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Een Fransch draadloos wereldnet.

In het Fransche blad „Le Genie Civil” van 27 Augustus j. j. 
geeft de chef van den Franschen rijksradiodienst, de heer Leon 
Bouthillon eenige mededeelingen over het nieuwe grootsche plan 
der Fransche regeering, om haar kolonien en bezittingen door 
een uitgebreid net van bijzonder .sterke „high power stations” 
onder elkander en met het moederland, d.w.z. met Parijs als 
zetel der regeering te verbinden. Dit net van radiotelegrafische 
verbindingslijnen zou Frankrijk ten eerste onafhankelijk maken 
van de kabels die onder vreemde controle staan, en dan ook 
gelegenheid geven behalve met de eigen bezittingen met de 
geheele wereld een eigen telegraaf-verbinding te onderhouden.

Als middelpunt van het geheele net zal in Frankrijk een reus- 
achtig centraal-radiostation opgericht worden met een werkings- 
feer van 6 a 7000 K.m. Het centraalstation zelf zal bestaan uit 
eenige op verschillende plaatsen apart opgebouwde onderstations, 
die alien per lijntelegraaf met een centraal-bureau in Parijs ver- 
bonden moeten zijn. Dit Fransche hoofdstation zal met de 
Vereenigde Staten, met Centraal-Amerika (Martinique), met Zuid- 
Amerika en Oost-Afrika in verbinding treden. Argentinie zal met 
Dakar door 2 stations worden verbonden. Het groote station in
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De door de schrijvers gevolgde methode om de versterking 
te meten biedt dit voordeel, dat men de versterking met een 
nauwkeurigheid van enkele procenten kan meten en betere en 
minder subjectieve resultaten verkrijgt, dan met de parallel Ohm- 
methode. De te versterken stroom doorloopt een grooten weer-

stand W en vervol- 
gens een tweeden Wx 
die aan de telefoon A 
geshunt is. De ver- 
sterkte stroom door
loopt de weerstanden 
W en W2 waarin de 
beide weerstanden W 
gelijk zijn. De beide 

telefoons A en B zijn ook zooveel mogelijk gelijk. Kiest men nu 
en W2 zoodanig, dat de geluidsterkte in de telefoon A bij 

het omzetten van den commutator C dezelfde blijft, dan verhouden

zich de versterkte en te versterken stroom als W,
H. W.

Gerefereerd op verzoek van de Redactie.

Is het toch Kleef geweest?

Naar aanleiding van hetgeen de heer A. V. in het vorig n°. 
van R. N. nader schreef over de CCC en BBB-stations en van 
hetgeen hij aan het slot van zijn artikel opmerkte, bereikt ons 
thans de zeer besliste mededeeling, dat het C-station toch te 
Kleef zou hebben gestaan. Nederlanders moeten den draaienden 
zender daar zelf hebben gezien, een schakelarm, draaiende over 
een aantal in cirkel geplaatste contactblokken.

De vraag is nu: hoe dit te rijmen met de uitkomst, waartoe de 
heer A. V. met zijn methode van plaatsbepaling geraakte, of 
was er toch nog een fout in die methode?

De eenige mogelijkheid lijkt deze, dat naast de twee on- 
bekenden, die de heer A. V. in zijn beschouwing aannam (de 
beginrichting en de draaingsrichting van den zender) in de in- 
richting nog een bijzonderheid school, waarmee geen rekening 
werd gehouden.

Wij hebben op grond der verkregen informatie reden om aan 
te nemen, dat die bijzonderheid deze was, dat de zender geen
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vaste beginrichting had, maar geregeld de beginrichting wijzigde.
Qaat men na, welken invloed die omstandigheid kon hebben 

op de toepassing der methode van den heer A. V., dan komt men 
tot de slotsom, dat bij veranderlijke beginrichting de redeneering 
van den schrijver alleen juist was, wanneer zij werd toegepast 
op gelijktijdige waarnemigen.

Nu zijn de waarnemingen van de tijdsverschillen te Groningen 
Rotterdam en Maastricht onderling niet gelijktijdig geschied. Wei 
is dit het geval geweest met de waarnemingen Leiden-Roermond. 
En wanneer men voor deze waarnemingen den cirkel construeert 
voor rechts draaienden zender, dan blijkt deze cirkel inderdaad 
precies over Kleef te loopen (dit werd in ons n°. van April 
reeds geconstateerd.)

In ons vorig n° is op het kaartje deze cirkel niet geteekend.
Wij hopen intusschen te hebben duidelijk gemaakt, hoe het 

mogelijk is dat de overigens geheel juiste beschouwing van den 
heer A. V. toch tot een onjuiste uitkomst kan hebben geleid.

C.

Nog eens het CCC-station.

Onder bovenstaande titel deelt A. V. in het laatstverschenen 
(Februarie-) nummer van Radio-Nieuws de uitkomsten van door 
hem verrichte waarnemingen over de ligging van het Duitsche 
C-station mee. Ondanks het feit dat deze vraag door het eindigen 
van de oorlog en het ophouden der C- en B-stations veel van 
haar belang verloren heeft, is de verkeerde interpretatie van de 
waarnemingen, die ik in het April-nr. van de le jaargang ver- 
meldde, door A. V. me aanleiding, nog even op de kwestie terug 
te komen.

De hoek Leiden — CCC — Roermond was bepaald door gelijk
tijdige waarneming door twee verschillende personen te Leiden 
en te Roermond; de uitkomst was 102^°. De waarnemingen bleken 
een behoorlike nauwkeurigheid te bezitten; de gemiddelde tout toch 
van het gemiddelde van de 5 a 6 minima van een groep was 
naar schatting 1°. Ik kon dus met vrij grote zekerheid konklu- 
deren dat Kleef het seinende station was en inderdaad bleek me 
al spoedig uit aanwijzingen, van militaire zijde verstrekt, dat het 
station van uit ons land zichtbaar was en de directe plaatsbe- 
paling door een paar eenvoudige metingen mogelijk. Bovendien 
was het geluid op het militaire station te Pannerden zo buiten-


