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De Tentoonstelling.
Zondag 17 tot en met Donderdag 21 Maart.

De Radiotelegrafische tentoonstelling, welke onze vereeniging 
in den Dierentuin te ’s-Gravenhage gaat houden, belooft een 
gebeurtenis te worden van meer dan alledaagsche beteekenis.

Toen eenmaal vaststond, dat de deelneming van de zijde der 
amateurs alleen reeds voldoende inzendingen waarborgde om een 
expositie te maken waarmede voor het licht kon worden getreden, 
zijn ook verschillende Rijksinstellingen en onderwijsinrichtingen 
aangezocht om medewerking te verleenen, en is de Nederlandsche 
industrie uitgenoodigd zich mede voor de zaak te interesseeren.

Deze bemoeiingen hebben zoodanig succes gehad, dat in het 
ruime tentoonstellingsgebouw inderdaad geen plekje onbezet zal 
blijven. Ingeschreven zijn 53 inzenders-amateurs, door wie alleen 
al 69 complete installaties worden ingezonden; de industrie is 
vertegenwoordigd door een 10-tal der belangrijkste Nederlandsche 
firma’s. Daarbij komt nog een dergelijk aantal Rijks- en andere 
instellingen, die exposeeren.

Een groote aantrekkelijkheid voor hen, die zelf practisch aan 
draadlooze telegrafie doen, zal gelegen zijn in de aanwezigheid 
ter tentoonstelling van verschillende meetinstallaties, weerstand- 
meters, capaciteit-meters, golfmeters. De Indische Telegraafschool 
te Leiden o. a. heeft meetinstrumenten toegezegd terwijl bij de
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beoordeeld. Het eindsignaal wordt gegeven met dezelfde golf- 
lengte en energie waarmede de oproepteekens bij het begin zijn 
geseind en bestaat uit het eenige malen herhaalde sluitteeken.

Een voorbeeld van hetgeen men moet inzenden, is dus bijv:
„A. Jansen. Doetinchem.
„Antenne, horizontaal 50 M. lang; + 10 M. hoog, 2 draden 

„op afstand 1 M.
„Schakeling: directe koppeling (eventueel schema!)
„Naar sterkte gerangschikt de volgende letters gehoord:
„11 Maart: g, d, a, f. (b en c ontbreken).
„12 Maart: a, g, k, b, c, d (f en j ontbreken).
„13 Maart: b, c, d, a (g werd gestoord) enz. enz.
„FI. werd 11 Maart gehoord veel sterker nog dan g op dien

„dag. Op 12 Maart was FI. tusschen de sterkte van g en k ge- 
„legen. enz. enz.”

Indien men nog de golflengte kan opgeven waarop de letters 
zijn geseind, desnoods benaderd, des te beter.

Men probeere het eens! Het is nog maar een proef! En onze 
leden kunnen ermee toonen, hoe onze organisatie ook in deze 
richting nuttige hulp kan bieden.

J. Corver.

Een geheimzinnig station.

Bijna geregeld kan men tegenwoordig ongeveer 4 minuten na 
elk heel en half uur een fluitvonkstation hooren, dat 5 X 3 c’s, 
wachtteeken en 3 e’s geeft om daarna ongeveer 3 seconden aan- 
houdende lange strepen uit te zenden, die de eigenaardigheid 
hebben, van de grens van hoorbaarheid tot groote sterkte toe te 
ijemen en daarna weer geleidelijk te verzwakken.

Langs onze oostelijke grens wordt dit station enorm hard ge
hoord en waarnemingen schijnen erop te wijzen, dat men er een 
nieuw, te Kleef opgericht station, met 125 meter hooge antenne 
voor te houden heeft.

Een onzer lezers oppert het vermoeden, dat men hier te doen 
zou hebben met een gerichten zender, die gedurende het zenden 
de richting kan veranderen, zoodat de variatie der geluidsterkte 
van de lange strepen daardoor zou worden veroorzaakt.
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