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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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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-
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gewoon sterk, dat ook dit een duidelike aanwijzing voor de 
juistheid der waarnemingen opleverde. In Roermond was CCC, 
in overeenstemming daarmee, niet bizonder krachtig.

Bij een nauwkeuriger diskussie der waarnemingen die later 
voortgezet zijn, bleek het echter gewenst, de metode te veranderen. 
Ik had n.l. te Leiden een vrij lange reeks waarnemingen verza- 
meld en daaruit een gemiddelde waarde voor de tijdsduur tussen
het le minimum en een der punten van het teken----------
afgeleid. Deze tijd bleek voor verschillende waarnemers verschillend, 
een gevolg natuurlijk van persoonlike verschillen in de waar- 
neming vooral van het geluidsminimum. Om de invloed hiervan te 
elimineren, heeft daarna een en dezelfde waarnemer op de ver
schillende stations, die daarvoor in aanmerking kwamen, waar- 
genomen. Hierdoor kunnen de waarnemingen die vergeleken 
worden, niet meer gelijktijaig plaats vinden, maar dit gevaar is 
zeker minder ernstig dan het andere. Uit een groote reeks van 
dergelijke metingen te Leiden volgde voor de hoek tusschen het
le minimum en de le punt van —-------- ... de waarde 117°,o,
terwijl deze hoek te Roermond nader werd bepaald op 12°,3. 
De hoek L — CCC — Rm was dus 104°,7, wat met de April-waar- 
nemingen (twee waarnemers, maar gelijktijdig) een verschil van 
2°,2 opglevert. Teekent men de meetkundige plaats der in aan
merking komende punten, dan krijgt men een cirkel, die precies 
door Kleef gaat en via Qoch een heel eind ten Westen van Gel- 
der de grens passeert; uit deze waarnemingen volgt eehter even- 
min als uit de in April 1918 gepubliceerde de cirkel 3 van het 
kaartje van A. V., die volgens deze inzender op laatst genoemde 
peilingen zou berusten. De hoek Leiden — Gelder — Roermond 
is op alle mij ten dienste staande kaarten zeer nabij 90° en Gel
der dus volgens mijn waarnemingen juist beslist uitgesloten. 
Daar komt nog bij, dat metingen te Amsterdam en te Woudri- 
chem voor de hoek Asd — CCC — Wdr 36° gaven; de hieruit vol- 
gende cirkelboog gaat eveneens precies door Kleef. Nog op meer 
plaatsen zijn waarnemingen gedaan, die alle volkomen dezelfde 
uitkomst geven. Er zij bij vermeld, dat, waar noodig, de bol- 
vorm der aarde door boltrigonometrise rekening in aanmerking 
werd genomen.

Ik zal enkele andere uit de langdurige waarnemingen afgeleide 
interressante biezonderheden terzijde laten, maar wil alleen nog 
opmerken, dat ik niet wel kan begrijpen, dat de waarnemingen 
van C en B voldoende nauwkeurig konden gebeuren om een eenigs- 
zins betrouwbare plaatsbepaling mogelijk te maken. Afgezien
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nog van de bovenvermelde persoonlike fout, die trouwens bij 
het gebruiken van de waarnemingen ter plaatsbepaling tot zijn 
voile waarde in de uitkomst optreedt, zal de nauwkeurigheid, 
naar mij toeschijnt, op een luchtschip bijv., nog om andere 
redenen wel eens wat te wensen hebben overgelaten: een minder 
rustige omgeving brengt een ongeoefende waarnemer gewoonlijk 
spoedig eenigszins van de wijs en hij heeft meestal niet het ver- 
mogen, de bereikte graad van nauwkeurigheid juist te schatten.

Leiden. Dr. C. de Jong.

Het tekort aan roepletters.

Eenigen tijd geleden deelden wij mede, dat het voorstel van het 
Internationaal Bureau te Bern om de voor verschillende landen 
beschikbare groepen van roepletters voor stations uit te breiden, 
aanleiding had gegeven tot tegenvoorstellen. Engeland wilde nieuwe 
groepen maken (van 4 in plaats van 3 letters) door voor de reeds 
bestaande groepen de letter T te plaatsen. Duitschland wilde die 
letter achter de bestaande groepen toevoegen omdat anders het 
voordeel verloren gaat, dat de eerste letter of letters de nationaliteit 
aangeven. Nederland wilde voor de groepen niet de T zetten maar 
de P omdat de T licht tot vergissingen zou voeren.

Aangezien zulk een voorstel, wanneer geen nieuwe conference 
wordt afgewacht, slechts met algemeene stemmen kan worden aan- 
genomen en in dit geval slechts de meest bevriende regeeringen 
voor elk dezer voorstellen meestemden (slechts 15 van de 71 
administrates hebben geantwoord) zijn ze alle als verworpen te 
beschouwen.

De Vereenigde Staten hebben nu een nieuw voorstel gedaan 
om toch een oplossing te verkrijgen. Dit voorstel, rekening hou- 
dende met de bezwaren, welke tegen de andere denkbeelden bleken 
te bestaan, is als volgt geformuleerd:

„Wanneer de combinaties van drie letters (aan elk land toege- 
kend) zijn uitgeput, zal elk der administrates samenstellingen van 
vier letters kunnen gebruiken, aanvangende met dezelfde letter 
als de combinaties, welke al voor gebruik door de betreffende 
administrate waren gereserveerd”.


