstaat aldus 
door interferentie, overeenkomstig de theorie van Bellini boven
genoemd.

Bij volmaakt geleidenden bodem treedt geen uni-lateral-effect 
meer op.

Evenzoo bij een opstelling met antenne en tegengewicht ge
spannen in tegengestelde richting, kan men het richt-effect door 
interferentie verklaren.

Figuur s

Van dergelijke antenne’s maakt men gebruik bij de kompas
zenders.

Zoo’n inrichting, welke tijdens den oorlog o.a. te Kleef was 
opgesteld, bestond uit een reeks van richt-antenne's in een groot 
aantal azimuthale richtingen gespannen.

Deze antenne’s werden verbonden met koppelingswindingen 
welker vlakken overeenkomstige /  /  met elkaar maakten.
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Hierbinnen draaide regelmatig rond een primaire spoel, welke 
aldus de zend-energie overdroeg op de antenne’s op zóódanige wijze, 
dat voortdurend geen óf minimum energie uitgezonden werd in 
eene richting J_ op het vlak van de draaiende spoel.

Indien nu de omwentelingssnelheid en de aanvangs-stand van 
de draaiende spoel bekend zijn, is het op een willekeurig ontvang
station in de omgeving slechts noodig het tijdsverloop waar te 
nemen tusschen het begin van de draaiing van de spoel, dus van 
het richtsignaal en het oogenblik dat de geluidsterkte minimum 
wordt. In verband met de omwentelingssnelheid vindt men dan 
de gevraagde azimuthale richting.

Telefunken voerde hiervoor een stop-horloge in, dat direct de 
gevraagde richting aangaf.

Over verdere bijzonderheden van de richtzender te Cleve, kan

men in „Radio Nieuws” (No. 3 I, 89, 125, II, 33, 70, 71, 115, 
405) een en ander vinden.

Een aardige toepassing van de richtzender is gevonden door 
F. Kiebitz.

Twee richt-antenne’s. P A  en P B  seinen voortdurend de let
ters a resp. n uit in de richtingen A B  en B  P.

Ergens in a, a P  _|_ P  B  hoort men een a en zwak of niet 
een n, seinen, in b, b P  P A ,  een n en zwak of niet een a. In 
c, gelegen in de bissectrice van /_aPb,  zal men a en n even 
hard hooren en daar te P  de seinen van a gegeven worden in 
de pauzen van a en omgekeerd, zal men in c beide signalen tot 
één streep hooren samenvloeien.

De richting P c  wordt hiermede scherp bepaald.
De proeven van Kiebitz toonden aan dat bijv. op 3,5 K.M. van
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P  de lijn P c  een praktische breedte had, bij wijze van spreken, 
van 12 M en op 6 K.M.; 16 M. De /  tusschen de antenne's 
was hierbij 20°.

Past men in het algemeen richtzenders toe voor radio-peiling, 
dan zijn de bewegelijke radio-ontvangstations van vaar- of vlieg
tuigen, dus geheel normaal ingericht. De richtzenders welke door 
hun betrekkelijk groote afmetingen het beste op den wal geplaatst 
kunnen worden, worden, bij slechte weersgesteldheden bijv., in 
dienst gesteld en geven op een aparte golflengte voortdurend 
hunne richtsignalen. Deze kunnen dan door alle ontvang-inrich- 
tingen in de omgeving tegelijkertijd benut worden.]

We zullen hiermede van de richtzenders afstappen en overgaan 
tot de richt-ontvangers.

Ook bij deze inrichtingen wordt van interferentie gebruik ge
maakt om richt-effect te verkrijgen. De radio-ontvanginrichting 
wordt in dien zin gewijzigd, dat van meer opvang-organen wordt 
gebruik gemaakt, uit welker combinatie bepaald kan worden uit 
welke richting de radio-trillingen, den ontvangpost treffen.

Bij deze methode worden dus normale zendstations gebruikt, 
maar bijzondere ontvang-inrichtingen.

De richtingsbepaling kan hier hetzij van vaste punten uit, hetzij 
van uit bewegelijke stations geschieden.

In het eerste geval kan maar één station tegelijkertijd gepeild 
worden, in het tweede geval kan elk station voorzien van een 
richtontvanger een peiling nemen, indien althans de betreffende 
zender in werking is of gesteld wordt.

Bellini en Tosi en ook F. Braun gebruikten voor de richt- 
ontvangst raam-antenne's. Braun bepaalde hiermede te Straats
burg in 1912 de sterkte van het electromagnetische veld van de 
signalen van den Eiffeltoren.

BLONDEL heeft een zeer algemeene theorie over de richt-ontvangst 
gegeven waarop hier in het kort ingegaan zal worden.

Evenals bij de richtzenders, denken we ons ook nu weder, twee 
oscillatoren opgesteld op een afstand (zie Fig. 1) d  van elkaar, 
$ de /  welke het aankomend golffront maakt met de verbindings
lijn van beide oscillatoren.

We kunnen nu beide antenne’s verbonden denken met een 
detector-inrichting, opgesteld midden tusschen beide antenne’s in 
en de geïnduceerde E. M. K. aldaar samenstellen, hetzij op zóó
danige wijze dat een som-effect optreedt, hetzij dusdanig dat er 
een verschü-effect optreedt. (Fig. 9).

Het phase-verschil tusschen de E. M. K. ’n, geïnduceerd in
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beide oscillatoren, welke E. M. K .’n voorgesteld worden door:

teerende E. M. K. in den detector-kring is dus in het som-geval 
voor te stellen door:

Eenige eenvoudige opmerkingen kan men aan deze formules 
vastknoopen.

Als d  71/a X genomen wordt, kunnen meerdere minima en 
maxima optreden tusschen waarden o° en i8o° van ê, bovendien 
hangen deze dan samen met de verhouding van d  tot de golf
lengte. De inrichting zou dus slechts voor bepaalde golven geijkt 
kunnen worden.

Aangezien in de praktijk ƒ  al gauw y i0 wordt, kan dit

bezwaar om praktische redenen vervallen. We hebben verder bij 
Es steeds te maken met Cos. waarden van kleine /_ /_. De ge
voeligheid (iste afgeleide van bovenstaande functies) wordt daar
door bij het A fgeval geringer dan bij het i v  geval.

BLONDEL geeft graphische voorstellingen van de absolute en 
relatieve gevoeligheid van beide typen en kom t to t de conclusie 
dat het verschil-type de voorkeur verdient.

Het verschil-type van richtings-ontvanger kan men gemakkelijk 
verwezenlijken, door beide antenne’s te vereenigen tot een raam- 
antenne.

Indien de afmetingen dit toelaten kan het raam draaibaar ge
maakt worden, en op deze wijze is dus bijv. de stand te bepalen 
waarin ïï =  o ° is en het geluid in de telefoons van de opvang
inrichting, een minimum wordt en hiermede kan de voortplantings- 
richting van de aankomende golven gevonden worden. Dit is het 
principe van alle richt-ontvangers.

Zooals verder zal blijken neemt men wel inplaats van één draai
baar raam, twee grootere vaste ramen J_ op elkaar gesteld. Deze 
ramen worden dan verbonden met twee kleine spoelen met onder
ling loodrechte assen, waarbinnen een zoek-spoel (de „exploring 
coil”) draaibaar is opgesteld. De beide spoelen geven dan een 
resulteerend veld, welks richting bepaald wordt door de sterkte

en in het verschil-geval door:



82

van de E. M. K. in de beide vaststaande ramen geïnduceerd en 
daar deze weer afhangt van de richting van de aankomende 
golven zou hiermede dus de stand van de zoekspoel voor bijv. 
minimum geluid bepaald zijn.

z

figuur 7.

Uit de theorie van Blondel volgt dat dit slechts juist is als de 
verhouding van d  tot 1 (dus de relatieve afmetingen van het raam 
t. o. t. de golflengte) zóó is dat in den vorm

I, —  2 I  Cos m t Sin sln ® j  <P =

voor: sm •& ongeveer 1? genomen kan worden.
2

180 0
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De verhoudingen van de componenten van het veld waarin de 
zoekspoel gedraaid (tg. &) wordt is alleen dan:

tg. ê'
2 E0 sin cp& pj 

2  E0sm v(90o_&̂ '

sin

d
cos &

sin §  
cos §

ïï o f: ê  =  .

Bij d  =  Vg  ̂ kan de fout, zooals gemakkelijk is na te rekenen, 
maximaal 71/,, ° bedragen; echter zal in de praktijk deze fout wel 
meestal te verwaarloozen zijn, tenzij zeer korte golven worden 
gebruikt.

Belangrijker is de fout, welke bij het gebruik van gedempte 
golven bij te groote demping kan optreden. Tengevolge hiervan 
toch is er een verschil in amplitude tusschen de golf welke het 
voorste gedeelte en het achterste gedeelte van het raam treft, niet 
uitsluitend meer als gevolg van het phase-verschil, maar ook nog 
ten gevolge van de ongelijkheid van de amplituden in den golftrein.

figuur 8

Bij een draaibaar raam, waarbij met den minimum stand gewerkt 
wordt, is deze fout in den vereischten stand van het raam juist nul, 
aangezien alle deelen van het raam op hetzelfde oogenblik door 
hetzelfde golffront getroffen worden. Bij de twee loodrechte ramen 
is dit niet het geval.

Met behulp van de hyperbolische functies zijn de fouten, welke 
hierdoor ontstaan, als volgt te berekenen.

Werd de in een denkbeeldige centrale antenne geïnduceerde 
E. M. K. eerst voorgesteld door:
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E  —  E° Sm co t, dan zal tengevolge van de demping (decrement 
d) deze nu voorgesteld worden door:

77 __  77 (----  d — ICüJt . . , /
& —  K  e waarin t =  \ —  / en w =  2 ^ .

Het voorste gedeelte van het raam wordt t' sec. eerder getroffen 
en het achterste gedeelte t' sec. later dan de centrale antenne. 
We krijgen dus voor de E. M. K .’n:

E1 =  E„ e  ̂ <5 -|- 1 co) (t -)- t')

E, =  E„ e (—  <5 +  ico) (t —  t')
en

Ev =  Ë, —  Ël z= E  (e ~  d +  im )t' _  ,  +  (—  6 +  **)  
—  2 E  Sink (—  d -j- i  co) t’.

Nu is
71 d t '

<V =  Sin •& =  2 n —
A  X

en <5 =  T  /\ als dempingsfactor voorstelt. Dit geeft-

A

=  2 E  ySi,

Ev —  2 E  Sink -j- i  ) cp =

Sink A  9
2 71

De reëele waarde van EL :

Cos cp —j— ï  Cosh ■ A  9
2 71 Sin V]

2 E  I/ S iSink 2 Cos 2 cp 4 .  Cosh 2 Sin cp2 71 2 71

—  2 E  \j Sin 2 cp -|- Sink A  9
2 71

De fout tegenover de vroeger gevonden waarde Ev =  2 E  Sin <p 
bedraagt dus:

Fout =  1/ :
. Sink 2 — ^

-f- _____ 2 71
Sin 2 cp

Voor cp =  o is deze nul, voor: d —  i/a X, cp =  —  en ^  —  0,4 

bedraagt de fout 1/3 °/0.
V oor: d  =  l/20 1, cp —  9 » en ^  =  0,4 <  0,1 % .

Bij de methode met 2 _i_ ramen en radiogoniometer is dit de 
fout in de grootte van één der componenten van het magnetisch 
veld waarin de zoek-spoel draait. Dit geeft dus een fout in de 
richting van de resultante.
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Was bij ongedempte trillingen het phaseverschil van Ev met 
E  go0 (zie fig. 9) nu zal het phaseverschil y tusschen Ev en E  be
dragen :

y =  bg Tang tg V

tgh A  9
2 71

8,9° 15 '

Een en ander bewijst dat a priori voor sterk gedempte korte 
golven niet onbedenkelijke fouten kunnen optreden.

Een andere bron van fouten kan gelegen zijn in de gelijk- 
richterwerking van den detector. Indien dan immers sterk gedempte 
trillingen worden gebruikt is het niet onverschillig of een golf uit 
een bepaalde richting het raam bereikt, dan wel uit een 1800 daar
mee verschillende richting.

Figuur 9

De fout welke hierdoor ontstaat is te vermijden door öf sym
metrische detector-systemen in te voeren, of steeds een gemiddelde 
te nemen van de twee 1800 verschillende richtingen, welke men 
met den radiogoniometer vindt.

In het algemeen volgt uit bovenstaande dat theoretisch met één 
enkelvoudig draaibaar raam betere resultaten te verkrijgen zouden 
zijn, dan met de radiogoniometer-methode. Bij de laatstgenoemde 
treden de kleinste fouten op voor de richtingen o°, 900 enz., daar- 
tusschen zijn sommige fouten maximum voor45°, 1350 enz., andere 
voor daartusschen gelegen richtingen.

Alvorens echter nader de praktische uitvoering na te gaan, 
waarbij veel ten gunste van de twee-ramen-methode aan het licht 
zal komen, moet nog gewezen worden op een verschijnsel dat bij 
het radio-peilen optreedt, nl. de zoog. verticale component. Hier
onder wordt verstaan de werking van het raam-systeem als normale
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antenne tegenover aarde. De door het raam-systeem opgevangen 
trillingen zoeken een weg naar aarde, hetzij door de capaciteit 
van de verschillende spoelen t. o. v. elkaar en aarde, hetzij door 
de detector-lamp zelve.

Aangezien de E. M. K .’n opgewekt in een centraal gedachte 
antenne (het effect van de „vertikale component”) en het raam 
als zoodanig 90° phase verschuiving bezitten (fig. 9) en de alzoo 
gedachte antenne onafgestemd met een condensator in serie wer
kend, een voorijlende stroom geeft, is het mogelijk dat op de 
detector een E. M. K. werkt, bij de ééne stand van het raam 
(resp. van de zoekspoel) méé werkend, bij de 1800 daarmede ver
schillende stand, tegen werkend met de resulteerende raam-E. M. K. 
Het gevolg is dat het eene minimum onscherper wordt dan het 
andere. Dit kan men met haast iedere raam-ontvanger constateeren.

Indien bij de radiogoniometer-methode de antenne-werking tegen
over aarde tot gevolg heeft dat bijv. de vaste spoelen, afhankelijk 
van den stand (capaciteit) van de beweegbare spoel, meer of minder 
hoogfrequenten stroom naar aarde af doen vloeien, dan zal ook hier 
een bron van fouten ontstaan.

Bij de richtingzoekers van de Marconi-Mij. is dit vermeden door 
het aanbrengen van schermen om de spoelen en door deze, met 
de middens van beide ramen, te aarden.

Stemt men bij de radiogoniometer-methode de beide ramen 
eerst af op de betreffende golflengte, dan dient dit te geschieden 
met gekoppelde variabele condensatoren van volmaakt gelijke 
constructie.

Eenige fout in de afstemming van één der ramen geeft een 
vergrooting of verkleining van een der samenstellende componen
ten in de radiogoniometer en als gevolg hiervan een foutieve 
richting.

Bij het toestel van de Marconi-Mij., zijn de ramen niet afge
stemd, maar aperiodisch; dit vereenvoudigd bovendien de bediening.

Met de noodige hoog- en laagfrequentversterking wordt voor 
behoorlijke geluidsterkte gezorgd; de onderdeden van het toestel 
zijn in metalen kasten (verbonden met aarde) gemonteerd, zoodat 
directe beïnvloeding van de spoelen e.d. is uitgesloten.

De raam-antenne’s bestaan uit één enkele winding, welke zeer 
zuiver gesteld kan worden en een geringe capaciteit t.o.v. aarde 
bezitten, waardoor de invloed van de „verticale component” ge
ringer is.

Een nadeel van het aarden van de ramen kan zijn dat bij 
slechte „aarde” of lange aardverbinding, het systeem bedenkelijke
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resonansverschijnselen voor bepaalde golven gaat vertoonen, welke 
fouten veroorzaken bij de richtingsbepaling.

Bij een draaibaar raam van ,,Telefunken” was het detector en 
afstemapparaat in het raam zelve opgesteld en draaide hiermede rond.

Eventueele fouten tengevolge van directe invloed op de toevoer- 
leidingen worden hiermede vermeden.

Een nadeel van één draaibaar raam voor peilen is de traagheid 
bij de bewegingen, welke men het raam laat uitvoeren bij het 
zoeken naar het minimum. Het lichte, snel te verplaatsen, zoek- 
spoeltje van de Marconi-peilinrichting is hiertegenover een belang
rijke verbetering.

Een bezwaar bij de minimum-methode is het feit dat, als het 
geluid op minimum is gebracht, of eventueeel geheel verdwenen 
is, niet de zekerheid bestaat dat het betreffende station nog seint 
of wel dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat men bij abuis 
het minimum van een ander station in ongeveer dezelfde richting 
bepaalt.

ROBINSON geeft een m ethode aan welke dit bezwaar niet heeft 
en welke volgens hem ook nauwkeuriger resultaten oplevert.

Hij gebruikt twee ongelijke ramen welke _l_ op elkaar zijn be
vestigd en gezamenlijk gedraaid kunnen worden.

Fig. io geeft het schakelschema. Het kleinste raam kan óf 
vervangen worden door een zelf-ind. spoel öf gecommuteerd worden 
t.o.v. het groote raam.

In den stand dat het groote raam maximale geluidsterkte geeft, 
zal het kleine raam minimum geluidsterkte geven en het af of 
bij schakelen geen invloed meer uitoefenen. Men moet bij deze 
methode dus twee geluidsterkten met elkaar vergelijken.

De methode is ook uit te voeren met twee vaststaande ramen 
en een radio-goniometer. De zoekspoel bestaat alsdan uit 2 onder
ling _L spoelen.

PRINCE heeft kritiek op deze methode uitgeoefend; hij merkt 
terecht op dat de gevoeligheid van de methode dezelfde moet 
zijn als van één enkel raam n.1. in dit geval het kleine raam. 
Immers als het groote raam in den maximum-stand is, zal de ge
voeligheid voor kleine verplaatsingen nihil zijn. De geluidsver- 
anderingen zijn dus geheel te danken aan het kleine raam. De 
geheele methode komt dus slechts neer op het toevoegen van een 
constante geluidsterkte. Verder moeten beide ramen principieel 
veel verschillen in grootte, omdat anders de 4 richtingsmogelijk
heden, welke bij deze methode optreden niet voldoende onder
scheiden kunnen worden.
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In de „Wireless A ge” stond onlangs een aardige methode om een 
maximum-richtmethode toe te passen.

In een draaibaar raam waren J_ op het windingsvlak, koperen 
platen opgesteld, bevestigd aan het raam.

Alle trillingen, welke aankomen, worden in deze metalen platen 
weggedempt, uitgezonderd de trillingen welke JL op de platen 
d. i. in het windingsvlak van het raam aankomen. Eenige praktijk 
van deze methode is mij niet bekend.

Het bovenbeschreven effect van de „vertikale component” is 
door de Marconi-Mü. benut in een nieuw toestel voor unilaterale 
richtings-ontvangst.

Uit het schakelschema, waarin eenvoudigheidshalve slechts één 
raam geteekend is, blijkt dat op den detector-kring inwerken, be
halve de E. M. K. van de zoekspoel een derde keten, welke de

beide ramen als antenne tegenover aarde gebruikt. In laatstge
noemde keten wordt nog een regelbare weerstand geschakeld 
waarmede de amplitude nog geregeld kan worden. Bij den éénen 
stand van het minimum, kan nu de antenne-werking van den derden 
kring méé-werken, bij den 180° daarmede verschillenden stand; 
tegenwerken.

Duidelijkheidshalve zij opgemerkt, dat de stroomen als gevolg 
van de in de ramen en de als antenne werkende ramen, geïndu
ceerde spanningen in het eerste geval zullen na-ijlen en in het 
tweede geval (niet afgestemde te kleine antenne) zullen voorijlen.

Compensatie zal dus steeds mogelijk zijn.
Uit de richtingskarakteristieken van gewone raamontvangst en uni
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laterale-ontvangst blijkt dat het minimum 900 verschoven is. (fig. 12).
„Telefunken” past tegenwoordig bij een radio-peil-inrichting, 

berustend op het radio-goniometer-principe, wel een speciale soort 
spoelen toe, n.1. ring-spoelen (in de vorm van een torus) waarmede 
een meer homogeen veld bereikt wordt en capaciteits-veranderingen 
door het draaien van de zoekspoel, uitgesloten zijn.

Voor de normale radio-ontvangst, kunnen de richt-ontvangers 
met succes gebruikt worden, hetzij voor het opheffen van storing 
door een station dat op dezelfde of nagenoeg dezelfde golflengte 
bezig is, hetzij voor het onschadelijk maken van den eigen zender 
(dus voor duplex-bedrijf); de uni-laterale ontvanger is dan gunstiger 
dan de normale richt-ontvanger, omdat bij de eerste slechts één 
minimum richting optreedt.

Indien de luchtstoringen uit een bepaalde richting komen (in 
onze streken is dit nog al eens de Z. O.-richting) kan men voor

de ontvangst ook voordeelig van uni-laterale richt-ontvangers 
gebruik maken. Ook voor het kust- en scheepsradio-verkeer 
kunnen dezen m. i. met succes toegepast worden, niet alleen voor 
peiling, maar ook als extra-hulpmiddel om de allen, op ongeveer 
600 M. seinende kuststations en schepen, toch nog uit elkaar te 
houden.

We hebben nu gezien welke fouten in de verschillende systemen 
van richt-ontvangers kunnen optreden. De nauwkeurigheid welke 
de moderne apparaten voor radiopeiling bezitten, is van dien aard, 
dat men er met succes een studie mede kan maken om de fouten, 
welke optreden bij de voortplanting door het medium en in de 
„electrische” omgeving van zender en ontvanger nader te 
bepalen.
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Merkwaardig zijn de gevallen van breking van een radio-straling 
op een tusschen gelegen kustlijn.

ECKERSLEY vond op een peilstation op Cyprus opgesteld dat 
de golven geheel op normale wijze de brekingswet volgen (fig. 13). 

Uit fig. 13 volgt dat:

Szn z Szn $
^inr —  verhouding v o ortplantings-snelheden =  ^ ----- d ~$)

of:
Sin §  =  ju Sin §  Cos d ïï —  fj, Cos # Sin d ê  

of:

d» = Icuifr tg ê
2 fi s

Uit een aantal waarden van $ en d ê, welke met behulp van 
een langsstoomend vaartuig verkregen werden, kan fi bepaald 
worden.

Men vond: /t =  1,02 een waarde welke wel in overeenstemming 
bleek te zijn met de volgens een formule van Zenneck berekenende 
waarde, bij bepaalde aanname van diëlectriciteits-constante en ge
leidbaarheid van de grondsoort van de kust van Cyprus.

Ook bleek in Egypte, waar eenige militaire peilstations opge
steld waren, tijdens den oorlog, dat een kustlijn aanleiding tot 
breking kan geven.

Een merkwaardig verschijnsel bij het radio-peilen is het zoog. 
„nacht-effect” .

Het kan gebeuren dat het minimum van een station plotseling 
onscherp wordt of van plaats gaat veranderen. Soms verdwijnt
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het geheel en al. Dit verschijnsel treedt meestal tusschen zon
onder- en -opgang te voorschijn. Dikwijls verandert het karakter 
van het sein-geluid zoodra het „nacht-effect” gaat optreden.

Niet onmogelijk is het dat brekingsverschijnselen hierbij een rol 
spelen; ook kan de golf-beweging tijdens het verschijnsel meer 
uit vertikale richting gaan invallen en daardoor een onscherp 
minimum veroorzaken.

Ook in Amerika (o. a. te Houlton in de provincie Maine) heeft 
men een groote hoeveelheid waarnemingen op dit gebied ver
zameld, ook op groote-afstand-ontvangst en bij de langere golf
lengten.

In de onmiddellijke omgeving kunnen metaal-massa’s belangrijke 
storingen veroorzaken.

Hollingworth en Hoyle deden in Engeland hierover proeven; 
de resultaten zijn lang niet altijd vanzelfsprekend.

Ijzeren hangars op 50 a 60 M. geplaatst hadden geen invloed, 
ook niet als de richtingzoeker boven op het onregelmatige ijzeren 
dak van een hangar geplaatst werd; als binnen in de hangar ont
vangen werd en één der metalen deuren open was, bleken alle 
aankomende golven een afwijking naar de lengte-as van de loods 
te krijgen.

Telegraaf-draden in de onmiddellijke nabijheid van een peil- 
station werken storend; de afwijking vertoont echter soms neiging 
de golven langs de draden te trekken, soms deze J_ daarop te 
draaien.

Een afgestemde antenne kan door terugstraling op 400 M. af
stand nog een afwijking van 4 0 veroorzaken 1

Indien in ons land peilstations opgericht worden zal het van 
belang zijn veel waarnemings-materiaal te verzamelen.

Deze nieuwe radio-apparaten zijn ten zeerste geschikt om de 
studie van de radio-golven in het algemeen en voor het radio- 
telegraaf-verkeer in het bijzonder, te bevorderen.

Het groote belang voor scheep- en luchtvaart van de radio- 
peil-inrichtingen maakt het voor ons land haast een plicht zoo 
spoedig mogelijk dat hulpmiddel toe te passen.

Febr. 1921.



DISCUSSIE

Hr. B. van der Pol.

Naar aanleiding van de mededeeling dat bij de peilingen grooter 
fouten werden verkregen wanneer de zender dichter bij was, (c. q. 
13 Mijlen) dan wanneer die zich verderweg bevond (Parijs), meen 
ik dat men in het algemeen het omgekeerde zou moeten ver
wachten, wanneer de oorzaak der fouten in toevallige anomaliën 
der elektrische constanten van de atmospheer moet worden gezocht.

Ir. A. H. de Voogt.

Spreker meent dat hier waarschijnlijk een asymmetrie in den 
zender de oorzaak was.

Dr. B. v. d. Pol. (schriftelijk).

De door den spreker genoemde tweede foutenoorzaak, die slechts 
tot op korten afstand van den zender zich kan doen gevoelen, 
kan onderzocht worden en eventueel geëlimineerd, door den zender 
(een schip) om een vertikalen as te laten draaien, waarbij dan de 
fouten in de peilingen op het kuststation afwisselend positief en 
negatief moeten worden met daartusschen een fout nul.

Naar aanleiding van de mogelijke fout veroorzaakt door de 
demping der uitgezonden golven, wees ik reeds op het feit dat op 
korte afstanden van den zender de momenteele ruimtelijke demping 
der golven in het algemeen nog geen getrouw beeld behoeft te 
zijn van de demping met den tijd van den stroom in den zender. 
In verband hiermede verwijs ik naar een interessant onderzoek 
van Professor A. E. H. Love (Proc. Roy. Soc. L X X IV  p. 73; 
1915) waar voor een gedempt werkenden zender, het elektro
magnetische veld aangesloten is aan het elektrostatische veld dat 
vlak voor het begin van een golftrein rondom den zender bestaat.
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Ir A. H. de Voogt (schriftelijk).
De fouten kunnen ten eerste bij den zender zelve gelegen zijn 

(welke fouten inderdaad met behulp van de door den heer Van 
der Pol aangegeven draaimethode zouden zijn te bepalen) en ten 
tweede in de directe omgeving (straal 1/i golflengte) van den 
zender. Deze laatste zijn door draaien van den zender niet op te 
heffen, maar van uit op grooten afstand gezien natuurlijk zeer gering.

Wat de tweede opmerking betreft (ook in verband met een 
desbetreffende opmerking van Prof. Dr. Elias) zal nader onder
zocht moeten worden wat de vorm is van sterk gedempte golffronten.

A. Koerts.
De door den heer de Voogt neergeschreven formule heeft den 

gewonen vorm zooals die bij de gewone optische breking ook 
voorkomt. Daar er hier geen twee maar drie media zijn en het 
eigenlijke verschijnsel zich afspeelt in één medium, verwondert 
het mij eenigszins, dat de formule toch denzelfden vorm behoudt. 
Ik zou daarom gaarne de beteekenis vernemen (afhankelijkheid 
van aard van het medium enz.) van de constante.

Ir. A. H. de Voogt.
Hier zijn bedoeld twee media, n.1. zeewater en rotskust.

Ltn. G. J. Verwijnen,
noemt eenige resultaten uit de praktijk en trekt o.a. daaruit 

de conclusie dat van een zuiver nautisch standpunt bezien, het 
altijd de voorkeur zal blijven verdienen dat peilingen aan boord 
van een schip worden genomen en niet door de stations aan den 
wal.


