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S TE L L I N G EN. 

I. 

De methode, waarmee P ASCHEN en PIRANI het rendement 
van een telefoon bepalen, is onbetrouwbaar. 

Verhandl. 0. Phy�. Ges. Bd. 21 1919 p. 57· 

II. 

De door HmnEMA en PRINS gevolgde methode voor de 
bepaling van de wederkeerige inductie is voor het beoogde 
doel minder juist. 

Hiddema: Dissertatie Groningen 1928 p. 32. 

III. 

De door Mej. ÜVERHOFF vermelde onregelmatigheden in 
fotographische opnamen van bewegende striae bij electroden
Ioaze ontlading, vinden hun oorzaak in de electrische 
eigenschappen van de gebruikte apparatuur. 

Overhoff: Dissertatie Amsterdam 1932 p. 55· 

IV. 

De door SELL opgenomen membraanresonantiekrommen 
geven waarschijnlijk een onjuist beeld. 

Sell: Wissensch. Veröff. Siem. Konz. Bd. II 1922 p. 351. 

V. 

De aanname van KRANZ e. a. dat de trilplaatamplitude 
van een telefoon, indien men deze aan het oor legt, vrijwel 
dezelfde blijft, is onjuist. 

Kranz: Phys. Rev. Vol. 21 1923 p. 573 



II 

VI. 

In een ontvangtoestel voor draadlooze telegrafie kan 
de geluidssterkte vergroot worden door betere keuze van 
de constanten der telefoon en de daarop parallel geschakelde 
condensator. 

VII. 

De onderste toongrens van ons gehoor ligt waarschijnlijk 
hooger dan men pleegt aan te geven. 

VIII. 

De internationale vaststelling van een practische ge
luidsmaat is voor de ontwikkeling der acoustiek van veel 
belang. 

IX. 

Bij de eindexamens aan de hoogere burgerscholen verdient 
het aanbeveling bij de beoordeding voor het geheele land 
geldende normen vast te stellen. 


