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Nog eens het CCC-station.

In het Juni-n°. van R. N. schreef ik een en ander over de toen 
zooveel aandacht trekkende BBB en CCC-stations, waarvan ver- 
moed werd, dat zij door de Duitschers waren ingericht om vlieg- 
tuigen, luchtschepen en wellicht ook duikbooten een middel te 
geven voor piaatsbepaling.

Sedert het sluiten van den wapenstilstand zijn die B-C-stations 
tot zwijgen gekomen. Het thans nog elk half uur gehoord wor- 
dende C-station is vermoedelijk Engelsch en de wijze van werken 
is een geheel andere.

Intusschen zullen onder onze lezers nog genoeg belangstellenden 
zijn voor de resultaten, die ik met nadere waarnemingen omtrent 
de Duitsche B.C.-stations en hoofdzakelijk omtrent het C-station, 
verkreeg.

Betrouwbare waarnemingen, passend in het stelsel van obser- 
vatie, dat ik in het Juni-n°. beschreef, had ik ten slotte uit Rotterdam, 
Groningen en Maastricht, terwijl bovendien nog de in het April-n0. 
vermelde peilingen te Roermond en Leiden ter beschikking stonden.

Nu moest het mogelijk wezen, daaruit de plaats af te leiden, 
waar het C-station gevestigd is geweest. Velen meenden, dat het 
Cleve was, een meening, welke ik niet kan deelen.
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Vroeger is uiteengezet hoe men, — een bepaalde beginrichting 
aannemende, waarin de draaiende, gerichte zender zijn signaal 
begon uit te zenden, — nit de waarneming van het tijdsverloop 
na dat beginmoment, waarna de maxima in verschillende plaatsen 
werden gehoord, kon geraken tot het afleiden van de richting, waarin 
het station moest liggen, wanneer ook nog omtrent de draaiings- 
richting van den zender een bepaalde onderstelling werd gemaakt.

Er bleven dus twee onbekende zaken; de beginrichting en de 
draaiingsrichting van den gever.

Maar aan de hand van een voldoend aantal waarnemingen 
moest ook daaromtrent zekerheid verkregen kunnen worden.

Twee waarnemingsplaatsen en de plaats van den zender liggen 
steeds in een driehoek, waarvan de hoek, gevormd tusschen de 
verbindingslijnen van den zender met de twee waarnemingsposten 
bekend is uit de tijdsverschillen, wanneer men een bepaalde 
draaiingsrichting vooropstelt. Er zijn maar twee draaiingsrichtingen 
mogelijk en dus ook maar twee hoeken.

Nu liggen alle plaatsen, van waar de verbindingslijnen naar de 
waarnemingsposten een bepaalden hoek met elkaar maken op een 
cirkelomtrek, die tevens door de waarnemingsplaatsen gaat. Voor elk 
paar waarnemingsplaatsen zijn dus maar twee cirkelomtrekken moge
lijk, waarop de plaats van den zender ergens liggen moet, onverschillig 
welke de beginrichting van den draaienden zender is geweest.

Ik ging nu als volgt te werk. Aangenomen werd eerst maar 
een bepaalde beginrichting voor den zender en draaiing met de 
wijzers van het uurwerk. Zoo werd uit de peilingen Groningen— 
Rotterdam het punt A in de Noordzee gevonden als plaats voor 
den zender. Voor alle mogelijke beginrichtingen, bij draaiing met 
klokwijzers, is dan cirkel 1, (door A en door de twee waarne
mingsplaatsen met straal MA) de meetkundige plaats der moge
lijke liggingen van het station.

Een tweede punt (B) en een tweeden cirkel (2) verkrijgt men 
in de onderstelling van een draaiingsrichting tegen klokwijzers in.

Op een dier cirkelomtrekken moet het station liggen.
Nu werden ook uit waarnemingen Rotterdam—Maastricht de 

punten A' en B' en de cirkels la, 2a afgeleid, die hier samenvallen 
omdat de hoek bij A' en B' juist 90° bleek te zijn.

In de onderstelling van een naar rechts draaienden zender zou 
het snijpunt der cirkels 1 en 13 (ergens bij Kesteren) de plaats van 
den zender moeten zijn. In de onderstelling van een links draaienden 
zender geven cirkels 2 en 2a een punt bij Venlo. Het eerste was 
al te onaannemelijk; het tweede punt kon door waarnemingson-
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nauwkeurigheden een weinig onjuist wezen. De peilingen Leiden— 
Roermond gaven echter gelegenheid, een verdere benadering te 
zoeken, waarbij nu wel alleen met een linksdraaienden zender 
behoefde te worden gerekend.

Daaruit kwam voort de cirkel 3, welke met 2 een snijpunt heeft 
bij Qeldern en met 2a bij Briiggen.

Mijn conclusie is, dat het C-station ergens tusschen Qeldern, 
Crefeld en Briiggen zal hebben gestaan.

Wellicht is men thans, nu de grenzen weer open zijn en mili- 
taire geheimen langzamerhand ter algemeene kennis komen, in 
staat, de juiste plaats van dit station, dat ons zoo lang en aan- 
genaam heeft bezig gehouden, definitief te weten te komen.

Rotterdam. A. V.


