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!lAP1'ORT : Alg. 146.

R 268.
De voortplanting van een gat ij , bepaald met
bahulp van da elactrotechniek.

1944.
Het denkbe(lld getijden lengs de weg Van het electrisch
experiment te bepalen (zie Alg. 1}2/ kon verder worden uitgewerkt ,
door verbinding te zoeken met de electro-technicl Drs ~. Helllngman
te Dordrecht, Ir J.J. Geluk te Hilversum en Ir ,i.H. van <:aest ta
's-Gravenhaga, resp. leraar . T.S., ing. Hadio-omroep en Ing.
'felegrafie. Aan schr. '.'lord opdracht gegeven de resultaten op schrift
te stellen.
,Ulereerst -,'Ierd nat behulp van de linoaire weers tands-.vet de rivier
de Lek tussen Krinpen en ,lijk bij Luurstede na€,ebootst, wo'rblj reeds
onmiddellijk zeer bevredigende resultaten werden bereikt. Met weinig
kosten en moeite kon op het laboratorlum van de AVRO te ililversum een
klein samenstel van koperdraden, condensatoren, zelfinducties poelen
enz. worden gemaakt, waardoor ean wisselstroom werd gezonden van 1000
freq. per seconde, die de getijbeweglng goed benaderde. ~en ander nog
eenvoudiger opstelllng werd voor de Lek gemankt op het Lab. van de
I'. T. T. te I s-Gravenhage. Hlerbij werd gebruik gemaakt van condenaatoren en zelflnductlespoelen, dle in de handel voor enlge dubbeltjes
per atuk te varkrijgen zijn, doch die nlet zeer nauwkeurig zljn. Zij
moesten dus nauwkeurig gemeten worden en aangevuld worden tot de verelste bedraBen. Het schakelschama was bij daze tweede proef anders,
nl. eenvoudiger den blj de eerste (zle roto bi j Alg. 1}2). Een derde
proef (zie foto hiernaast) had ten doel de grootst mogelijke nauwkeurlgheid te berelken. lIet a-mtal vakken waarin de rivier werd verdeeld
werd daArom groot genomen, vandaar de betrekkelijk grote lengte van de
opstelling. ~.etingen wezen uit, dat thans de nauwkeurigheid nlet door
de berekenlne (met de linealra weerstandswet I overtroffen kan worden.
IJat de oplosslne vla het electrisch experiment van de kwadratische
wearstands-wet - deze is de onige juiste - betreft, gaf lr van L.oest de
raad cuprox cellen te gebrulken en in de electrlsche schene' 5 de stroomen potentlaalgrootheden onderling te verwls::;elen. Naar het schijnt
geeft dit uitmuntende resultaten, zodat gehoopt wordt dat het getij tot
ln alle details electrlsch voorgesteld zal kunnen worden. :i':en vooratelling duor enkelvoudige s lnusolden, die onderweg nlet vervormcn, is
nlet overeenkon3tlg de werkelijkheid en zal dus vermoedelijk door de
juiste voorstelling der ';erkelijkheid vervanren kUllnen '_.orden, De vraag
ls nog of de cuprox cellen of de zg ••Vestine;house J -cellen, welke in de
hendel worden gebracht, voldoende nauwkeurig de kwadrstische wet vol.en.
Door oorlogsomstandigheden ontbreken deze cellen hler te lende, slechts
met een peer ken geëxperimenteerd worden. Jaor gebruik ven de cellen
zou de zg. exacte methode experimenteel opgel03t kunnen worden.
In de nota worden verschl11ende schakelschema's behandeld en wordt
de wljze a'!Deegeven, "Ieerop men de iverschillende constanten, die men
voor het electrlsch experir.lent nodig heeft. kan bepalen uit de rivierconstanten. Ben moeilijkheld geeft nog de invloed van de dierte, die
door het eetij voortdurend verandert, op electrisch juiste wljze voor
te stellen. Vermoedelijk zal ook det wel 'gelUkken, doch door gebrek
ean meteriaal kon dit noe niet worden opgelost.

