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De B.C.-stations.

Over de B.C.-stations is in de vorige afieveringen van dit tijd- 
schrift reeds een en ander geschreven en dat geeft mij aanleiding 
nog eenige mededeelingen te doen, omtrent het resultaat van een 
groot aantal waarnemingen, welke door mij werden verricht.

Zij betreffen uitsluitend het station CCC daar dit bij mij te 
Rotterdam het beste is waar te nemen.

CCC is bij mij goed te hooren en de metingen kunnen vrij 
gemakkelijk worden uitgevoerd, daar dit station even voorbij een 
maximum begint en de minima vrij duideiijk zijn.

Dit is niet het geval met BBB, dat bijna met een minimum 
begint, dan zwelt en hoorbaar wordt om daarna voor geruimen 
tijd volkomen te verdwijnen.

SSec. JO see.
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Voor de metingen gebruikte ik steeds bovenstaand diagram 
waarop de tijden nauwkeurig werden aangegeven.

Het resultaat der metingen is in de teekening aangebracht. Uit 
het tijdsverloop van den aanvang der streep tot le minimum 
= 5 sec. en 6e of laatste minimum tot eind der streep = 10 sec. 
bleek, dat de teekening, zooals die in fig. 1 is opgezet, niet juist 
was, doch moest wezen, zooals fig. 2 aangeeft.

Uit deze verschuiving zal nu het geheim der plaatsbepaling 
moeten blijken, waarbij wij de volgende redeneering kunnen 
toepassen.

Wij hebben 6 maxima en 6 minima, waaruit wij kunnen afleiden 
dat de zender drie omwentelingen maakt. Deze 3 omwentelingen 
duren 90 sec., dit is voor 1 omwenteling 30 sec.; 360° duren dus 
30 sec. dus per seconde wordt door den zender een hoek afge- 
legd van 12°.

Bevonden wij ons dus precies in de richting van de antenne, 
waarop het sein begon, dan zou het begin een maximum zijn en 
na 74 sec. zouden wij het minimum waarnemen. Het duurt echter 
geen 74 sec. alvorens wij het minimum peilen doch 5 sec. d.w.z. 
dat na 5 sec. de antenne of seininrichting loodrecht staat op de 
lijn, die ons waarnemingsstation verbindt met het seinstation.

In deze 5 sec. is door den zender een hoek doorloopen van 
5 maal 12°=60° zoodat wij ons dus bevinden op een lijn, die 
een hoek maakt van 60° plus 90° = 150° met den beginstand 
der seininrichting.

Figuur 3 zal dit duidelijk maken, terwijl daaruit tevens 00k 
blijkt hoe de stukken van resp 5 sec. en 10 sec. zich vormen.

Het is voor de plaatsbepaling noodig te weten welken stand 
het beginpunt heeft. Dit kan elke windrichting wezen, doch waarom 
zou hierin geheimzinnigheid worden betracht, daar de plaats van 
het station vrij nauwkeurig kan worden bepaald door gerichte 
ontvangst?



127

Laten wij dus aannemen dat het beginpunt het noorden is, 
dan zal CCC op een lijn moeten liggen die te Rotterdam een 
hoek van 150° van het noorden af maakt. Bevindt het station 
zich te Kleef, zooals reeds verscheidene malen is beweerd, dan

kan men Rotterdam op de kaart door een lijn met Kleef verbinden en 
aldaar een hoek van 150° uitzetten, waaruit dan zal moeten 
blijken op welk beginpunt de zender aanvangt.

Deze nadere plaatsbepaling van CCC laat ik verder aan de ge- 
achte lezers over.

Men kan aan de hand van de gedane metingen een staatje voor 
plaatsbepaling van een dergelijk willekeurig richtend geefstation 
maken, waarin de aangegeven hoek moet gerekend worden vanaf 
den aanvangsstand der geefinrichting.
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Maximum na Minimum na Ligging station ten opzichte van het
aanvangspunt van het zendstation

7 ’ '2 sec. 15 sec. 74 maal 12° plus 90° = 180°
7 sec. 144 sec. 7 »» 12° „ 90° = 174o
64 sec. 14 sec. 64 »> 12o „ 90o = I680
6 sec.

enz.
134 sec. 6 12° „ 90° = 162°

1 sec. 84 sec. 1 •n 12° „ 90° = 102o
0 sec. 74 sec. 0 12° „ 90° - 90°

14 sec. (2e min. 64 sec. 14 12° „ 90° = 258°
le min niet te nemen) enz.
In de gevallen waarin het minimum reeds na een zeer kort

tijdsverloop optreedt en dus de aanvang van het sein niet kan
worden waargenomen waardoor de geheele meting bezwaarlijk 
wordt, zooals dit te Rotterdam het geval is met BBB, moet men 
de meting anders verrichten. Wij gaan dan uit van de laatste punt 
van het waarschuwingssein. Deze punt, die ongericht gegeven 
wordt, valt 2V sec. voor het aanvangen der streep. Door dan van 
het le maximum 10 sec. of van het le waar te nemen minimum 
174- sec. af te trekken, krijgt men het juiste tijdstip, waarop het 
sein voor het le (niet waar te nemen) minimum begon.

Men kan deze punt altijd als uitgangspunt nemen, doch ver- 
zuime dan niet de 24 sec. in mindering te brengen wanneer het 
sein direct hoorbaar is begonnen en men daardoor het le minimum 
heeft bepaald.

Ten slotte een kleine opmerking over de nauwkeurigheid dezer 
plaatsbepaling; 1 sec. tijd geeft een hoek van 12°, kan dus na 
oefening en met gebruik van doelmatige instrumenten wel op 
4 sec. worden gemeten, dan geeft dit toch nog altijd een hoek van 24°.

Dit is op grooten afstand waarlijk een breede strook terrein, 
doch men moet niet uit het oog verliezen dat zij, die zich met 
deze seinen moeten orienteeren, zich op aanzienlijke hoogte boven 
het land bevinden en met een groote snelheid zich daarover be- 
wegen. Zij zien een enorm landschap van eenige K.M.2 onder 
zich, zoodat de mindere nauwkeurigheid niet naar voren treedt. 
Zij weten in ieder geval waar zij zich ongeveer bevinden (natuurlijk 
door een kruispeiling) en kunnen nu met behulp der kaart en 
vizierinrichting bun juiste plaats bepalen.

Rotterdam. A. V.


