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DEEL III
TOESTELLEN

HOOFDSTUK

I.

INLEIDING.

In deel II hebben wij gezien, hoe de electrische trillingen,
bij de radiotelegrafie in gebruik, worden opgewekt en hoe zij
kunnen worden waargenomen.
Wij zullen in dit deel de toestellen bespreken, die op de
Nederlandsche koopvaardijvloot in gebruik zijn, meer in het
bijzonder, die welke de N.V. Nederlandsche Telegraafmaatschappij Radio-Holland op de schepen heeft geplaatst.
Als krachtbron is altijd een motor-generator opgesteld, die
wisselstroom voortbrengt en gedreven wordt door den gelijk
stroom van de scheepsdynamo.
Van de eigenschap, dat wisselstroom geschikt is voor
transformatie, wordt gebruik gemaakt om de vereischte
stroomen van hooge spanning te verkrijgen.

I

ZENDINSTALLATIES
HOOFDSTUK

II.

GEDEMPTE ZENDERS.
2 K.W. INSTALLATIE TYPE N.S.F.

De installatie (fig. 1) ontvangt haar kracht van een motorgenerator, welke een wisselstroomenergie levert van 2 K.W.
Het gelijkstroomverbruik, dat van de scheepsdynamo wordt
betrokken, bedraagt ongeveer 3.5 K.W. Afhankelijk van de
spanningen, welke de scheepsdynamo’s leveren, worden de
machines gemaakt voor 65, 110 en 220 V.
Buiten het gelijkstroom gedeelte, waarin zijn opgenomen de
motor met aanloop- en veldweerstanden, beschouwen wij
iederen zender als te zijn samengesteld uit 3 kringen en wel :
1 e. een l.f. wisselstroomkring, met de statorwikkeling van
den generator, de resonantiespoel, den seinsleutel en
den hoogspanningstransformator ;
2e. een gesloten trillingskring, waarop de h.s. transformator
is aangesloten, bestaande uit een zendcondensator, de
primaire van een oscillatietransformator en een
vonkenbrug ;
3e. een open of antenne stroomkring, bestaande uit den
secondairen oscillatietransformator, de verlengspoel
voor het luchtnet en het luchtnet zelf ; deze kring
heeft een aardverbinding.
Wij zullen nu iederen stroomkring en de daarin opgenomen
toestellen afzonderlijk bespreken, zien hoe de drie kringen
onderling aan elkander verbonden zijn en welke verschijnselen
zich daarbij voordoen.
De motor-generator is van het direct gekoppelde type, de
gelijkstroommotor en de wisselstroomgenerator zijn gemonteerd op één as en in één huis. De motor is een gewone
2
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shuntmotor met commuteerende polen, en is
i zoodanig uitgevoerd, dat overbelasting tot 50 % boven het aangegeven
vermogen, voor niet te langen tijd, mogelijk is. De machine
loopt in kogellagers, die door 2 vetdoppen, gevuld met
consistentvet, worden gesmeerd. De doppen worden van tijd
tot tijd wat ingedraaid, waardoor het vet in het lager wordt
gedrukt. De vetdoppen zijn geregeld bij te vullen.
De motor, zoowel als de wisselstroomdynamo zijn
beschermd tegen hoog-frequente inductiestroomen door
110 V. 8 N.K., rsp. 220 V. 8 N.K. kooldraadlampen, welke
parallel op de wikkelingen der beide machines worden aan
gesloten en aan de andere zijde geaard zijn. Aangezien de
dynamo tot 300 V. wisselstroom kan leveren, wordt de
statorwikkeling beveiligd door 2 van dergelijke lampen van
220 V. in serie. De h.f. inductiestroomen zullen liever dezen
weg volgen dan door de inductieve windingen der machine.
Bij de behandeling van den gelijkstroommotor werd het
doel van den aanloopweerstand besproken.
Het toerental van den motor kan met behulp van een
regelbaren weerstand in het motorveld, worden gewijzigd van
2250—2750 per minuut. Door meer weerstand van den veldweerstand voor te schakelen zal de motor sneller draaien. Op
het eerste gezicht lijkt dit ietwat zonderling, doch het zal
duidelijk zijn, dat door verzwakking van het motorveld het
aantal krachtlijnen vermindert, waardoor ook de tegen-E.M.K.
in het anker kleiner wordt. Als gevolg hiervan neemt de
stroom in het anker toe, en dus ook zijn magnetische kracht.
Door het bijschakelen van weerstand in het motorveld ver
zwakt dit veld wel, doch in veel mindere mate, dan de toename
bedraagt van het magnetisme in het anker. Het draaiïngskoppel neemt toe en dus ook de snelheid van den motor
en deze zal blijven toenemen totdat het weerstandskoppel
(hetwelk de toestellen bieden, die in beweging worden
gebracht) weder evenwicht maakt met het draaiïngskoppel.
Aan den motor is de wisselstroomgenerator gekoppeld op
dezelfde as, zoodat beide machines een zelfde omwentelingssnelheid hebben.
De wisselstroomgenerator bestaat in drie uitvoeringen. Bij
het oudste type zijn de gelijkstroom opwekspoelen van den
generator straalsgewijze op het roteerende gedeelte aan
gebracht. Teneinde een wisselstroom-frequentie van 500 te
kunnen verkrijgen, bij een omwentelingssnelheid van 2500
toeren per minuut, moet het aantal spoelen (polen) 24
4

bedragen. Immers aantal polen X aantal toeren : 60 = 1000.
De stroom wisselt dus 1000 keer per seconde = 500 perioden.
De gelijkstroom voor de bekrachtiging van de polen wordt
toegevoerd over twee sleepringen, terwijl de wisselstroom
van den stator wordt afgenomen.

Fig. 2.

Roteerend deel van het tweede type omvormer.
De twee klauwen zijn vaneen geschoven. F. collector gelijkstroommachine.
H ankerijzer met wikkeling van den motor. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10—24
vingers van de klauwen. S. bekrachtigingsspoel.

Het regelen van den bekrachtigingsstroom geschiedt door
middel van een groven en een fijnen weerstand, welke samen
in serie op de volle netspanning staan. De spoeltjes van den
rotor zijn via de sleepringen met de contacten van die weer
standen verbonden, waardoor het mogelijk is het wisselstroomveld (de spoeltjes) op alle spanningen tusschen 0 en
de netspanning te leggen. Door deze potentiaalschakeling
van de weerstanden wordt de bekrachtigingsstroom,
respectievelijk de wisselstroomspanning geregeld van 0 tot
maximum.
Bij het tweede type machine is de rotor geheel anders
geconstrueerd dan hiervoor is aangegeven. Daar is het
poolrad een z.g. klauwveld, d.w.z. het bestaat uit 2 klauwen
elk van 12 vingers, die met een zekeren onderlingen afstand
5
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in elkaar grijpen (fig. 2). Op de as onder de vingers, bevindt
zich één groote veldspoel, waarvan de uiteinden naar de
sleepringen zijn gevoerd.
De krachtlijnen, die de spoel opwekt gaan vanuit de
vingers van de eene klauw (1, 2, 5 enz.) door de luchtruimte,
door het statorijzer, weer door de luchtruimte naar de andere
vingers (24, 2, 4 enz.). Elke vinger vormt dus een pool, in
het genoemde geval 1, 3, 5 enz. noordpolen, de andere
zuidpolen.
Het spreekt vanzelf, dat er ook krachtlijnen loopen van de
zijkanten van de eene pool naar die van de andere, welker
aantal des te grooter zal zijn, naarmate de afstand der polen
kleiner is, ten opzichte van den afstand tusschen den rotor en
den stator.
Dit lek is een nadeel van de constructie, hetwelk echter
ruimschoots opweegt tegen
het groote voordeel, dat de
magnetiseeringsstroom veel
kleiner is dan bij de oudere
constructie met veldspoelen.
Doordat de bekrachtigingsstroom geringer is kunnen
ook de potentiaal geschakel
de weerstanden kleiner zijn.
Het nieuwste, het derde
type machine, wijkt belang
rijk af van de beide vooraf
Fig. 4.
gaande.
De generator van deze machine is voorzien van een vaststaanden ijzeren cylinder, welke aan de binnenzijde van het
huis is bevestigd. Op dezen cylinder bevinden zich aan
weerszijden 24 nokken, terwijl tus
schen deze twee nokkenrijen twee
spoelen S en S1 zijn gelegd, die door
gelijkstroom doorloopen worden en
de bekrachtigingswindingen vormen.
Figuur 4 stelt een gedeelte van den
ijzeren cylinder voor ; een aantal nokken en de draadwikkeling
is erop weergegeven. De stroom die door deze spoelen loopt
is regelbaar door middel van in potentio op de scheepsspanning geschakelde weerstanden, precies als bij de machines
van oudere constructie.
De 2 X 24 nokken zijn om de andere van een draadS,

7

wikkeling voorzien zooals fig uur 5 aangeeft ; van elke rij
nokken hebben er dus 12 een draadwikkeling, bijgevolg in
totaal 24. In deze spoeltjes wordt de wisselstroom opgewekt.
Het begin en het einde van <de draadwikkeling van elke rij
nokken komt op het aansluitbordj e van den omvormer uit ; de
eene wikkeling op de letters U, en Xlr de andere op U2 en
X2. Op dit klemmenbordje 1kunnen de rijen spoelen serie of
parallel worden verbonden (fig. 1).
Binnen den bovenbedoelden vaststaanden ijzeren cylinder,
is een tweede ijzeren cylinder draaibaar opgesteld. Deze
cylinder — zie fig. 7 en 8 — is aan beide zijden van 12
nokken voorzien, die bijna
rakelings langs de nokken
van den vaststaanden cylin
der draaien.
Dit gebeurt om de kracht
lijnen een gemakkelijken weg
te geven, telkens wanneer
de draaiende nokken de
vaste nokken voorzien van
een draadwikkeling, voorbij
gaan : passeert de ruimte
tusschen 2 nokken voorbij
de vaste nokken voorzien
van
een
draadwikkeling,
dan loopen daar zeer weinig
krachtlijnen.
Figuur 6 geeft een door
snede
van
den
vasten
cylinder AA, waarin de bekrachtigingsspoelen SS en
Fig. 6
St S, zijn gelegd en van
den draaienden cylinder B. Zoodra de spoelen bekrachtigd
worden, vormt zich een magnetisch veld. De krachtlijnen
loopen nu van den vasten cylinder over een vaste nok door
de luchtspleet tusschen een vaste en een draaiende nok, over
de draaiende nok, door het cylinderijzer naar de andere
draaiende nok, over de luchtspleet naar een vaste nok en
terug in den vasten cylinder. In de teekening figuur 6 is de
loop verduidelijkt door de pijltjes in de gestippelde banen.
In aanmerking nemende dat de krachtlijnen van de noordpool
uitgaan, vormen zich N. en Z. polen zooals de figuur aangeeft.
Alle nokken aan de eene zijde van den draaienden cylinder

l
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zijn bijgevolg zuidpolen, alle nokken aan de andere zijde
noordpolen.
Wordt de cylinder rondgedraaid, dan snijden de krachtlijnen

er

il ï

Fig. 7.

Nieuwste type omvormer met uitgenomen rotor. De draaiende
cylinder met de 2 X 12 nokken is duidelijk zichtbaar.

in meer of mindere mate de windingen (spoeltjes) om de
vaste nokken, waardoor een wisselspanning in deze spoeltjes
wordt opgewekt. Passeert een nok, dan is de luchtspleet heel
gering en is het aantal kracht
lijnen zeer groot, passeert de
ruimte tusschen 2 nokken, dan
is de luchtspleet vele malen
grooter en de krachtlijnen zijn
zeer gering in aantal. De in alle
spoeltjes opgewekte wisselspan
ningen zijn gelijkgericht, zoodat
Fig. 8.
aan de uiteinden van de draadDeze teekening geeft een
wikkelingen Ux en X] de som zijaanzicht van den halven draai
van de spanningen van 12 spoel baren cylinder B en een gedeelte
A met een aantal
tjes heerscht en aan LI2 en X2 van den stator
statorspoeltjes.
eveneens. Worden de 24 spoel
tjes in serie verbonden, dan wordt aan de uiteinden de som
van de spanningen van 24 spoeltjes waargenomen.
Als de machine stilstaat en er stroom door de bekrach9

tigin9sspoelen S en Sj loopt, dan zal wanneer de vaste
nokken met spoeltjes tegenover de draaiende nokken staan
een gelijkveld in de luchtspleet bestaan. De veldsterkte hier
van zal veranderen wanneer de draaibare cylinder rond
bewogen wordt. Naderen de draaiende nokken, die magneetpolen zijn, de vaste nokken met spoeltjes, dan zal het
gelijkveld sterker worden b.v. tot de maximum waarde van 0lt
figuur 9 x, terwijl de veldsterkte
een waarde 02 zal hebben,
wanneer de ruimten tusschen 2
nokken voor de vaste nokken
komen. Op het gelijkveld is een
wisselveld gesuperponeerd.
Denken we nu van figuur 9 x
het gelijkveld figuur 9 y, dat
niet bijdraagt tot het leveren van
den wisselstroom, weg, dan
ontstaat figuur 9 z, een zuiver
wisselveld. En dit wisselveld
y
induceert in de spoeltjes een
wisselstroom waarvan derhalve
het aantal perioden afhankelijk
is van het aantal nokken plus
het aantal ruimten tusschen de
nokken; van a tot c (figuur 8)
z
ontstaat 1 periode. Daar er 12
o
nokken en 12 ruimten tusschen
de nokken op den draaienden
cylinder zijn aangebracht, wor
den er 12 perioden per omwente
Fig. 9.
ling opgewekt. De omvormer
heeft ongeveer 2500 toeren per
minuut en bij dit toerental derhalve een frequentie van 500.
In figuur 10 zijn aangegeven de verbindingen van de aan
sluitingen van den motor met zijn aanloop- (V) en veldweerstand (VII), terwijl tevens blijkt hoe door middel van de
bekrachtigingsweerstanden (VIII) en (IV) de spanning van
het scheepsnet via de sleepringen (bij de machines type 1
en 2) op de opwekspoeltjes (opwekspoel) van den generator
wordt gebracht. Zooals boven werd gezegd, zijn wij hierdoor
bij machte om de spanning van den wisselstroom te varieeren
tusschen 0 en 300 volt. De wisselstroomwinding van den
generator is aangesloten aan den op bladzijde 2 onder 1

10

I

i
l

*

bedoelden laagfrequenten stroomkring,
genomen, behalve een voltmeter voor het
stroomspanning en een ampèremeter voor
verbruikten stroom, een resonantiespoel,
de hoogspanningstransformator.
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Fig. 10.
Principe schema van een 2 K.W. installatie.

Teneinde in den l.f. stroomkring bij de aangewende
spanning den grootst mogelijken laadstroom van den zendcondensator te verkrijgen, is het noodzakelijk, dat de
frequentie van den wisselstroom in resonantie is met de
eigen frequentie van dezen stroomkring. Hierdoor zal de
condensator op de meest voordeelige wijze tot een maximale
spanning worden opgeladen. (Zie deel II, Hoofdstuk II.)
De generator wekt electrische slingeringen op van een
bepaalde frequentie, welke geheel onafhankelijk is van de
eigen slingering van den stroomkring, waarop hij is aan
gesloten. Aangezien de frequentie van den generator bepaald
wordt door de vonkfrequentie die we ons ten doel gesteld
hebben, kan daaraan niet veranderd worden, zoodat we alleen
resonantie kunnen verkrijgen door regeling van den slingertijd
van den stroomkring. Wel kunnen we, door het aggregaat
motor-generator een grootere omwentelingssnelheid te geven,
de frequentie van den wisselstroom eenigszins verhoogen,
11

doch dit kan enkel dienen om kleine verschillen tusschen
de beide frequenties bij te regelen.
De frequentie in den l.f. kring wordt bepaald door :
1. de zelfinductie van de wisselstroomwikkeling van den
generator ;
2. de zelfinductie van den h.s. transformator ;
3. de capaciteit van den zendcondensator.
De zelfinductie van de wisselstroomwikkeling. die een
betrekkelijk geringe waarde heeft, is bepaald door de grootte
van de spanning, die opgewekt moet worden, de transformator
heeft een bepaalde transformatieverhouding, waarvan niet
mag worden afgeweken, terwijl de capaciteit van den zend
condensator o.a. afhankelijk is van de internationaal vast
gestelde frequenties. Aangezien dus al deze factoren aan
bepaalde waarden moeten voldoen, is de eenige mogelijkheid
die overblijft om resonantie te krijgen, de opname in den
stroomkring van een afzonderlijke, regelbare zelfinductiespoel,
resonantiespoel genaamd.
De waarde van deze spoel wordt vanzelfsprekend bepaald
door het verschil in waarde tusschen de totale zelfinductie,
benoodigd om resonantie te verkrijgen en de zelfinductie van
den transformator en den generator.
Nu heeft de opname van den transformator in den l.f. kring
een wijziging van de effectieve waarden van de zelfinductie
van den generator en de resonantiespoel ten gevolge.
Om dit in te zien kunnen wij den l.f. stroomkring
beschouwen als te zijn samengesteld uit twee afzonderlijke
kringen :
1°. den laagspanningskring, bestaande uit den generator
en de primaire van den transformator ;
2°. den hoogspanningskring, bestaande uit de secondaire
van den transformator en den zendcondensator.
Aangezien de beide wikkelingen van den transformator
over elkaar liggen, zijn de beide kringen zeer vast aan elkaar
gekoppeld, zoodat deze voor resonantiedoeleinden als één
kring aangemerkt kunnen worden. Het is echter niet
onverschillig in welken kring (primaire of secondaire) de
resonantiespoel wordt opgenomen, want hare effectieve zelfinductiewaarde zal afhangen van den stroom die er doorheen
vloeit. En aangezien de stroom in de primaire grooter is dan
in de secundaire, zal eenzelfde spoel in eerstgenoemden kring
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opgenomen, een hoogere effectieve zelfinductiewaarde hebben
dan indien ze in laatstgenoemden is geplaatst.
Bij gebruik van een z.g. verhoogingstransformator met een
transformatiehouding T, zal een resonantiespoel, die in de
secondaire is geschakeld, een T2 maal zoo groote zelfinductie
moeten hebben als een spoel die in de primaire is verbonden,
om hetzelfde effect te hebben op de eigen slingering van den
stroomkring.
Het eenvoudigst is dit aan te toonen op de volgende wijze :
Het energieverbruik in de primaire hangt af van de
hoeveelheid stroom en van de zelfinductie, waardoor die
stroom vloeit. Noemen we Lp de zelfinductie van de primaire
en ip het stroomverbruik, dan is, wanneer we aannemen, dat
alle energie zich in de primaire bevindt :
Energie = ^- Lp ip 2

Veronderstellen we, dat zich alle energie in de secondaire
bevindt, dan is om de zelfde reden :
Energie = -

2

waarin Ls de zelfinductie in de secondaire en i8 het stroomverbruik is.
In beide gevallen is de hoeveelheid energie dezelfde, alleen
wordt ze door den transformator in een andere verhouding
omgezet, dus :
Lp ip 2 = Ls is 2
De hoeveelheden stroom in de primaire en de secondaire
verhouden zich als de transformatieverhouding van den
transformator, dus :
iP = i, X T
Substitueeren we de waarde van ip in de eerste vergelijking,
dan vinden we :
Lp (i, X T)2 = L8is2
Lpia2xT2 = L8is2
L

T2
La = Lp X T2
Omdat de laagspannings- en hoogspanningsstroomkringen
door den transformator zoodanig aan elkaar zijn gekoppeld,
dat ze als één kring kunnen worden beschouwd, mogen we
ons ook de zelfinductie van den eersten kring en de capaciteit

13
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van den condensator in den tweeden kring denken, als in één
kring te zijn geschakeld, wanneer we slechts het product van
L en C met T2 vermenigvuldigen.
Tenslotte is door het bovenstaande duidelijk geworden, dat,
indien we in een l.f. stroomkring, waarin geen transformator
is verbonden, een zelfinductie van x Henry noodig hebben om
resonantie te verkrijgen, in dien zelfden stroomkring, doch bij
opname van den transformator, slechts een zelfinductie van
yry X x Henry zouden behoeven bij te voegen om hetzelfde

resultaat te verkrijgen.
De oorspronkelijke waarde van het product van L (zelf
inductie in den primairen kring) en C (capaciteit van den
zendcondensator) wordt dus door tusschenvoeging van den
transformator T2 maal zoo groot.

..Jihh

Fig. 11.
Resonantiespoel.

In een stroomkring waarin resonantie is tot stand gebracht
zal de spanning, bij iedere wisseling van den wisselstroom,
toenemen, indien althans de vonkenbrug zoodanig groot
gemaakt is dat geen ontlading kan plaats vinden. Bij een
groote vonkopening kan men deze eigenschap benutten om
hooge spanningen te verkrijgen, waardoor evenwel de vonkfrequentie afneemt. Een vonk zal b.v. optreden na iedere
vierde periode van den wisselstroom. Bij de smoorvonkzenders
wordt van deze eigenschap geen gebruik gemaakt, doch zorgt
men, bij een bepaald aantal vonken, de juiste wisselstroomspanning en frequentie te kiezen, waardoor een zuivere toon
wordt verzekerd. Is de resonantie slecht, dan is de spannings14

afval bij belasting erg groot en is er meer vermogen noodig
om den condensator op te laden, of omgekeerd, dan duurt
het langer eer de condensator de spanning bereikt, behoorende
bij de lengte van de vonkopening.
In de praktijk wordt de resonantiespoel zoo ingesteld, dat
de frequentie van de onbelaste machine 8 tot 20 % ligt boven
het resonantiepunt en men regelt met de toerenregeling de
frequentie van den wisselstroom zoodanig, dat bij belasting
de vonk volkomen helder is.
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Fig. 12.

De beste afregeling van de resonantiespoel kan men ver
krijgen door aflezing van bet wisselstroomverbruik op den
ampèremeter in den primairen stroomkring, aangezien dit een
maximum zal zijn wanneer resonantie is bereikt. De
impedantie is dan een minimum.
De resonantiespoel bestaat uit gelamelleerd ijzer, waarom
heen geïsoleerd draad is gewikkeld van voldoende dikte en
doorsnede om de maximale stroomsterkte van den l.f. stroom
kring te kunnen doorlaten. Op bepaalde punten van dezen
draad zijn aftakkingen gemaakt naar klemmen waaronder dé
aansluitingen kunnen bevestigd worden (zie fig. 11). De kertl
is dikwijls uitschuifbaar.
De resonantiespoel heeft bovendien nog een functie. De
stroomvariaties in den secundairen kring zijn zeer groot,
omdat bij het doorslaan van de vonkenbrug de weerstand in
dien kring zeer gering is ; de secundaire van den transformator
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is dan nagenoeg kortgesloten. Dit zou eveneens groote
stroomvariaties in den primairen kring veroorzaken, maar de
zelfinductie van de spoel houdt de snelle veranderingen tegen
en vertraagt ze.
De statorwikkelingen van den generator kunnen serie of
parallel geschakeld worden. De wisselstroomspanning is in het
eerste geval dubbel zoo groot als in het tweede geval, terwijl
de waarden van de zelfinducties zich verhouden als 4:1.
Op alle 2 K.W. stations zijn de statorwikkelingen serie
geschakeld.
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Fig. 13.
Links de zinkplaten met aansluitbouten, daarnaast op den voor
grond de vonkenbrug en rechts de koppelspoel ; achter de
vonkenbrug ziet men de bak, die de zinkplaten bevat
en met olie gevuld is.

Figuur 12 geeft een front- en een achteraanzicht weer van
het bij een 2 K.W. installatie behoorend schakelbord.
De gelijkstroom van de scheepsdynamo komt, aan de voor
zijde gezien, rechts op het bord, doorloopt een paar zekeringen
en een schakelaar en wordt van het tweede paar klemmen naar
den motor-generator en de weerstanden gevoerd. De van den
motor-generator afgenomen wisselstroom komt op het tweede
paar klemmen van links, passeert een paar zekeringen, een
schakelaar en een ampèremeter en verlaat het bord over het
meest linksche paar klemmen. Een voltmeter die buiten
bedrijf gesteld kan worden door het schakelaartje S, geeft de
wisselspanning aan.
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Van de afvoerklemmen wordt de wisselstroom gevoerd
naar de primaire wikkeling van den hoogspanningstransformator. Deze gesloten-kern transformator voert de wissel
spanning op van 220 V. tot 8000 V. De secondaire spoelen
van dit apparaat zijn sectiegewijze gewikkeld, terwijl de twee

Fig. 14.

hoogspanningsverbindingsdraden inwendig zijn voorzien van
een vaste smoorspoel, om beschadiging van de secondaire
wikkelingen te voorkomen, die zou kunnen ontstaan door
h.f. inductiespanningen.
De opgetransformeerde wisselspanning laadt een conden
sator, waarvan de capaciteit 13.800 cm bedraagt. Hij bestaat
uit 40 zinkplaten van 1 5 X 20 cm, gescheiden door glasplaten
van ongeveer 4 mm dik, elke glasplaat kan een spanning van
ongeveer 27000 volt verdragen. De zinkplaten zijn voorzien
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van lippen, die afwisselend rechts en links boven het glas
uitsteken en daar bevestigd zijn aan koperen staven.
Het geheel staat in een houten bak met zinken binnenbekleeding en is gedompeld in olie van een hoog ontvlammingspunt (300°). De olie dient niet alleen voor isolatie,
doch vooral ook voor afkoeling.
De tegenover elkaar liggende einden van ieder stel platen
zijn verbonden met de aansluitklemmen van twee doorvoerisolatoren in het deksel van den houten bak ; aan een dezer
is het einde van de zelfinductiespoel, aan het andere de
vonkenbrug verbonden. Zooals uit fig. 14 blijkt, zijn zelf
inductie en vonkenbrug op het deksel van den condensator
gemonteerd.
In den slinger- of gesloten kring (fig. 15) waarin deze
condensator is opgenomen, zijn ook nog aanwezig de
vonkenbrug en de primaire van een h.f. transformator
(koppelspoel).
De vonkenbrug dient om den condensator een lading te
geven, want daardoor is
een tijdelijke onderbreking
van den stroomkring ver
kregen, die anders door4 loopend den condensator
zou kortsluiten. Bij een
bepaalde lading van den
condensator, welke af
Fig. 15.
hangt van de grootte van
de vonkopening, zal de
isolatie van de vonkenbrug verbroken worden. Een vonk
treedt op en de vonkenbrug wordt tijdelijk geleidend. De
condensator ontlaadt zich door de primaire zelfinductie van
de koppelspoel en een h.f. stroom vloeit in den kring.
Het geleidingsvermogen van de vonk gedurende de
ontlading wordt hoofdzakelijk tot stand gebracht doordat de
hitte, veroorzaakt door de vonk, metaaldeeltjes van de vonkelectrodes meeneemt, welke een geleidend pad voor den
electrischen stroom vormen. Bij een bepaalde stroomsterkte
zal het geleidende vermogen blijven bestendigd, doch zoodra
die stroom te zwak wordt of geheel ophoudt, zullen de zich
in de vonkopening bevindende lucht- en andere deeltjes
afgekoeld worden, zoodat de weerstand te groot wordt om
een vonk te onderhouden. Het isolatievermogen is terug
gekeerd, en de tijd, die daarvoor noodig is, zal afhangen van
18

de snelheid waarmede die afkoeling plaats vindt. Wij zeggen
dat de vonk „gesmoord wordt en het is juist dit smooreffect,
hetwelk in draadlooze vonkzenders zulk een gewichtige plaats
inneemt.
Wij zullen trachten na te gaan, hoe vlug die afkoeling
behoort te geschieden, teneinde de meest gunstige werking
van den zender te verkrijgen.
In een 2 K.W. zender laadt de generator den condensator
1000 keer per seconde op, zoodat iedere lading in x/iooo sec.
= 1000 microseconden plaats vindt.
Bij ontlading van den condensator over de vonkenbrug
in een gesloten slingerkring, ontstaat een h.f. stroom,
waarvan de frequentie bepaald wordt door de capaciteit en
de zelfinductie in dien kring. Gesteld die frequentie is
500.000 en de demping in den kring is zoodanig, dat
na 100 slingeringen de h.f. stroom de nulwaarde bereikt
heeft. De ontlading duurt dan ioo/5oo.ooo sec. = 200 micro
seconden.
De lading had plaats in 1000 microseconden, dus er
verloopen 1000 microseconden tusschen de groepen van
slingeringen der opeenvolgende ontladingen. 200 micro
seconden van dezen tijd worden ingenomen door de groep
van 100 slingerende ontladingen, zoodat er 800 microseconden overblijven, gedurende welke de vonkenbrug
gelegenheid heeft om af te koelen.
Nu geschiedt de lading van een condensator niet in eens,
doch vindt geleidelijk plaats gedurende een halve periode
van den wisselstroom. De bovengenoemde tijdsduur van 800
microseconden is dus niet ten volle beschikbaar, doch het is
gebleken dat het een betrekkelijk langen tijd duurt vóór de
laadstroom een zoodanige waarde bereikt heeft, dat hij het
geleidingsvermogen van de vonk kan blijven onderhouden.
Er dient dus voor gezorgd te worden, dat de vonk haar
isolatievermogen terug heeft gekregen voor en aleer de laad
stroom sterk genoeg geworden is om het . geleidende pad,
gevormd door de ontlading, te onderhouden. Geschiedde dit
niet, dan zou de laadstroom door de vonkenbrug vloeien met
het gevolg, dat de grootere hitte die dit veroorzaken zou,
meer metaaldeeltjes zou vrijmaken, waardoor de vonk in
een „boog” zou overgaan. Het harde, scherpe geluid,
karakteristiek aan een fonZrontlading, wordt dof en sissend
bij een 6oo#ontlading.
De zoo juist besproken gesloten slingerkring heeft een
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gering uitstralingsvermogen, zoodat deze kring, zooals
reeds in Deel II hoofdstuk I werd vermeld, gekoppeld
wordt aan een kring van groot uitstralingsvermogen, n.1. den
open- of antenne-stroomkring. We zagen daar ook, dat dit
geschiedde door middel van een hoog-frequentie transformator
en dat deze koppeling kon zijn inductief of direct. In de
2 K.W. installaties wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
de directe koppeling en de h.f. transformator wordt hier
auto-transformator genoemd.
Wanneer nu beide kringen op elkaar zijn afgestemd, d.w.z.
dat de frequenties van de gedempte trillingen in beide kringen
gelijk zijn, dan zal de energie, in den gesloten kring opgewekt,
op de antenne worden overgedragen, die haar weer aan den
omringenden ether in den vorm van electro-magnetische
slingeringen afstaat. Dit proces zal alleen dan gunstig
verloopen, indien de vonk vlug genoeg afkoelt en de koppeling
tusschen beide kringen de juiste waarde heeft.
Om dit in te zien veronderstellen we voor een oogenblik
dat de primaire energie een 50-tal keeren in den kring heen
en weer slingert, vóór zij de nulwaarde bereikt heeft. Al dien
tijd wordt energie aan de antenneketen overgedragen, waar
door de demping in de primaire toeneemt. De trillingen zullen
nul geworden zijn op t oogenblik, dat alle energie aan de
antenne is afgestaan. Zoodra dit is geschied, wordt, zoolang
de primaire kring gesloten is (en dit zal voortduren zoolang
de vonk blijft overgaan), weer energie van den open op den
gesloten stroomkring overgedragen. Natuurlijk zal ook de
antenne energie uitstralen en de mate waarmede dit geschiedt,
zal afhangen van den vorm van het luchtnet en de koppeling
tusschen beide kringen, doch alles wat de antenne niet heeft
kunnen afstaan wordt op den gesloten kring overgedragen.
Dit heen en weer slingeren van de energie van den eenen
kring op den anderen, blijft doorgaan tot de energie deels
door de antenne is uitgestraald, anderdeels verloren gegaan
is door weerstandsverliezen in beide kringen.
Hoe vaster de koppeling is tusschen beide kringen, hoe
vaker de energie zal heen en weer slingeren. We krijgen
een beeld als aangegeven in fig. 14 Deel II. Uit deze
figuur blijkt voorts, dat op verschillende punten de stroom
de nulwaarde bereikt en dus op zichzelf niet in staat is de
vonk te onderhouden, doch wij zagen reeds dat de tijd, noodig
om het isolatievermogen van de vonkenbrug te doen herstellen,
afhangt van de snelheid waarmede de afkoeling plaats heeft.
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Wanneer nu de vonkenbrug zoodanig geconstrueerd is, dat
niet voor goede afkoeling is zorg gedragen, zal op de ©ogen
blikken dat de stroom 0 is, de vonk nog een bepaald
geleidingsvermogen bezitten door verhitting der lucht, zoodat
de energie uit den antennekring toch op de primaire kan
worden overgedragen.
Bij de Wiensche vonkenbrug is dit evenwel anders en de
afkoeling is daar zoodanig, dat na de eerste ontlading
wanneer alle energie overgedragen is op de antenne, het
geleidingsvermogen is opgeheven. De vonk wordt ,,gesmoord”.
Een overdracht op de primaire is daardoor onmogelijk, zoodat
de stroom in de antenne blijft slingeren, totdat alle energie
is uitgestraald in den vorm van electromagnetische trillingen,
c.q. verloren is gegaan door weerstandsverliezen. Zie fig. 19
Deel II.
Wij herinneren hier nog eens aan hetgeen reeds in Deel II
blz. 15 werd vermeld, dat het groote voordeel van de
W4ensche vonkenbrug boven een gewone vonk ook hierin
bestaat, dat, bij een niet te vaste koppeling door terugwerking
van de antenne op den gesloten kring, het ontstaan van twee
golven wordt voorkomen. Alle uitgestraalde energie vindt
op één, de afgestemde, golflengte plaats.
Het aantal vonken, waarmede geseind kan worden, hangt
af van de wisselstroomspanning. Bij de juiste spanning voor
een bepaald aantal vonken wordt 1 ontlading per stroomwisseling verkregen ; als de omvormer 2500 toeren maakt, dus
een wisselstroom opwekt van 500 perioden, is het aantal
ontladingen 1000 per seconde.
Deze 1000 ontladingen veroorzaken 1000 trillingsreeksen
in den antennekring (fig. 19 Deel II) en brengen op het
ontvangend station in de telefoon een hoog fluitend geluid
teweeg, dat zuiver muzikaal is als het zendstation goed is
afgestemd en goed wordt bediend.
Indien de spanning voor een bepaald aantal vonken te hoog
is, hebben de ontladingen niet regelmatig plaats ; er ontstaan
z.g. tusschenontladingen, de toon wordt onzuiver en de vonkpolen verbranden. Het is daarom zaak de juiste wisselstroom
spanning in te stellen en daarom is een fijne weerstand dicht
onder het bereik van den telegrafist opgesteld.
Om de antenne te verlengen, is een z.g. variometer aan
gebracht.
Een variometer wordt vaak gebruikt om de zelfinductie van
een kring geleidelijk te kunnen wijzigen, zonder dat de
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ohmsche weerstand verandering ondergaat, wat wel het geval
is bij een gewone antenneverlengspoel. Plaatst men twee
vlakke spoelen (spiralen) dicht bij elkaar op gelijke hoogte,
dan zal, wanneer de spiralen zoodanig gewonden zijn, dat de
stroomrichting in de eene spoel altijd tegengesteld is aan
die in de andere, de zelfinductie van het systeem zeer gering

Fig. 16.

zijn. De twee magnetische velden heffen elkaar gedeeltelijk
of geheel op. Verwijdert men de spoelen van elkaar, dan
neemt de zelfinductie toe. Wordt in één spoel de stroom
richting omgekeerd, zoodat deze in beide spoelen gelijk
is, dan wordt een maximum zelfinductie bereikt, als de
spoelen zoo dicht mogelijk bij elkaar staan. Noemt men de
coëfficiënt van zelfinductie van één spoel L, dan kan de
zelfinductie van den boven beschreven variometer gewijzigd
worden van minimum (stroomrichting in de dicht bij elkaar
geplaatste spoelen tegengesteld) tot maximum (stroom
richting in de dicht bij elkaar geplaatste spoelen gelijk), het
minimum is dan gelijk aan Lx + L2 — 2 M en het maximum
aan Lr -F L2 + 2 M. waarin
Lx = coëff. van zelfinductie van spoel 1.
L2 = idem spoel 2.
M = wederzijdsche inductie.
De limiet van M = L{ 4- L2.
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Het zal geen nadere verklaring behoeven, dat deze variometer niet alleen een heel mooi apparaat is om de golflengte
van een kring zeer geleidelijk te wijzigen, doch dat hij ook
uitstekend kan gebruikt worden als koppeltoestel.
De variometer van de 2 K.W. stations bestaat uit drie
spoelen. De stroominrichting is in de rechtsche spoel altijd
tegengesteld aan die in de twee andere spoelen. De middelste
spoel is draaibaar opgesteld, terwijl de twee buitenste spoelen
haaks op elkaar worden vastgezet.
Er bestaan verder vele vormen van variometers, zoowel
voor ontvang- als voor seininrichtingen. Bij Radio-Holland
zijn behalve de bovenbedoelde van 3 spoelen, bij enkele zendinstallaties variometers in gebruik, bestaande uit vier draai
bare spoelen, waarvan twee dicht bij elkaar op hetzelfde
scharnier zijn geplaatst, dus samen draaien.
In de aardgeleiding van de 2 K.W. stations is een hittedraad-ampèremeter opgenomen, waarmede de stroom in de
antenne gemeten kan worden. Dit instrument is een goed
controlemiddel om na te gaan, of de antenne normaal uit
straalt. In plaats van een hittedraadmeter gebruikt men
tegenwoordig op vele stations een gelijkstroommeter met
thermo-koppel. Zie hoofdstuk Meetinstrumenten (Deel I).
Wanneer de telegrafist gewoon is, dat zijn meter bij 4
vonken 6 ampère aanwijst, kan hij er zeker van zijn, dat
er iets niet in den haak is, als de meter maar 4 of 5 ampère
aangeeft. Dikwijls zal een eenvoudige verplaatsing naar links
of rechts van de middelste spoel van den variometer het
gewenschte resultaat hebben. De antennekring is dan beter
in resonantie gebracht met den stroomkring, hetgeen ook
blijkt uit de zuiverheid van den toon.
Bij de 2 K.W. installaties worden bijna uitsluitend geefontvangschakelaars type 103 gebruikt (fig. 17).
De schakelaar is zoodanig ingericht dat de ebonieten rol A,
welke op een der zijden een vlakken kant heeft, in den zendstand, de veerende, van Berlijnsch zilver vervaardigde,
contacten 3 — 4, 5— 6 en 7—8 doorverbindt. De contacten
1—2 blijven open, doch worden in den ontvangstand gesloten,
terwijl dan de overige contacten vrij zijn. In den zendstand
wordt door de contacten !■—8 de aarde aan den zender
verbonden, terwijl dan tevens over de contacten 3—A, de
wisselstroomkring wordt gecompleteerd. De gloeidraden van
de ontvanglampen zijn in dezen stand verbroken.
Bij het seinen is dus de ontvanger, die parallel verbonden
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is op de contacten 7 en f8. kortgesloten, terwijl in den ontvangstand (wanneer de verbinding tusschen 7r en 8 verbroken is)
de ontvangstroomen via den ontvanger naar de aarde kunnen
vloeien. Tegelijkertijd zijn dan de contacten 1 en 2 doorverbonden en branden dus de ontvanglampen.
De auto-transformator bestaat uit een spiraal van koperstrook. Door stopcontacten wordt een kleiner of grooter
gedeelte van deze spiraal ingeschakeld voor frequenties van
500, 454, 425.5 en 375 kp/s (golven van 600, 660, 705 en
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800 m). De capaciteit van den condensator wordt niet ver
anderd. De stopcontacten zijn paarsgewijze in verschillende
kleuren gelakt en wel :
500
454
425.5
375

kp/s
kp/s
kp/s
kp/s

(600
(660
(705
(800

m)
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De stopgaten van den gesloten kring hebben een gat van
6 mm, die van de antenne een gat van 8 mm, zoodat ver
wisseling van de stoppen en daardoor een foutieve golflengteuitzending wordt vermeden.
DE BEDIENING.

Voordat men gaat seinen overtuige men zich dat de stootkring, antenne en andere onderdeden der installatie normaal
zijn aangesloten en schakele de gewenschte golflengte en het
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kleinste aantal vonken in, waarmede men het tegenstation
denkt te kunnen bereiken. Bij het plaatsen van de stoppen in
de golflengte-contacten lette men op de verschillende kleuren
van de contacten voor primairen kring en antennekring van
de koppelspoel. Zoo noodig ga men de kringen na om zich
te overtuigen, dat de gekozen'contacten juist zijn.
Bij het aanzetten der machine moeten snelheid- en krachtregelweerstanden op minimum staan. Het aanzetten met den
aanloopweerstand moet geleidelijk in ongeveer 10 tellen
geschieden. Daarna brengt men de machine met den snelheidsregelweerstand op het gewenschte aantal toeren en met den
krachtregelweerstand op de wisselstroomspanning, behoorende
bij het aantal ingeschakelde vonken. Bij neergedrukten sleutel
bedraagt deze hoogstens 20 volt per vonk (bij een groot
aantal vonken niet meer dan 15 volt). De spanning bij open
sleutel moet bij elke installatie worden bepaald in verband
met den spanningsval.
Men moet telkenmale den toon van de vonk op het gehoor
instellen met behulp van den fijnregelweerstand. Dit instellen
op zuiverheid van toon is van groot belang. Een te lage
spanning geeft een lagen soms onzuiveren toon met een
geringe antennestroomsterkte.
De juiste spanning is die, waarbij men een vollen hoogen
toon verkrijgt zonder eenig krassend bijgeluid. Voert men
de spanning te hoog op, dan krijgt men een onzuiveren
sissenden of krassenden toon. Men kan daarbij vaak een
hooger antenne-ampèrage krijgen dan bij den zuiveren toon,
maar deze grootere stroomsterkte brengt geen grootere geluid
sterkte op het ontvangende station mede. De overbelasting
van de vonkenbaan kan de vonkplaten ernstig beschadigen
en, gedurende eenigen tijd aangehouden, oorzaak zijn dat
instellen van een zuiveren toon bij elk voltage met deze
beschadigde vonkplaten onmogelijk wordt.
Een tweede punt, waarop men bij het seinen moet letten,
is de instelling van den antenne-variometer. Als men begint
met seinen moet telkenmale de variometer nageregeld worden
op hoogste antenne-stroomsterkte, omdat de capaciteit van
de antenne niet steeds gelijk blijft en daardoor de golflengte
van den antennekring gewijzigd wordt.
Indien, met inachtneming der voorgaande punten, geen
heldere toon kan worden verkregen of indien de spanning
van het scheepsnet belangrijk afwijkt van de normale, dan
moet met den snelheidsregelweerstand het juiste werkpunt
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ingesteld worden, door bij verschillende snelheden achtereen
volgens den goeden toon op te zoeken. Door ondervinding
leert men voor een installatie spoedig het goede punt
bepalen.
Wanneer tijdens het seinen een jmica ring doorslaat, moet
men de betrokken vonkopening voorloopig kortsluiten. In
geen geval neme men voor eiken doorgeslagen mica ring
direct de vonkenbaan uit elkaar.
Het onderhoud van smoorvonkinstallaties bestaat in de
eerste plaats uit het schoon, droog en stofvrij houden van alle
onderdeelen. Voornamelijk de isolatoren van het hoogspanningsgedeelte der installatie moeten zorgvuldig schoon
gehouden worden.
Om in vochtige hutten de nadeelen te ontgaan van slechte
isolatie, door vocht veroorzaakt, moet men met een warmte
bron (b.v. eenige kooldraadlampen op een plank gemonteerd)
de toestellen laten drogen voordat men begint te seinen.
Men moet steeds trachten sproeien en vonkovergang over
houten en ebonieten onderdeelen te voorkomen, omdat een
plaats in hout en eboniet, waarover vonkoverslag heeft plaats
gehad, altijd belangrijk lager isolatieweerstand heeft dan een
nog niet aangetast gedeelte. Ook op een porceleinen isolator
kan men na vonkoverslag soms fijne barstjes in het glazuur
waarnemen ; een dergelijke isolator is voor hoogspanningsisolatie onbruikbaar.
Wanneer de toestellen eenigen tijd buiten gebruik worden
gesteld, b.v. gedurende het verblijf in een haven en vooral met
kolenladen, moet men alle schakelaars uitzetten en alles
goed afdekken.
Het onderhoud van den motorgenerator is van groot belang.
Gedurende het normale bedrijf moet de machine eiken dag
worden nagezien, voornamelijk wat betreft de smering en den
collector.
De smering van de machines, welke van vetpotten zijn
voorzien, geschiedt door den vetdop telkens ongeveer l/s slag
aan te draaien. Is deze geheel neergedraaid, dan moet de
vetdop opnieuw met consistentvet worden gevuld.
Bij machines met oliesmering moeten eens per week enkele
druppels dik vloeibare smeerolie in de daarvoor bestemde
gaten worden gedaan. Smeerolie werkt zeer schadelijk op de
isolatie der anker- en velddraden. Opspatten en weglekken
der olie op de wikkelingen, als gevolg van overmatig smeren,
dient daarom vermeden te worden.
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Door ondervinding leert men spoedig, aan het geluid der
loopende machine en de temperatuur bij aanvoelen, een te
weinig gesmeerd of vervuild lager te onderscheiden van
een goed onderhouden lager.
De collector van den G.S.-motor en de sleepringen van de
W.S.-dynamo moeten steeds vonkvrij blijven. De borstels
moeten zonder speling gemakkelijk in de gleuf van den
borstelhouder kunnen glijden, met matigen druk aanliggen en
goed passen op de ronding van den collector. Bij te weinig
druk treden vonken op door aftrillen van de borstels, bij te
veel druk ontstaan groeven in den collector en slijten de
borstels snel af. De stand van de borstelbrug is op de fabriek
zoo ingesteld, dat de snelheid van den motor binnen de
normale grenzen blijft en de stroomovergang volkomen vonk
vrij plaats heeft. Deze stand is door een. merkteeken op het
gestel en de borstelbrug aangegeven <en mag door den
telegrafist niet gewijzigd worden.
Om het kool- en koperslijpsel te verwijderen moet bij
controle van de machine de collector met een drogen doek
worden afgewreven, men mag daarbij nooit schuurlinnen
gebruiken. Ééns per maand moeten de koolborstels nagezien
en schoongemaakt worden ; afgebrokkelde en nieuwe kool
borstels moeten op den collector worden pas geschuurd met
behulp van een stuk schuurlinnen, hetwelk met de rugzijde
op den collector wordt vastgehouden.
Een enkele maal mag bij dit maandelijksche onderhoud de
collector worden ingewreven met vaseline of collectorvet,
waardoor men de koolstof en het koperslijpsel, welke zich op
den collector hebben vastgezet, gemakkelijker kan wegnemen.
Daarna moet met een schoonen doek de vaseline of het
collectorvet worden verwijderd.
Brandvlekken moeten voorzichtig worden weggeschuurd
met fijn schuurlinnen op een collectorblokje, (d.i. een houten
blokje, dat nauwkeurig op de ronding van den collector past).
Een goed onderhouden collector heeft een volkomen glad
uiterlijk met een blauwen glans.
Is de machine vochtig, dan moet men deze onbelast eenigen
tijd laten draaien, voordat men begint met seinen.
Is de machine in een gesloten kast opgesteld, dan moet men
van tijd tot tijd bij droog weer de kast openzetten om ventilatie
te bevorderen.
De magneet- en ankerwindingen mogen nooit meer dan
handwarm worden.
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Een geregelde controle op de machine is noodzakelijk, dit
beteekent echter niet, dat men eiken dag iets aan de machine
moet trachten te verbeteren. Aan een normale machine is zeer
weinig onderhoud noodig, mits men regelmatig oplet of er
zich iets bijzonders voordoet, omdat met weinig moeite de
oorzaak van een fout kan worden weggenomen, indien men
deze tijdig bemerkt, waardoor ernstige gebreken worden
voorkomen.
Een zeer belangrijk onderdeel eener smoorvonkinstallatie
is de smoorvonkenbrug, doch ook hier geldt hetgeen wij bij
het onderhoud van den motorgenerator naar voren brachten.
Een normale, in goeden staat verkeerende vonkenbrug,
vereischt zeer weinig onderhoud. Men moet deze zoo min
mogelijk losnemen en bij het optreden van verschijnselen als
slechten toon en gelige kleur van de vonk, moet men beginnen
met door nastelling van den variometer, regeling van de
snelheid en van de juiste spanning, te trachten het resultaat
te verbeteren, voordat men tot het losnemen der vonkenbrug
overgaat.
Wanneer de vonkplaten door het gebruik geoxydeerd zijn,
is er een hoogere spanning per vonk noodig dan bij
onaangetaste platen.
Het losnemen der vonkenbrug geschiedt als volgt : Na de
drukschroef zoover mogelijk te hebben losgedraaid, neme
men beide eindisolatoren uit, verschuive het geheele pak
koelplaten, vonkplaten en ringen naar een der uiteinden en
neme daarna achtereenvolgens de vonkplaten per paar met
de daar tusschen liggende ringen tegelijk uit. De vonkplaten
legt men met het werkzame oppervlak naar boven op tafel,
de mica ringen moeten steeds met duim en wijsvinger op den
platten kant worden aangevat, nooit aan den buiten-omtrek
of met de nagels oppakken, waardoor luchtblaasjes of
barstjes in het mica kunnen ontstaan.
De vonkplaten worden met een borstel van het ergste
kopergroen ontdaan, daarna met het zilver naar beneden op
een stuk grauw papier schoongemaakt. Men gebruike een
reserveglasplaat van den condensator daarbij, als onderlegger,
om een volkomen plat vlak te hebben. Een bewerking met
schuurpapier bederft de vonkplaten volkomen.
Bij het schoonwrijven zorge men bij het maken van cirkel
vormige bewegingen de vonkplaat overal gelijk op het onder
vlak te doen drukken, om afslijpen van den buitenrand en
daardoor bol worden der vonkplaat te voorkomen. Een bolle
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vonkplaat staat met het werkzame oppervlak dichter bij de
tegenoverstaande vonkplaat dan de dikte van den mica ring
(0.2 mm), waardoor de bluschwerking verminderd of
onmogelijk kan worden.
Het is bij het schoonmaken van de vonkplaten voldoende
als de buitenste oxydelaag verwijderd is. het is ongewenscht
zoolang te wrijven tot de zilverkleur zelf terugkomt.
Met het schoonmaken der mica ringen moet men zorgvuldig
er voor waken het mica te doen schilferen. De ringen hebben
bij verstrekking een dikte van 0.19 a 0.21 mm. Binnen deze
grenzen is alleen goede bluschwerking mogelijk.
Men legge voor het schoonmaken de ringen plat op de
vorengenoemde glasplaat en wrijve met een lapje met een
weinig spiritus luchtig den aanslag op den ring weg.
Bij het in elkaar zetten van de vonkenbrug ga men in om
gekeerde volgorde te werk als bij het uiteennemen ; men
plaatse de platen en ringen per stel tegelijk in de
vonkenbrug.
Voor het aanschroeven zorge men, dat alles goed recht
op de geïsoleerde dwarsstangen rust en schudde tijdens het
aandraaien voorzichtig zóó, dat de koel- en vonkplaten gelijk
matig aan komen te liggen. Het aandraaien moet niet verder
dan tot „handstijf” geschieden, opdat door mechanischen druk
de ringen niet beschadigen. Als controle of de drukschroef in
de juiste maat is aangezet worden dan enkele strepen
gegeven, waarbij de uitslag van den antenne-ampèremeter en
de kleur van de vonk een goede aanwijzing geven.
Men bedenke, dat een pas schoongemaakte vonkenbrug
belangrijk lagere spanning per vonk noodig heeft dan voor
het schoonmaken en dat men met te veel spanning de vonk
platen ernstig kan beschadigen. Gedurende het eerste
kwartier seinen moet de vonkenbrug met weinig energie en
alle vonken achtereenvolgens worden gebruikt, om mogelijk
vocht en spiritus te laten verdampen en het geheel te laten
inwerken.
De antenne vereischt betrekkelijk weinig onderhoud ; men
verzuime echter nooit eiken dag den invoer-isolator af te
isolatie-verliezen aan
wrijven, omdat zoutaanslag en roet tot isolatie-verliezen
leiding geven ; ook overtuige men zich dat de draden nergens
aanliggen tegen stagen e.d. en dat de wippers goed stijfgehaald zijn ; behalve voor het nette aanzien is een zoo hoog
mogelijk geheschen antenne voor de uitstraling van groot
voordeel. Van tijd tot tijd moet de antenne neergenomen en
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alle isolatoren goed schoongemaakt worden met petroleum.
Een goede antenne draagt zeer veel bij tot de goede
werking van de geheele installatie.
De belangrijkste oorzaken van energie-verlies zijn : ohmsche
weerstand, onvoldoende isolatie, inductiestroomen in stagen
en andere nabijzijnde metalen deelen van het schip en sproeien
op scherpe punten van den draad en over isolatoren.
Den weerstand kan men zoo laag mogelijk houden door
alle contactpunten in den antennekring geregeld te
controleeren, door alle moeren goed vast te draaien en alle
contactstoppen goed passend in de contactbussen te steken.
Wanneer een draad van de antenne breekt, moeten de
uiteinden, eventueel met een er tusschen gelascht stuk, weder
goed aan elkander worden bevestigd.
De laschplaatsen moeten zorgvuldig schoongemaakt worden
en direct, of — als weersomstandigheden dit verhinderen r—
zoo spoedig mogelijk daarna worden gesoldeerd. Op slecht
schoongemaakte plaatsen kan het soldeer niet goed hechten
of maakt in elk geval onvoldoende contact. Bij het ineen
draaien zorge men, dat geen afzonderlijke draden uitsteken
en het soldeer de draaduiteinden goed rond afdekt, omdat
scherpe draadpunten door sproeien energieverlies ver
oorzaken. Vooral aan het boveneinde der antenne zal dit
sproeien bij onzorgvuldige afwerking, in sterke mate optreden.
Indien men voldoende reservedraad aan boord heeft, moeten
draden, waarin reeds veel laschplaatsen voorkomen, in hun
geheel vernieuwd worden.
Onvoldoende isolatie-weerstand kan veroorzaakt worden
door gebarsten isolatoren of door vervuiling van het oppervlak.
Door geregelde controle kan de telegrafist veel van de
schadelijke werking voorkomen.
Inductiestroomen in stagen en dergelijke worden voor
komen door de antenne zoo op te hangen, dat de verticale
draden zoo ver mogelijk van en zoo min mogelijk evenwijdig
aan metalen deelen van het schip loopen. Een L antenne
heeft in vele opzichten belangrijke voordeelen boven een
T antenne, maar heeft het nadeel de stagen en pardoens
vaak te dicht te naderen. Meestal tracht men door isolatoren
in de stagen te plaatsen de inductiestroomen zooveel mogelijk
te beperken.
Sproeien of afstraling van energie heeft voornamelijk aan
het hoogspanningsgedeelte plaats, maar ook aan de lagere
gedeelten van de antenne treedt dit verschijnsel op. Er kan
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door sproeien in de verticale draden, ook al is dit niet direct
zichtbaar, reeds een vrij belangrijk verlies optreden.
Men vermijde daarom scherpe bochten en punten en zorge,
dat alle laschplaatsen zoo zorgvuldig mogelijk afgewerkt
worden.
Een belangrijk onderdeel van den antennekring, waaraan
vaak veel te weinig aandacht wordt geschonken, is de aardverbinding. Evengoed als bij alle andere contactplaatsen moet
de overgangsweerstand van de aardverbinding zoo laag
mogelijk zijn door het contact goed schoon te houden en de
opsluitmoer goed aan te draaien.
Dit moet zoowel bij de aardbouten van de geefinrichting
alsook bij die van de ontvanginrichting regelmatig gecon
troleerd worden : roest, vet en verf verhoogen den overgangs
weerstand van elke contactplaats en moeten daarom zorg
vuldig worden verwijderd.

31

’/4 K.W. INSTALLATIE TYPE MARCONI.

Bij deze installatie wordt een motor-generator gebruikt die
werkt óf van een accumulatoren-batterij van 24 V óf op de
spanning van de scheepsdynamo.
De generator levert een wisselstroom van 2J^ Amp. bij een
spanning van 100 Volt en een frequentie van 800.
Er is geen motorveldweerstand. Een vaste weerstand is in
serie geschakeld met de generator-veldwindingen.
De aanloop- en bekrachtigingsweerstanden zijn samengebouwd
in één instrument.
Een smoorspoel is in de wisselstroomleiding geschakeld,waar
door het mogelijk is de uit
gestraalde energie, welke bij een
normale scheepsantenne 5 amp.
behoort te zijn, tot 2 amp. te reduceeren. Wil men met nog minder
4WII
energie werken, dan moet van de
smoorvonkenbrug, die bij deze
installatie uit 2 vonken bestaat, er
één worden kortgesloten, ten einde
Fig. 18.
den toon niet te bederven,
De smoorspoel bestaat uit een regelbare zelfinductie en
heeft 5 aansluitingen, gemerkt: Mains, 0, 1, 2, 3. Een der
wisselstroomleidingen wordt permanent aan ,,0” bevestigd.
Volle energie verkrijgt men door de andere leiding aan
,,Mains” te verbinden, terwijl, als de energie moet verminderd
worden, de verbinding aan ,,1” gelegd wordt, enz.
Er is een golflengteschakelaar (zie figuur 18) aanwezig
met 4 standen voor 500, 454, 425.5 en 375 kp/s (600, 660.
705 en 800 m golflengte). De primaire afstemming geschiedt
in de fabriek. Voldoende zelfinductie is op de verlengspoelen
aanwezig om zelfs de kleinste antennes op de vereischte golf
lengten te kunnen afstemmen.
De geheele zendinstallatie is gemonteerd in een teak
houten kast en wordt ook gebruikt als noodinrichting.
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HOOFDSTUK III.

NOODINRICHTINGEN.

Volgens de Veiligheidswet moeten alle schepen voorzien
zijn van een noodinrichting behalve indien de hoofdinstallatie
aan alle eischen gesteld voor de noodinstallatie voldoet. Een
van de voorschriften luidt, dat de inrichting onafhankelijk
van de scheepsdynamo moet kunnen werken. Dit sluit in,
dat deze schepen moeten beschikken over een afzonderlijke
krachtbron, welke bovendien zoo hoog mogelijk, dus op een
der bovenste dekken, moet zijn opgesteld.
Sommige schepen hebben voor verlichtingsdoeleinden in
gevallen van nood, een dekdynamo, welke gedreven wordt
door een gasmotor. Meestal is deze dynamo wel voldoende
krachtig om tevens stroom te leveren aan de hoofdinstallatie.
Andere schepen weer hebben in gevallen van nood de
beschikking over een accumulatorenbatterij van 110 V, die
voldoende capaciteit heeft om stroom te leveren aan de noodinstallaties werkende op een kleinen omvormer.
In de meeste gevallen echter wordt door Radio-Holland
een noodinrichting geleverd, die werkt op een afzonderlijke
accumulatorenbatterij van 30 V. met een capaciteit van 100
a 140 A.U., en welke ook door haar wordt verstrekt.
Op deze batterij wordt een kleine omvormer aangesloten,
die ongeveer 150 watt wisselstroomenergie bij ongeveer 3 amp.
kan leveren. De frequentie bedraagt 500 a 600. Deze om
vormers, waarvan de aslengte slechts 30 cm bedraagt, en die
dus weinig plaatsruimte innemen, komen in bouw veel overeen
met den motor-generator welke bij de 2 K.W. N.S.F. wordt
gebruikt. De motor wordt met een aanloopweerstand aan
gesloten aan de middelste aansluitklemmen van het laadbord,
waarvan fig. 26 een schakelschema geeft. De stroomstoot
bij aanloop bedraagt door dezen weerstand niet meer dan
8 a 10 amp.
De wisselstroom is via een seinsleutel met de primaire van
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een h.s. transformator verbonden, waarvan de secundaire aan
gesloten wordt op den stootkring van de hoofdinstallatie,
ingeval deze, door gebrek aan stroom uit de machinekamer,
niet meer werken kan.
Met 1 of hoogstens 2 eenheden van de vonkenbrug wordt
een hooge en zuivere toon verkregen.
Op een aantal schepen wordt de hulpinstallatie gebouwd
door op de accumulatorenbatterijj een inductieklos aan te
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Fig. 19.

sluiten, welke in principe reeds verklaard werd op bladz. 76
van Deel I. Men heeft inductieklossen van het Marconitype en het z.g. D-type, die in uiterlijk en in onderdeelen, zoowel als in de manier van regelen, eenigszins van
elkaar verschillen.
Elke klos is voorzien van een onderbreker, waarvan bij
beiden de slagwijdte versteld en vastgezet kan worden. De
waarde van den te onderbreken gelijkstroom wordt bij den
Marconi-klos geregeld door de spanning van de veer te
wijzigen. Bij den D-klos kan dit geschieden door de kern uit
of in te schuiven ; voor dit doel bevindt zich aan de achterzijde
van den klos een stelschroef. Hoe sterker de veer gespannen
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wordt, of hoe verder de kern teruggeschoven wordt, des te
sterker zullen de primaire stroomimpulsies zijn. Hoewel de
secundaire spanning hierdoor hooger wordt, zal het aantal
onderbrekingen verminderen.
Wordt de veer te strak gespannen, dan zullen de contacten
blijven kleven. De primaire stroom wordt dan gelijk aan

-R- en, daar de primaire weerstand slechts gering is, stijgt de

stroom tot een groote waarde, waardoor de batterij practisch
wordt kortgesloten, tenzij de loodzekeringen op het laadbord
binnen den voorgeschreven tijd smelten.
Fig. 19 laat zien hoe een ruhmkorff, in plaats van den
transformator van de hoofdinstallatie, kan worden aangesloten
gesloten
op den gesloten kring. Proefondervindelijk dient te worden
vastgesteld, met hoeveel eenheden van de vonkenbaan de
beste resultaten worden gekregen. Het aantal varieert van
1 tot 3.
MARCONI NOODZENDER TYPE 335.

De zender bestaat uit een kleine smoorvonkinstallatie,
welke alleen op een frequentie van 500 kp/s kan uitzenden ;
’t geheel is in een grijs geschilderd houten kastje gemonteerd.
De motor-generator, waarbij een aanloop- en een bekrachtigingsweerstand behooren welke in één huis zijn vereenigd,
loopt op een accumulatorenbatterij van 24 volt en geeft een
wisselstroom van 600 volt spanning en 600 perioden. Deze
spanning is voldoende om de zendcapaciteit te laden en bij
ontlading een vonk te trekken, zoodat een h.s. transformator
hier niet noodig is.
In het kastje bevinden zich de gesloten kring, bestaande
uit een condensator, een regelbare primaire zelfinductiespoel,
een vonkenbrug met 2 vonken, en de antenne-verlengspoel.
De condensator is van het mica type met een capaciteit van
0.012 mfd. Bovendien zijn gemonteerd een paar h.f. smoorspoelen en een antenne-ampèremeter van 0—4 amp. (Fig. 21.)
Een speciale seinsleutel wordt gebruikt, waarvan de
gewone contacten in den wisselstroomkring van den hoofd
zender zijn geschakeld, terwijl een paar uistekende, veerende
contacten zijn aangebracht, waarmede de 600 volt van de
noodmachine wordt onderbroken (fig. 20).
Op de bovenzijde van het kastje bevindt zich een antenneaansluiting voor overschakeling van de antenne van den
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hoofd- op den noodzender, hetgeen met de hand geschiedt.
De motor-generator, welke in speciale veerende banden is
bevestigd voor geluiddemping, wordt zoodanig gemonteerd,
dat het gelijkstroomgedeelte zich aan den voorkant bevindt.
Hierdoor kan men de borstels gemakkelijk controleeren. De
as van de machine moet horizontaal en langscheeps liggen.
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Fig. 20.

Schakelschema van den Marconi noodzender type 335.

Het motorbed is zoodanig ingericht dat, wanneer de
bevestigingsveeren worden losgemaakt, de machine kan
dompen, zoodat gemakkelijk bij de aansluitklemmen en vetdoppen te komen is, welke anders ontoegankelijk zouden
zijn. Om het dompen van de machine mogelijk te maken zijn
de aansluitdraden iets langer gelaten.
De veeren van het motorbed moeten voldoende stevig aan
gedraaid worden om te voorkomen dat de machine bij slecht
weer losraakt. Een te vaste aandraaiïng heeft een ver
mindering van de geluiddemping tengevolge.
De primaire kring is permanent afgestemd op 515.5 kp/s
(582 m). De koppeling tusschen den gesloten kring en de
antenne is inductief en moet, na afstemming van de antenne,
zoodanig gesteld worden, dat zij 17 a 19 % bedraagt. Hiertoe
moeten de aansluitklemmen van de verlengspoel, die aan
aarde en antenne zijn verbonden, gelijktijdig worden ver
plaatst, daarbij er voor zorgend dat het totale aantal
benoodigde winding en hetzelfde blijft.
Bij het gebruik van een normale antenne kan iets meer
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dan 2 amp. verkregen worden in het luchtnet. Op groote
schepen bedraagt het antenne-ampèrage zelfs 3.
Bij een volgeladen batterij kunnen beide vonken gebruikt
worden. De wisselstroomspanning moet met behulp van den
bekrachtigingsweerstand zoodanig geregeld worden, dat een
zuiver geluid wordt verkregen. Het is mogelijk een hooger
antenne-ampèrage te krijgen met een hoogere wisselstroom
spanning, doch dit gaat ten koste van een zuiveren toon.
In gevallen, dat de zender moet gebruikt worden wanneer
de batterij gedeeltelijk ontladen is, dient een der vonken te
worden kortgesloten, terwijl dan de wisselstroomspanning
opnieuw moet worden bijgeregeld om een zuiveren toon te
behouden.

Fig. 21.

AA antenne ampère meter, V vonkenbrug, S h.f. smoorspoel,
P primaire spoel, AV antenne verlengspoel.

Bij een spanning van 24 volt mag de machine bij volle
belasting niet meer nemen dan 8 amp., terwijl bij open sleutel
het verbruik 3 amp. behoort te zijn. Indien in het laatste
geval een hooger verbruik wordt geconstateerd, dienen de
lagers van de machine te worden nagezien.
Een te hooge wisselstroomspanning bederft den toon van
de vonk en heeft slechts een onnuttig stroomverbruik van de
batterij tengevolge.
Er dient voor gewaarschuwd te worden om deelen van
den wisselstroomkring aan te raken wanneer de machine
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loopt, aangezien de opgewekte 600 volt wel eens een
onpleizierigen schok zou kunnen veroorzaken.
De vonkenbrug kan in z'n geheel uit het toestel genomen
worden, zonder dat eenige verbinding behoeft te worden
losgenomen. Daartoe dient de drukveer op de vonkenbrug
opgelicht en aan den kant geduwd te worden, waarna de
vonk kan verwijderd worden.
Draait men de gekartelde moer los, dan is de vonkenbrug
verder gemakkelijk uit elkaar te nemen.
Nadat alle deelen goed zijn gereinigd gaat men als volgt
te werk om de vonk weer in elkaar te zetten :
Plaats den ebonieten isolator in het gat, dat zich bevindt in
het midden van de ronde grondplaat en leg daarop concen
trisch een der vonkplaten. De vonkplaten hebben op drie
plaatsen, welke 120° van elkaar verwijderd zijn, nokjes,
waarop de micaplaatjes moeten gelegd worden. Teneinde
te voorkomen dat deze verschuiven, is het aan te bevelen
een weinig kleefpasta te gebruiken, zoodat de mica-ring op de
juiste plaats blijft liggen, d.i. overal even ver over de nok
uitstekende.
Plaats daarna een tweede vonkplaat op de eerste op zoo
danige wijze, dat de nokken en de kortsluitgedeelten, op de
oppervlakken der platen aangebracht, overeen komen.
Op de manier zooals hiervoren aangegeven, worden daarna
weer drie mica-ringen op de tweede plaat gelegd, waarop dan
de bovenste vonkplaat komt te liggen. Vervolgens wordt de
stervormige plaat nauwkeurig in het midden bevestigd door
middel van een plaatje en een kartelmoer, welke op de as
wordt geschroefd. De moer dient behoorlijk aangedraaid te
worden, echter niet te vast. Het verdient aanbeveling, met
een droge cel en een voltmeter of telefoon, de isolatie
tusschen de beide vonkovergangen na te meten, voordat de
vonkenbrug op z’n plaats wordt gezet.
Draait men de kartelmoer te vast aan, dan bestaat er kans
de platen kort te sluiten. De vonkenbrug rust in ’t kastje op
vier veerende contacten. Alvorens de vonkenbrug weer aan te
brengen, moet nagegaan worden of deze goed voor hun werk
zitten. Tenslotte is er bij het monteeren aan te denken, dat de
kortsluitgedeelten van de vonkplaten aan den voorkant moeten
zitten
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NOODZENDER TYPE RH.
Deze zender toont in vorm veel overeenkomst met den
Marconi noodzender, ofschoon er in wezen belangrijke ver
schillen zijn. (Fig. 22.)

Fig. 22.
In het kastje zijn zichtbaar : de geefcondensator rechts, daarachter
de h.s. transformator en ervoor de vonkenbrug : links ziet men de
primaire spoel en boven op het kastje staat de antenneverlengspoel. De omvormer en de geef-ontvangschakelaar 103, benevens
de aanloopweerstand komen mede op de photo voor.

Bij dezen zender wordt een motor-generator gebruikt, welke
een wisselstroomspanning geeft van 75—90 volt bij een
energie van 130—180 watt.
Deze spanning wordt gevoerd naar de primaire van een
h.s. transformator met een transformatieverhouding van 1 : 30
en een secondaire spanning van 3000 volt.
Deze transformator is in het zenderkastje gemonteerd bij
een condensator met een capaciteit van zt 11.000 cm, een
vonkenbrug met één vonk en een koppelspoel. De koppeling
is hier direct, terwijl voor verlenging van de antenne een
verlengspoel wordt gebruikt.
Op den rechter zijwand van het zendkastje bevindt zich
een antenne-ampèremeter met een meetbereik van 1—3 amp.,
terwijl bovenop een isolator, die als antenne-invoer dient, is
gemonteerd.

39

Het schakelschema van
figuur 1.

deze installatie

is

gegeven in

NOODZENDER N.S.F. TYPE MZ 11.
De noodinstallatie bestaat uit een vonkzender, waarmede
op 4 vast ingestelde frequenties kan worden gewerkt, nl. 500,
454. 425.5 en 375 kp/s. De zender is in een houten kast
gebouwd, die door een deksel wordt afgesloten.
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Fig. 23.

De benoodigde energie wordt geleverd door een omvormer
type Rienks, die over een aanloopweerstand op een 30 V.
accumulatorenbatterij wordt aangesloten en die belast 1.7 A.
bij ca. 40 V. wisselspanning van 500 perioden afgeeft.
De zender wordt gevoed over een transformator T, die
aangesloten wordt op den omvormer (fig. 23). In de primaire
kring van den transformator is een seinsleutel opgenomen.
C, een
De stootkring, bestaande uit een condensator (J,
afgetakte spoel
en de vonkenbaan V, is op de secondaire
van den voedingstransformator aangesloten. De aftakkingen
voor de verschillende golven en de antenneaftakkingen
worden gekozen door middel van den schakelaar S.
De antennekring wordt afgestemd door middel van een
afgetakte verlengspoel L2 en een variometer L3.
In de aardleiding is de antenne-ampèremeter opgenomen.
Op de frontplaat (fig. 24) bevindt zich links beneden de
bedieningsknop van den antennevariometer, rechts de golf-
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lengteschakelaar. De antenne-ampèremeter en de vonkenbaan
zijn door vensters waarneembaar.

1—

i

\

Fig. 24.
N.S.F. noodinrichting MZ 11.
links boven : antenne-ampèremeter ;
,, : venster voor observatie vonkenbrug ;
rechts
links onder : bedieningsknop variometer :
,, : bedieningsknop voor instelling primaire
rechts
afstemming (600, 660, 705, 800 m).

Aan de achterzijde van de kast bevinden zich de aansluitklemmen voor de primaire wisselspanning en de aardkiem.
Bovenop de kast is de antenneklem aangebracht.
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IV.

LAADINRICHTINGEN.
De behandeling van de accumulatorenbatterij, welke als
voornaamste deel van de noodinrichting te beschouwen is,
werd in hoofdzaak reeds in hoofdstuk III bladz. 47 van Deel I
voorgeschreven. Het laden en eventueel ontladen wordt gecon
troleerd op een schakelbord, waarop gewoonlijk gemonteerd
zijn : de noodige schakelaars voor de verbinding van de
batterij op de scheepsdynamo of op de noodinrichting, een
voltmeter en een ampèremeter, een aantal aansluitklemmen en
4 smeltveiligheden, een laadstroomweerstand bestaande uit
kooldraadlampen of eenige spiralen van weerstandsdraad.
Bestaat de laadweerstand uit draad (nickeline of constantaandraad) zooals op het schakelbord type D (fig. 25 en 26), dan
is het bord voorzien van een controlelamp. Deze controlelamp,
die parallel aan den draadweerstand is geschakeld, brandt
hel op wanneer de batterij verkeerd op de dynamo is aan
gesloten, d.i. wanneer de plus van de dynamo verbonden is
aan de min van de batterij. Is de batterij goed aangesloten,
dan brandt de lamp op het verschil tusschen dynamo en
batterijspanning, dus dof. Op het schakelbord is verder een
minimaal automaat aangebracht. Dit instrument bestaat uit
een electromagneet en een enkelpoligen messchakelaar.
Tijdens het laden, wanneer men dezen schakelaar heeft
ingeschakeld, gaat de laadstroom door de magneetwindingen.
Het mes van den schakelaar wordt door den magneet vast
gehouden en de laadstroomkring blijft gesloten zoolang de
stroom door de windingen gaat. Wordt de stroom onder
broken, b.v. door stopzetten van de dynamo, dan valt de
schakelaar door zijn gewicht of door een drukveer terug en
de laadkring is verbroken. Zou dit niet het geval zijn, dan
zou de batterij zich over de dynamo ontladen.
De telegrafist dient er zich dus steeds van te overtuigen,
dat de automaat goed functioneert. Wanneer een dergelijk
uitschakelapparaat niet aanwezig is, moet de telegrafist steeds
in de nabijheid blijven, teneinde het laden te controleeren.
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Bemerkt hij dat de controlelamp dooft, dan moet onmiddellijk
de laadstroomschakelaar afgezet worden, want het zal een
bewijs zijn, dat de dynamo wordt stopgezet.
Behalve een weerstand van draad, kan voor het laden zeer
goed gebruik worden gemaakt van een lampenweerstand. De
vraag kan zich dan voordoen, welke lampen er vereischt
worden voor het laden van de batterij aan boord. Kooldraadlampen onderscheidt men naar het voltage en naar de kaars-

Fig. 25.

Foto van een laadbord D 15 A.

sterkte of het wattverbruik bij een bepaald voltage. Een kooldraadlamp verbruikt ongeveer 4 watt per kaars bij maximum
gloeisterkte. Dus een 100 kaars lamp, 100 volt, verbruikt 400
watt en laat dus 400/ioo of 4 ampère door, en heeft een weer
stand van 25 ohm ; een 50 kaars lamp 100 volt gebruikt 200
watt en laat 2OO/ioo of 2 ampère door, weerstand 50 ohm ; een
50 kaars lamp 65 volt verbruikt 200 watt en laat ongeveer
3 amp. door, weerstand ongeveer 21 ohm.
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Het spreekt vanzelf, dat men geen 65 volt lampen gebruiken
kan wanneer de spanning van de laadbron 110 volt is. Zou
men 110 volts lampen gebruiken, wanneer de laadspanning
65 volt is, dan bedraagt de laadstroomsterkte voor 12 cellen
slechts ruim 1 ampère en men ziet de lampen nauwelijks
gloeien tijdens het laden.
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Fig. 26.
Achteraansluitingen van een laadbord type D 15 A.

Daarom gebruikt men ook 110 volt of 65 volt lampen, van
50 kaars, wanneer de laadspanning 110 of 65 volt is. In beide
gevallen bedraagt de laadstroom echter niet meer dan 3 a 4
ampère, wat betrekkelijk gering is voor het laden van een
80 a 100 A.U. batterij.
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De Radio-Holland laadborden zijn voorzien van een laadweerstand van 8 ohm, tevens zijn deze borden uitgerust met
een schakelaar, waardoor de batterij over dezen 8 ohmschen
weerstand niet alleen geladen, maar ook ontladen kan worden.
Deze ontlading tot 1.85 volt per element, is noodig voor het
goede onderhoud van de batterij, wanneer deze langer dan 14
dagen geladen heeft gestaan.
De ampèremeter op het bord heeft een nulaanwijzing in
het midden en geeft niet alleen den laadstroom, maar ook
den ontlaadstroom aan.

Fig. 27.

Foto van een laadbord type RH 2A voor
twee gloeidraadaccumulatoren.

Tijdens het ontladen wordt de toestand van de batterij
van tijd tot tijd gecontroleerd met den zuurdichtheidmeter.
Wees de meter vóór ontlading 28° Bé, of 1.240 S.G., dan
beduidt 24° of 1.200 S.G. half ontladen en 20° of 1.170 S.G.
geheel ontladen.
Bij ontlading met te groote stroomsterkte kunnen de platen
kromtrekken, zoodat de positieve en de negatieve elkaar
raken, en dus kortsluiting veroorzaken. Te langzame ontlading
is ook niet goed, omdat hierdoor de platen op sommige
plaatsen aangroeien, waardoor ook kortsluiting kan ontstaan.
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Bovendien gaat hierdoor de capaciteit van c_
1...
de *batterijtachteruit.
Door den geringen ontlaadstroom is de voltmeteraflezing geen
geschikt controlemiddel meer. (Hieraan moet men wel
indachtig zijn bij het onderhoud van de gloeistroombatterij
voor laaggloeiende ontvanglampen.)
LAADINRICHTING
VOOR ONTVANGACCUMULATOREN.
De gloeidraad- en anodebatterijen worden geladen door
middel van een laadbord type LH (fig. 29) en waarvan
fig. 30 de schakeling geeft (van achteren bekeken).

Fig. 28.
Achteraansluitingen van het laadbord RH 2A,
waarop 2 gloeidraadaccumulatoren afwisselend
kunnen worden geladen (1 onder lading,
1 aangesloten op den ontvanger).

De meest linksche omschakelaar dient om de gloeidraadbatterij op het ontvangtoestel of op de dynamo aan te sluiten.
In den laadstand zijn 2 kooldraadlampen 110 V. of 220 V.
50 N.K. in den stroomkring opgenomen, die dus den laadstroom bepalen.
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De anodebatterij is gewoonlijk 120 V. en wordt in 2 ge
deelten van 60 V. geladen. Voor de omschakeling van deze
batterijen dienen de tweede en de derde omschakelaar.
De batterijen worden niet parallel geladen, doch elk af
zonderlijk door middel van een passende laadlamp. Deze zijn :
Spanning
Batterij.
scheepsnet.
Type laadlamp.
Sterkte v/d laadstroom.
60 V.
220/25 kooldraad
250 m.a.
220 V.
60 V.
110/60 metaaldraad
110 V.
290 m.a.
40 V.
220 V.
220/25 kooldraad
300 m.a.
40 V.
110/40 metaaldraad
300 m.a.
110 V.
40 V.
32/15
360 m.a.
65 V.

Fig. 29.
Foto van een laadbord type LH.

De anodebatterijen, die gewoonlijk van het Varta type
10 L % zijn, mogen hoogstens met 350 m.a. geladen worden.
De sterkte van de laadlampen mag de boven aangegeven
waarden niet overschrijden.
De rechtsche schakelaar is een drie-polige uitschakelaar
en verbindt de anodebatterijen met het ontvangtoestel.
Op stations, die een tweede anode-aansluiting op het
ontvangtoestel hebben (b.v. voor een schermroosterlamp)
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kan deze spanning verkregen worden door van een der
batterijen een aftakking te maken naar een afzonderlijke
4- klem op het bord, zooals fig. 30 aangeeft. Wanneer deze
aftakking niet noodig is, zijn de middelste + klemmen van
,,anode-ontvanger” en ,,batt. 2” niet in gebruik.
,,anode-ontvanger
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Fig. 30.
Achteraansluitingen van een laadbord type LH.
SCHAKELKAST TYPE 10 A.

Een der nieuwste uitvoeringen in gebruik bij de RadioHolland installaties voor het laden der accumulatoren
batterijen der noodinrichting (gewoonlijk 30 V.) is de metalen
(silumin) schakelkast, type 10 A. Fig. 31 geeft hiervan het
buiten-aanzicht en fig. 32 het schakelschema.
Smeltveiligheden worden in of bij deze kast niet aangewend,
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doch er wordt gebruik gemaakt van de op bladz. 84 Deel I
behandelde installatie-automaten type R901. Zoowel in de
scheepsleiding als in die van de batterij is een dergelijke
schakelaar opgenomen, als beveiliging tegen overbelasting.
In beide figuren zijn zij met de cijfers 4 en 5 aangeduid.
Om te voorkomen, dat de batterij, wanneer zij onder lading
staat, zich over de dynamo ontlaadt in geval deze wordt
stopgezet, maakt men gebruik van een minimaal automaat
type SSM 4/2 Z.
Deze bestaat uit een
electro-magneet, die be
krachtigd wordt door de
scheepsspanning
even
tueel met voorschakeling
van een weerstand, omdat
de magneetwikkeling al
leen geschikt is voor een
spanning van 12 V. Daar
de beschikbare spanning
meestal 110 V. is en het
stroomverbruik ongeveer
200 m.A. bedraagt, wordt
een weerstand van 500 -zv.
in serie met de magneet
wikkeling opgenomen.
Deze weerstand wordt
I
CONTROLE LAMPJE
aangesloten aan de klem
a
«mhe*;eerl**r ssM
z
men 7 en 8 en is, bij
‘t
UITSCHAKEL AUTOMAAT R90I
S
UITSCHAKEL AUTOMAAT R90I
110 V. scheepsspanning,
Fig. 31.
in de schakelkast onder
gebracht.
Bedraagt de
Schakelkast type 10 A.
scheepsspanning 220 V.,
dan moet een 1000
weerstand gebruikt worden en aan
gezien deze te veel warmte ontwikkelt, wordt hij buiten de
kast gemonteerd.
Wordt de automaat 4 ingeschakeld, dan loopt de laadstroom
van klem 10 (4- pool van de dynamo) over dezen automaat
naar aansluitklem 8, door den laadweerstand van 500
(resp. 1000
naar klem 7 en vervolgens door de wikkeling
van den minimaal-automaat 3 en den automaat 4 naar klem 9
(—pool van de dynamo). Zoodra dus 4 is ingeschakeld, wordt
de minimaal-automaat bekrachtigd en is er stroomovergang
over de ankercontacten a. Tegelijkertijd brandt dan ook het

£
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contrólelampje 1, hetgeen een bewijs is, dat de scheepsspanning op de kast is aangesloten.
Wordt nu ook automaat 5 ingeschakeld, dan kan men door
middel van de beide paco-schakelaars (in fig. 31 zichtbaar
boven 4 en 5) de netspanning op de batterij aansluiten
(stand ..laden"), de batterij over den weerstand ontladen
(stand ,,ontladen") of haar op
2
de noodinstallatie aansluiten
A
*V(stand ,.bedrijf").
a
/2 V
Het scheepsnet wordt niet
Z_4Z^>V
rechtstreeks op de batterij aan
gesloten, doch via een laadweerstand,
waarvan de waarde
----- - T
B£££7£
wordt bepaald door den laadstroom en de netspanning. Bij
5
een spanning van 110 V. wordt
een weerstand van 11 Ohm
'r
3
4
3*7 [3U /o
gebruikt, bij 220 V. heeft deze
—
+
een waarde van 22 Ohm.
79477- £440MW) ^/£££S7 /•/7
M/jUr
Hierdoor bestaat de mogelijk£4A/S££//77/7&£47 V4774C.Y7££ &££/£/7
heid een batterij van 30 V. te
laden met een stroomsterkte
van 7 a 8 3mp.
77£7*£££S7- /£»/>- £44£>
A7774C/7~
7/7£
IW7J7
De stroomloop is als volgt :
L'/77/7£&7 74771/0££77 6-£7/7/7
Van klem 10 over 4, over den
Fig. 32.
schakelaar, die in den stand
..laden" staat, en 5 naar klem 2;
Schakelschema laadkast
door de batterij naar klem 1,
type 10 A
over 5 en den ampèremeter A
naar klem 4, vervolgens over den laadweerstand naar klem 3,
daarna over den anderen schakelaar (stand ..laden"), de
contacten a van den minimaal uitschakelaar en den automaat 4
terug naar de —pool van het scheepsnet (klem 9).
Bij het stopzetten van de dynamo is deze van de batterij
afgeschakeld, want de minimaal automaat wordt niet langer
bekrachtigd, zoodat het anker wordt losgelaten. Al blijven
ook alle schakelaars in den laadstand staan, dan is het toch
onmogelijk dat de batterij zich over de ankerwikkelingen
van de dynamo ontlaadt.
Het kan in bepaalde omstandigheden voor het onderhoud
van de batterij noodzakelijk zijn, dat deze op een andere wijze
dan door het gebruiken van de noodinstallatie wordt ontladen.
Dit kan geschieden door middel van den laadweerstand, welke

L__

□□□□□□□□□□

50

door den omschakelaar boven automaat 5 in den stand
,,ontladen" te plaatsen, op de batterij wordt aangesloten. De
ontlaadstroomsterkte bedraagt dan iets minder dan 3 amp.
(± 30 V. = batterijspanning ; 11 -rv laadweerstand).
De stroomloop is als volgt : Van aansluitklem 2 over 5 via
den omschakelaar naar klem 3, door den weerstand via klem 4
en den ampèremeter terug naar de batterij, klem 1. De andere
omschakelaar moet in den neutralen stand geplaatst worden.
Voor aansluiting van de batterij op de noodinrichting wordt
de omschakelaar boven automaat 4 in den stand ,,bedrijf"
geplaatst. De stroomloop is dan van : +batterij, klem 2,
over 5 en den omschakelaar naar klem 6, door de noodinstallatie naar klem 5 en via den schakelaar, ampèremeter
en automaat 5 terug naar klem 1 (neg. pool batterij).
De voltmeter V. staat met tusschenschakeling van een drukknop altijd aangesloten op de batterij, zoodat men bij laden,
ontladen en bedrijf de spanning kan opmeten.
Aan de metalen schakelkast noch aan de daarop voor
komende instrumenten kunnen belangrijke fouten optreden.
Het wil wel eens voorkomen, dat de omschakelaars minder
goed contact maken. Door ze eenige malen rond te draaien
is dit meestal verholpen ; nimmer smere men ze met vet in,
daar dit isoleert.
Verder kan het voorkomen dat, na langdurig gebruik, de
minimaal automaat niet voldoende meer loslaat. Dit kan
bijgeregeld worden door den druk van de stalen veer, die
bovenop het automaatje is aangebracht, te regelen. Deze
regeling bestaat hierin, dat het messing lipje, waarop het uit
einde van de veer rust, heel voorzichtig iets verbogen wordt.
SCHAKELKAST TYPE LH.

Voor de controle der gloeidraad- en anodebatterijen wordt
een metalen (silumin) schakelkast, type LH gebruikt. Daarop
vindt men geen uitschakelautomaten R901, zooals op de
10 A kasten, omdat deze niet in den handel zijn voor minder
dan 6 Amp.
De schakelkast (fig. 33) is voorzien van 3 dubbelpolige
omschakelaars (1, 2, 7), 1 driepoligen uitschakelaar (6),
2 minimaal automaten SSM 4/2 Z (4), 4 smeltveiligheden (5)
en 1 uitschakelaar voor de netspanning (3).
De hier genoemde aanduidingscijfers voor de verschillende
onderdeelen zijn ook in het schema (fig. 34) gebruikt.
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Zoodra de netspanning met schakelaar 3 is aangesloten op
de kast, brandt een controle- of waarschuwingslampje en zijn
de minimaal automaten bekrachtigd. Van + dynamo, aansluitklem 8 over een smeltveiligheid (5) van 6 Amp. en de
controlelamp naar —dynamo, klem 7 ; tevens van 8 door de
wikkelingen der beide automaten naar de klemmen 21 en 22,
door de voorschakelweerstanden naar klem 15 (middelpunt
weerstanden automaten) en terug naar —dynamo, klem 7.
De voorschakelweerstanden zijn bij 110 V. netspanning in de
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SCHAKELAAR VOOR 60 V ANODE BAT TERJ
SCHAKELAAR VOOR 60 V ANODE BATTERJ
TOTAAL UITSCHAKELAAR
MINIMAAL AUTOMATEN
ZEKER I N 6BORO JE MET CONTROLE LAMPJE
SCHAKELAAR VOOR 120 V
SCHAKELAAR VOOR
* V

Fig. 33.
Schakelkast type LH.

kasten gemonteerd, bij 220 V., wegens de groote warmte
ontwikkeling, er buiten.
Zoodra de electromagneten van de minimaal automaten
bekrachtigd zijn, worden de ankertjes aangetrokken en kan
de laadstroom via de contacten a passeeren.
De gloeidraadbatterij is aangesloten op de klemmen 1 en 2.
De dubbelpolige omschakelaar 7 geeft door de beide standen
,Jaden” en ,,bedrijf” gelegenheid de batterij te laden of aan
te sluiten op het ontvangtoestel. In den laadstand is de
stroomloop als volgt :
Van + dynamo, klem 8, over de ankercontacten a van den
linkschen minimaal automaat 4 naar schakelaar 7 en vandaar
over de 6 Amp. smeltveiligheid 5 naar -(-batterij, klem 2, door
de batterij naar klem 1 en verder over klem 5 door den laad-
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weerstand naar 6, die over den uitschakelaar 3 met —dynamo
is verbonden. De waarde van den laadweerstand bedraagt
24 -z\_ bij 110 V. en 48 -r^ bij 220 V. netspanning, zoodat
de laadstroom 4 a 4.5 amp. bedraagt.
Plaatst men schakelaar 7 in den stand ,,bedrijf”, dan is
de batterij aan de klemmen 3 en 4 aangesloten, waaraan de
ontvanger is verbonden.
De anodebatterij, die gewoonlijk een spanning van 120 V.
heeft, kan voor laaddoeleinden niet in haar geheel worden
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Fig. 34
Schakelschema laaclkast type LH.
aangesloten op een scheepsdynamo van 110 V. en omdat
deze spanning op de overgroote meerderheid der schepen
gebruikt wordt, is de schakelkast zoodanig geconstrueerd, dat
2 batterijen, van 60 V. afzonderlijk, kunnen worden geladen,
terwijl deze dan in serie geschakeld op het ontvangtoestel
worden aangesloten. De twee batterijen worden verbonden
aan de klemmen 17 en 18 en aan 19 en 20 en kunnen ieder
afzonderlijk of gelijktijdig worden geladen en wel voor de
eene batterij :
van 4-dynamo, klem 8, over het contact a van den rechtschen
minimaal automaat 4, via den omschakelaar 1 (stand ,Jaden )
en een smeltveiligheid 5 naar klem 18, de 4-pool der 60 V.
batterij, door de batterij naar klem 17, over het tweede contact
van den schakelaar 1 naar klem 12, door een laadlamp over
klem 13 naar —dynamo, klem 7, terug.
Voor de andere batterij :
van 4-dynamo, klem 8, over het contact a van den rechtschen
minimaal automaat 4, via den omschakelaar 2 (stand ,Jaden )
en een smeltveiligheid 5 naar klem 20, de 4-pool van de
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andere 60 V. batterij, door de batterij naar klem 19, over
het tweede contact van den schakelaar 2 naar klem 14, door
een laadlamp over klem 13 naar —dynamo, klem 7, terug.
De maximale laadstroom van de bij Radio-Holland in
gebruik zijnde anode-accumulatorenbatterijen (Varta 10 L 1/4)
mag 400 milli-ampères niet te boven gaan en hiermede is
natuurlijk rekening te houden bij het bepalen der grootte van
de laadlampen.
Een leidraad daarvoor vindt men aangegeven op blad. 47.
De spanningen van de batterijen, die op de klemmen 17 en
18 en op 19 en 20 worden aangesloten, mogen niet ongelijk
zijn, want, omdat er maar één
minimaal automaat wordt gebruikt
voor het laden van beide batterijen,
zou de batterij met de hoogste
spanning zich over de laadlampen
:; z^z>z^azx»
ontladen op de andere batterij, wan
neer de scheepsspanning werd
afgezet, terwijl de schakelaars in den
laadstand bleven staan.
Fig. 35.
Dit is verduidelijkt door fig. 35.
Klem 16 staat aangeduid in het schema met ,.extra + ”,
hetgeen beteekent, dat daaraan een tweede positieve afname
b.v. voor een schermroosterspanning kan worden aangesloten.
De aftakking daarvoor op de 120 V. batterij kan op een
willekeurige plaats, al naar het noodig is, geschieden.
Om de beide 60 V. batterijen in serie op het ontvangtoestel
aan te sluiten, worden de schakelaars 1, 2 en 6 in den stand
,.bedrijf” geplaatst. Door het derde contact op schakelaar 6
wordt de eventueel benoodigde ,.extra +” eveneens op den
ontvanger aangesloten, welke dan verbonden is aan de
klemmen 9, 10 en 11.
De stroomloop is :
-rpool, klem 20, smeltveiligheid 5, schakelaar 2, schakelaar
6, klem 11, ontvangtoestel, klem 9, schakelaar 6. schakelaar 1,
klem 17, batterij, klem 18, smeltveiligheid 5, doorverbinding
tusschen schakelaars 1 en 2, schakelaar 2, klem 19, batterij,
klem 20. Tusschen de klemmen 18 en 19 worden de beide
60 V. batterijen over de schakelaars 1 en 2 in serie verbonden.
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HOOFDSTUK V.
DIRECTE LAMPZENDERS.

MARCONI \y2 K.W. LAMPZENDER TYPE MC 3.

Als krachtbron voor dezen zender wordt de wisselstroom
machine gebruikt, welke ook de energie levert voor den vonkzender.
Via een schakelaar S, zie fig. 37, wordt deze stroom
aangesloten :
1°.

aan den transformator Tlf welke dient om de hooge
spanning te leveren voor de plaat van de zendlamp
MT 4 of TA 1o/goo.
Deze transformator voert de spanning op tot
ongeveer 16000 volt ;
2°. aan den transformator T2, welke den gloeistroom
levert voor de beide gelijkrichtlampen MR 1 of
DA s/3oo, welke bij een spanning van 9 volt 5.5 amp.
eischen. De transformator brengt de spanning omlaag
tot ± 15 volt ;
3°. aan den transformator T3 voor den gloeistroom van
de zendlamp MT 4 of TA 10'/eoo.
,
Hier wordt de spanning omlaag getransformeerd
tot 20 volt. Deze lamp vraagt een gloeidraadspanning
van 12 volt bij 6.5 amp.

Alle lampen branden dus op wisselstroom.
De schakelaar S schakelt de antenne en de aarde om
van den vonkzender op den ongedempt
ongedempten zender, zooals in
fig. 39 is aangegeven. Uit dit schema der uitwendige toestelaansluitingen is bovendien na te gaan de verbinding van den
geef-ontvangschakelaar en de aansluiting naar den ontvanger
en naar den richtingzoeker.
Wij zullen eerstgenoemde drie kringen eens nader bekijken.
De primaire winding van den transformator voor de anode55

spanning bevat een regelbare smoorspoel Sm en den seinsleutel (SIy).
De seinsleutel wijkt eenigszins af van het gewone type. Dit
model heeft n.1. meer dan één stel contacten, welke in neergedrukten stand worden gesloten en wel 3 stel.
In ons schema fig. 37 zijn op drie plaatsen sleutels
geteekend, Slr, Sl2, S/3, namelijk op die plaatsen waar
genoemde contacten zich bevinden. In werkelijkheid zijn deze
drie sleutels in één vereenigd, doch voor een gemakkelijk
overzicht zijn ze op deze wijze aangegeven. Als we dus den
sleutel neerdrukken, moeten deze drie contacten gelijktijdig
gesloten gedacht worden.
Zooals hiervoor werd gezegd, wordt in de secundaire van
den h.s. transformator een spanning opgewekt van ± 16000
volt. Gelijk bij de theoretische uiteenzetting (Hoofdstuk XXII,
Deel II) van een lampzender werd aangetoond, zal slechts
ongeveer de helft van deze spanning dus ± 8000 volt voor
de plaat van de zendlamp beschikbaar komen. Een gelijkrichtinrichting is duidelijkheidshalve in fig. 36 aangegeven.
Door een dergelijke inrichting wordt de opgetrans
formeerde wisselspanning, om als anodespanning dienst te
kunnen doen, eerst gelijkgericht en daarna afgevlakt om de,
na gelijkrichting, ontstane rimpel zooveel mogelijk weg te
nemen en daardoor een stroom te verkrijgen, welke zoo weinig
mogelijk verschilt van gelijkstroom.
Het gelijkrichten geschiedt met behulp van de beide tweeelectrodenlampen. De uiteinden van de secundaire winding
van
(fig. 37) zijn met de platen van deze lampen ver
bonden en het midden van deze winding via een milliampèremeter met het midden van den gloeistroomtrans
formator van de zendlamp en dus met den gloeidraad van
deze lamp. Er wordt in dit geval niet, zooals in het principe
schema 36, gebruik gemaakt van een afzonderlijke smoor
spoel voor afvlakking, men benut hier de helft van T2 voor
dit doel.
De gloeidraden van de beide gelijkrichtlampen zijn via de
middenaftakking van den gloeistroomtransformator T2 en
een smoorspoel h.f. sm„ verbonden met de plaat van de
zendlamp.
De primaire winding van den gloeistroomtransformator
voor de gelijkrichtlampen is aan het wisselstroomnet ver
bonden via een smoorspoel Sm g. ; deze spoel is regelbaar
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door het in- of uitschuiven der ijzeren kern, zoodat de gloeistroom geregeld kan worden.
Parallel hieraan, is een dergelijke kring geschakeld voor
den gloeistroom van de zendlamp.
Bij geopenden seinsleutel, dus als er niet
niet geseind
geseind wordt,
wordt, is
is
bovendien nog een compensatie-smoorspoel Sm.c., in serie
met de beide smoorspoelen Sm.g. en Sm.z., aangebracht,
welke echter bij neergedrukten sleutel wordt kortgesloten ;
ook deze spoel is regelbaar door het in- of uitschuiven der
ijzeren kern.
Deze compensatie-smoorspoel dient om te voorkomen, dat
de gloeistroom van de drie lampen verandert bij het neer
drukken van den seinsleutel. Bij niet seinen toch loopt de
machine vrijwel onbelast, want de hoeveelheid afgegeven
energie aan de gloeidraden der drie lampen is niet groot.
Wordt echter geseind, dan wordt de machine zwaarder
belast en zal dus spanningsdaling optreden, waardoor de
gloeispanning zou verminderen. Nu wordt echter tezelfdertijd
de compensatie-smoorspoel kort gesloten, zoodat de spanning
toch haar zelfde waarde houdt. De waarde van deze
smoorspoel moet natuurlijk nauwkeurig bepaald en afgeregeld
zijn. Was deze smoorspoel niet aangebracht, dan zouden
de lampen onregelmatig branden, waardoor ook de uit
zending van het station onregelmatig zou worden, te meer
daar de gloeispanning voor alle 3 lampen steeds op een
bepaalde waarde constant moet worden gehouden. Voor
meting van de spanning aan den gloeidraad van de zendlamp
is over de secondaire van den gloeidraadtransformator een
voltmeter (0—20 V.) verbonden; bij de gelijkrichtlampen,
welke parallel geschakeld zijn, wordt deze gemeten met een
voltmeter van 0—15 volt, via een meettransformator. De toe
gevoerde gelijkstroom aan de zendlamp wordt afgelezen op
een milli-ampèremeter met een meetbereik van 0—150 m.amp.
(anodestroom).
De anodekring bestaat uit een verbinding van de anode
van de zendlamp naar een aftakkingspunt van de spoel
,,anode-aftakking” Lt, terwijl deze spoel via de spoelen
Lo en L3 verbonden is met den gloeidraad (figuur 37). In de
verbinding van de plaat naar de anode-aftakkingsspoel is
nog opgenomen een condensator C2, een voedingscondensator,
welke dient om te voorkomen, dat de plaatspanning der zend
lamp, over de spoelen in den anodekring, wordt kort
gesloten (parallel-voeding). Dit moet dus een condensator
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zijn, die bestand is tegen doorslaan bij deze hooge spanning,
tevens moet hij een zoo groote capaciteit bezitten, dat
hij practisch geen weerstand biedt aan de hoogfrequente
stroomen en geen rol speelt bij de afstemming. De roosterkring
bevat een zelfinductie Lr en
ir^rnsre Sckc/h
parallel daaraan een capaci
©®©©4
teit Cr, verder in serie daar
mede den roostercondensator
Cr, welke de verbinding
▼ Vlo
*5.
vormt met den gloeidraad
1 <è © © ó
en waarover, gedurende het
)©©© ®Ö
seinen, een lekweerstand W
van 30.000 -rv is geshunt,
welke echter bij niet seinen
M
e
/jto
DA
geïsoleerd wordt. In schema
36 is op die plaats een
kruisje geteekend ; in fig. 37
is de onderbreking bij SI 3
zichtbaar. De spoel Lr zorgt
voor de koppeling van den
roosterkring met den anode/
kring en uit het vorige is
bekend, dat bij een vol
doende koppeling van beide
kringen, de lamp tot genereeren wordt gebracht. De
terugkoppeling
kan naar
twee richtingen 90° draaien
<SZzve.Z,<.(|
(zie fig. 40).
Een condensator wordt
parallel verbonden aan de
roosterspoel met het doel
Fig. 40.
om, door het vaster maken
Frontaan zicht
van een MC 3 lampzender.
van de koppeling, een zoo
hoog mogelijken antennestroom te verkrijgen. Men zou dit ook kunnen bewerkstelligen
door een grootere spoel, doch hare afmetingen zouden dan
spoedig te onhandig worden.
Van de mogelijkheid om door isolatie, derhalve door het
sterk negatief maken, van het rooster de electronen-emissie
stop te zetten en dus de uitzending, heeft men een practisch
gebruik gemaakt, door aan den seinsleutel een paar contacten
te bevestigen waarmede tijdens het seinen de lekweerstand
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wordt verbonden aan aarde, terwijl bij loslating van den sleutel
deze kring verbroken is. Hierdoor wordt het hinderlijk
naklinken der uitgezonden signalen voorkomen. Het naklinken
wordt veroorzaakt, doordat bij het loslaten van den seinsleutel
de condensator in den gelijkrichtkring nog voldoende lading
behoudt om de zendlamp te laten doorslingeren. De teekens
zouden daardoor gerekt worden. Dit is dus de derde functie
van den seinsleutel.

+

---zrz-*

ir
^4= \
=4=

Fig. 41.

Om te voorkomen, dat de hoogfrequente trillingen, welke
in den anodekring worden opgewekt, gedeeltelijk zouden
optreden in den gelijkstroomkring, welke eveneens tusschen
gloeidraad en anode van de zendlamp is geschakeld, dient de
hoogfrequent smoorspoel h.f. cm.
In den antennekring zijn, voor afstemming op de vereischte
frequenties 160—115.4 kp/s (1875—2600 m) opgenomen een
variometer, een spoel „fijnregeling golflengte”, en een antenneverlengspoel met aftakkingen voor de antenne en den
anodekring (fig. 38). Verder is in den antennekring nog
opgenomen een spoel, welke gekoppeld is met den rooster63

kring en een antenne-ampèremeter. Deze meter is niet altijd
direct in den antennekring opgenomen, maar is daarmede
somtijds inductief gekoppeld, zooals in de teekening werd
aangegeven.
Een zeer belangrijk punt is de juiste keuze van het aftakpunt van den anodekring, dus van de plaats waar de door
de lamp toegevoerde energie wordt medegedeeld aan den
antenne slingerkring. (Zie blz. 203, deel II.)
Het schema van fig. 38 is in vereenvoudigden vorm weer
gegeven in fig. 41.
De antennekring wordt op de vereischte golflengte af
gestemd door den variometer V en de antenneverlengspoelen
Lr en L2, terwijl deze kring zijn energie ontvangt van de
anodeketen en wel over een verplaatsbaar contact, vast met den
voedingscondensator C2 verbonden. Door verplaatsing van
een contact op L2 wordt de frequentie van den antenne
kring grof geregeld, terwijl wij kunnen bijregelen door een
contact op Lr en door middel van den variometer V. De
antennekring zal dan gaan trillen in zijn eigen frequentie,
wanneer hij wordt aangestooten door den anodekring.
De juiste plaats van de anode-aftakking wordt door middel
van een antenne-ampèremeter proefondervindelijk vastgesteld.
Een maximale uitslag van den meter moet verkregen worden
zonder dat dit oververhitting van de plaat van de zendlamp
tot gevolg heeft.
Bij verandering van de frequentie der uitzending moet ook
de anode-aftakking verplaatst worden en wel bij een verlaging
naar boven en bij een vergrooting naar beneden.
Door te laag af te takken zal de antenne wel krachtiger
worden aangestooten, de voedingsstroom zal toenemen, doch
spoedig zal een grens bereikt worden, omdat een lamp slechts
een bepaalde hoeveelheid energie nuttig kan verbruiken. Gaat
men daarboven, dan zal oververhitting het gevolg zijn, ’t geen
vermeden dient te worden.
In de practijk wordt de anodestop gewoonlijk een stopgat
bij de antennestop ten achter gezet.
WENKEN BIJ HET IN GEBRUIK STELLEN
VAN DEN ZENDER.
Zet den antenne-schakelaar S (fig. 39) zoodanig, dat
antenne en aarde aan den ongedempten zender zijn verbonden.
64
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De ijzeren kernen van de gloeidraadtransformatoren der drie
lampen moeten geheel ingeschoven worden. Regel daarna de
wisselstroomspanning totdat de voltmeter op het wisselstroomschakelbord een spanning van 220 V. aanwijst.
Zorg, dat de geef-ontvangschakelaar op ontvangen staat,
zoodat de primaire van den h.s. transformator onderbroken is
en men dus niet bij een toevallige aanraking van den seinsleutel onder het afregelen een schok kan krijgen.
Trek daarna de ijzeren kern van de compensatiespoel
(vereffening gloeidraadspanningen ) geheel uit en vervolgens
de beide andere kernen zoover, dat de voltmeter voor de
gelijkrichtlampen 9 V. aanwijst en die voor de zendlamp
12 V. Plaats het handel van de terugkoppelspoel ongeveer
10° naar links.
Overtuig LI er van dat de kortsluitcontacten aan den seinsleutel in den ruststand open zijn en in den seinstand goed
sluiten.
Zet vervolgens den geef-ontvangschakelaar op zenden ens
sluit de primaire van den h.s. transformator door nederdrukken van den sleinsleutel. Slaat nu de antenneampèremeter niet uit, genereert het toestel dus niet,
beweeg dan de terugkoppelspoel langzaam naar links,
totdat de meter begint aan te wijzen. Helpt deze manipulatie
niet, dan kan de anodestop een gat verder naar rechts
geplaatst worden.
Er dient op gelet te worden, dat bij belasting de gloei
draadspanningen niet te veel zakken en dus de beide voltmeters vrijwel een constante aflezing geven. Is dit niet het
geval, dan moet eerst de ijzeren kern van de compensatiespoel,
daarna de kernen van de gloeidraadtransformatoren worden
bijgeregeld tot de gunstigste verhouding is verkregen en de
spanningsval een minimum is.
Regel ten slotte de terugkoppelspoel bij voor maximum
uitslag van den antenne-ampèremeter. De stand van de
terugkoppelspoel dient overigens zoo weinig mogelijk ver
anderd te worden, aangezien door wijziging daarvan de golf
lengte iets varieert.
De anodestroom, af te lezen op den milliampèremeter, mag,
bij bovengenoemde afregeling, niet meer dan 100 mA aan
wijzen. In dat geval zal de antenne-stroom ongeveer 7 amp.
zijn, hoewel deze waarde natuurlijk grootendeels afhankelijk
is van de capaciteit van het luchtnet. Hoe grooter deze
capaciteit is, hoe minder zelfinductie noodig zal zijn om een
65

bepaalde golflengte te verkrijgen, waardoor de antenneweerstand kleiner blijft.
Er mag nooit zonder luchtnet geseind worden, dit zou de
lamp in korten tijd verwoesten.
De zender wordt officieel afgestemd op frequenties van
160, 151, 142,9 en 135 kp/s (1875, 1987, 2100 en 2222 m).
De frequenties dienen geregeld gecontroleerd te worden voor
welk doeleinde een geijkte frequentiemeter (golfmeter)
op een geschikte plaats in de nabijheid van den zender wordt
opgesteld. Deze meter is voorzien van een lampje, dat op
gloeit bij het neerdrukken van den sleutel zoodra de afstem
mingen van zender en meter gelijk zijn. Opgemerkt dient
hierbij te worden dat, wanneer afgestemd wordt door
draaiing van den condensator van den meter in een bepaalde
richting, een andere aflezing wordt verkregen, dan bij
draaiing in tegenovergestelde richting. De gemiddelde
waarde van de beide aflezingen geeft de correcte frequentie.
Verwisseling van lampen mag alleen geschieden wanneer
er een is doorgebrand.
Wanneer het toestel moeilijk genereert bij een abnormaal
zware terugkoppeling, is dit een bewijs dat de antenneisolatie slecht is. Het is daarom noodig deze isolatie steeds in
zoo goed mogelijken toestand te houden, door op geregelde
tijden alle isolatoren te reinigen van zoutwater en roetaanslag.
Eboniet is als isolator voor ongedempte zenders onbruik
baar.
Er moet voor gewaarschuwd worden, geen der deelen van
den zender aan te raken nadat er mede geseind is, alvorens
de afvlakcondensator ontladen is. Deze condensator blijft
geladen ook al wordt er niet geseind en aangezien de spanning
daarop 8000 V. bedraagt, zal men bij aanraking een zeer
onaangename, hoewel, door de hooge frequentie, geen
doodelijken schok krijgen. Alvorens dus het toestel aan te
raken, moet deze condensator worden kortgesloten door den
knop neer te drukken, welke voor dit doel daarop is
aangebracht.
Het is aan te bevelen, dicht bij het toestel een paar
kooldraadlampen aan te brengen, zoodat deze, in gevallen
dat de atmosfeer zeer vochtig is, den zender kunnen drogen.
Men zorge er voor, deze lampen niet te dicht bij de hoogspanningsgedeelten aan te brengen.
Om de zelfinductie in den h.s. kring te verminderen en zoo
doende den arbeidsfactor van den zender op te voeren, wordt
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parallel op de uiteinden van de secondaire wikkeling van
den h.s. transformator een condensator, bestaande uit een
of twee Leidsche fleschjes van 600 cm ieder, aangebracht.
De capaciteit van dezen condensator moet proefonder
vindelijk worden vastgesteld, zoodanig, dat de wisselstroomspanning, bij belasting, iets oploopt. Dit is niet steeds ten
volle bereikbaar, vooral niet als de scheepsdynamo geen
constante spanning geeft.
Het kan voorkomen dat de fleschjes sterk sproeien, hetgeen
een energieverlies beteekent. Om dit sproeien te voorkomen,
moeten de buitenbekleedsels der fleschjes over een bepaalden
afstand verwijderd worden.
Indien bij het seinen een vonk optreedt aan de veiligheids
contacten van den afvlakcondensator, kan
dit verholpen worden door verandering van
ei
den stand der terugkoppelspoel of van de
anode-aftakking.
Bij deze installatie en bij alle ongedempte
o
zenders waar een dubbele gelijkrichting van
8
o
den wisselstroom, voor voeding van de
o
plaat van de zendlamp, wordt toegepast,
heeft men h.s.-transformatoren met een midden-aftakking noodig. De bij Radio-Holland
in gebruik zijnde Smit-transformatoren zijn
Fig. 42.
bovenop voorzien van 4 porceleinen isolato
ren, waaraan de 4 uiteinden van de uit twee
helften bestaande secondaire wikkeling zijn verbonden
(fig. 42).
Aan de isolatoren LIy en ^2 zijn de uiteinden van de
eene helft, aan V\ en V2 die van de andere helft verbonden.
Bij gebruik bij den ongedempte:n zender, worden de beide
wikkelingen in serie verbonden, het electrische midden
bevindt zich dan bij U2. (Wordt een dergelijke transformator
gebruikt bij een 2 K.W. vonkzender, dan worden de beide
helften parallel verbonden, door verbinding van LI1 met Vx
en U2 met V2. Aansluiting aan den stootkring geschiedt dan
vanaf U2 en V\ of vanaf U1 en V2J
Ofschoon het aantal gevallen waarbij zoodanige ernstige
defecten bij dezen zender optreden, dat het toestel geheel
buiten bedrijf moet worden gesteld, in de praktijk is gebleken
tot de groote zeldzaamheden te behooren, achten wij het
niet overbodig eenige aanwijzingen te geven, waarmede
eventueel dergelijke gebreken kunnen worden gelocaliseerd.
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De milliampèremefer geeft geen uitslag. Begin met u er
van te overtuigen dat het instrument niet defect is, door het
uit het toestel te halen en het in serie met een gewone lichtlamp en een droog celletje te beproeven. Is het instrument
heel, dan is het bijna zeker, dat er iets niet in orde is met
den h.s. transformator of met de aansluitingen daarvan op
het toestel. Blijkt b.v. een der helften van den transformator
doorgeslagen, dan kan men zich behelpen met de andere
helft, door een der gelijkrichtlampen buiten bedrijf te stellen.
Hoewel dan slechts één der halve perioden van den wissel
stroom wordt gelijkgericht en dus de uitgezonden golf niet
zuiver ongedempt meer is, blijft een vrij goede werking van
het station verzekerd. De toonfrequentie is dan tot de helft
verminderd.
Is de milliampèremeter goed en geeft hij bij neerdrukken
van den seinsleutel geen uitslag, doch men neemt waar, dat
de platen van de gelijkrichtlampen rood worden, dan is
waarschijnlijk de afvlakcondensator defect.
Bij beschouwing van het schakelschema zal het duidelijk
zijn, dat in dit geval de secondaire van den h.s. transformator
over den defecten condensator wordt kortgesloten. Het is
niet gemakkelijk een dergelijk defect aan te toonen, het zal
alleen te constateeren zijn, indien men de beschikking heeft
over een hooge spanning om het toestel te beproeven, doch
het is mogelijk den condensator uit te schakelen. Zooals wij
vroeger zagen is de gelijkrichting dan belangrijk minder
volkomen, doch het station is voor het verkeer practisch gelijk
gebleven.
Het toestel genereert niet. Na de middelen te hebben toe
gepast, die wij reeds hierboven aangaven, dient vervolgens
de voedingscondensator te worden onderzocht. Is deze defect,
dan is de zendlamp over de antenne-verlengspoel kort
gesloten. Het is gemakkelijk dezen condensator te beproeven,
door de.anodestop los te nemen en daarna slechts even op
den seinsleutel te drukken. Genereert de lamp nu wel, dan
is de condensator defect. Men moet trachten hem te
repareeren of hem vervangen door een anderen condensator
van ongeveer gelijke capaciteit (0.001 m.f.d.), b.v. door
gebruik te maken van eventueel in het station aanwezige
Leidsche fleschjes.
Is de condensator niet stuk, dan is er vermoedelijk een
breuk in de verbindingen naar het rooster en de roosterspoel.
Het is nog mogelijk, dat er een isolatie fout is tusschen de
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secondaire windingen van den gloeidraadtransformator.
Reparatie daarvan is aan boord practisch onuitvoerbaar.
Neemt men bij het neerdrukken van den seinsleutel abnormale
vonkoverslag in den zender waar, dan is zeer vermoedelijk
het roosterlek defect. Is in dit geval geen reserve lek in het
station aanwezig, dan probeere men zich te behelpen met een
aantal in serie verbonden kooldraadlampen, waarvan er
steeds eenige worden verstrekt voor de verschillende land
inrichtingen. Het juiste aantal stelle men proefonder
vindelijk vast.
Te weinig antenne-ampèrage. Is het toestel afgeregeld
zooals hierboven werd aangegeven en men neemt niettegen
staande dat, waar, dat het antenne-ampèrage geringer is dan
normaal, dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de
parallel-condensator van de roosterspoel is doorgeslagen. De
terugkoppeling is in dat geval onvoldoende. De condensator
is gemakkelijk te vervangen door een Leidsch fleschje,
of men kan hem geheel weglaten en de koppeling vaster
maken.
Er kan niet voldoende nadruk gelegd worden op de nood
zakelijkheid om er voor te zorgen, dat het toestel goed stofvrij
wordt gehouden, dat alle contacten van aanslag bevrijd
worden en de moeren der verschillende verbindingen steeds
goed aangedraaid zijn.
Ieder vuil contact en elke losse verbinding kan oorzaak zijn
dat het toestel niet genereert.
Het toestel, dat ongeveer 90 cm hoog, 45 cm breed en
40 cm diep is, bevat aan de bovenzijde de antenneverlengspoelen (fig. 40), waarvan een aantal aftakkingen naar
genummerde stopgaten zijn gevoerd op de bovenste frontplaat. Deze zijn gemerkt 1, 2, 3, 4 en 5 ; de ingeschakelde
zelfinductie loopt met de nummers op, zoodat het hoogste
nummer met de laagste frequentie correspondeert. Kleinere
stukken aan de spoel zijn op deze frontplaat naar stopgaten
gevoerd, welke zijn gemerkt : A, B, C, D en Max.
Tusschen deze stopgaten bevindt zich nog een rij gaten,
van waaruit aftakkingen zijn gemaakt op de antenne-verlengspoel en waarop, voor de gunstigste resultaten, bij de
verschillende frequenties de plaat van de zendlamp wordt
aangesloten. Zij zijn gemerkt van 1 t/m 7.
Links op de frontplaat is de variometerknop, rechts die
der terugkoppeling aangebracht.
In de middelste ruimte onder de verlengspoelen bevinden
69

zich drie lamphouders. In de buitenste zijn de gelijkrichtlampen
type MR 1 bevestigd (Philips DA s/3oo), in de middelste de
zendlamp MT 4 (Philips TA 1o/goo).
Op de onderste frontplaat zijn de verschillende meters
aangebracht, terwijl we daar tevens vinden de bedienings
knoppen der gloeidraadtransformatoren en der compensatiespoel.
De onderdeelen van den zender, welke achter de frontplaat
zijn gemonteerd, zijn gemakkelijk te herkennen. De gloeistroomtransformator voor de gelijkrichtlampen is te onder
scheiden van die voor de zendlamp, door zijn zwaardere
isolatie. Dit is noodig, omdat hij de volle hoogspanning te
weerstaan heeft.
Het roosterlek heeft een weerstand van 15.000 of 30.000
ohm.
Het aantal branduren der lampen bedraagt onder normale
omstandigheden ongeveer 1000. Lampen kunnen onbruikbaar
worden, doordat de gloeidraad is doorgebrand of doordat
ze niet langer luchtledig zijn. Dit laatste wordt veroorzaakt
door het gebruik van te hooge plaatspanning of doordat de
lampen met te lage gloeispanning gebruikt zijn. Wanneer het
vacuum van een zendlamp weg is, kan dit aan boord niet
verholpen worden, doch z.g. zachte gelijkrichtlampen kunnen
weer gehard worden.
Een zacht geworden gelijkrichtlamp vertoont een duidelijken
blauwen gloed. Om het vacuum weer te herstellen laat men de
lampen op de juiste spanning branden, terwijl de voedingsstroom tot ongeveer een vierde van zijn maximale waarde
wordt teruggebracht. Na korten tijd den sleutel te hebben
neergedrukt, zal de blauwe gloed verdwijnen en wanneer
deze behandeling 20 minuten wordt voortgezet, zal de lamp
weer even goed zijn als voorheen.
In den l.s. wisselstroomkring is een regelbare zelfinductie
opgenomen, waarmede men de beschikbare energie naar
believen kan regelen.
MARCONI 2 K.W. LAMPZENDER TYPE MC 6.
Deze installatie gelijkt in werkwijze geheel op de MC 3,
de schakelingen zijn identiek.
Bij den zender behoort een motor-generator van 3.5 K.W.
gelijkstroomenergie, die een wisselstroom levert van maximaal
250 volt 500 perioden en een vermogen van 2 K.W. aan den
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h.s. transformator kan leveren. De energie aan <*de platen van
de zendlampen bedraagt ongeveer 1 ’/2 K.W., terwijl1 aan de
antenne 1 K.W. wordt toegevoerd.
De wisselstroom-generator heeft behalve de wikkeling voor
250 volt 500 perioden, een tweede wikkeling, die bij 25 volt
400 watt energie kan produceeren voor de gloeidraden der
4 lampen ; de frequentie van dezen wisselstroom is 140.
Beide generatoren hebben een bekrachtigingsweerstand
waarmede de spanningen geregeld kunnen worden. De
gloeidraadspanning wordt op 25 volt ingesteld, omdat de
gloeidraden der beide zendlampen (TA 1o/goo) en °°k
der twee gelijkrichtlampen (DA io/s5o) ’n serie verbonden
zijn. Indien deze waarde van 25 volt met den bekrachtigings
weerstand alleen niet verkregen kan worden, dient het
toerental van het aggregaat te worden opgevoerd. Vooral bij
gedempt-ongedempt werken is het van belang de bekrachtiging
zóó in te stellen, dat de spanning van 25 volt bereikbaar is
door wijziging van het toerental. De toonhoogte der uit
gezonden teekens kan zoodoende eenigszins geregeld
worden.
De gelijkstroommotor heeft een compoundwikkeling, waar
door het mogelijk is de gloeidraadspanning constant te houden
bij belasting, zelfs wanneer de gelijkstroomspanning eenigszins
fluctueert. Deze compoundwikkeling, waarvan gedeelten
kunnen worden uitgeschakeld, moet worden afgeregeld bij
het in gebruik stellen van den zender, zoodat de voltmeters
der gloeidraden bij het seinen een constante aflezing geven.
De motor- en de wisselstroomwikkelingen zijn tegen h.f.
inductiespanningen beschermd door 5 beschermkooldraadlampen van 220 V 8 NK, welke verbonden zijn zooals fig. 43
aangeeft.
De wisselstroom wordt gevoerd naar de primaire van den
h.s. transformator, waarvan de secondaire winding bestaat uit
twee helften. De uiteinden daarvan zijn verbonden aan 4
isolatoren, gemerkt St, S2, S3 en S4, die buiten op het apparaat
uitkomen. De uiteinden S2 en S3 zijn doorverbonden en het
middelpunt is aan aarde gelegd. De secundaire spanning
bedraagt 20.000 V. Het huis van den transformator is
eveneens geaard.
Over de uiteinden der secondaires zijn, om den arbeidsfactor
te verhoogen, twee in serie verbonden condensatoren aan
gebracht, waarvan het middelpunt is geaard. De secondaire
spanning wordt, als normaal, gevoerd naar de platen van twee
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gelijkrichtlampen, waarvan de gloeidraden in serie zijn ver
bonden. In deze lampen wordt de wisselspanning gelijkgericht,
vervolgens afgevlakt, waarna de gelijkgerichte spanning van
10.000 V. op de platen der beide zendlampen wordt gebracht.
De platen en de roosters der beide zendlampen zijn parallel
verbonden, de gloeidraden in serie.
In de gloeidraadkringen der zend- en gelijkrichtlampen zijn
serieweerstanden aangebracht, waarmede de spanningen
nauwkeurig kunnen worden bijgeregeld. De weerstanden
worden ieder door een knop bediend, die aan de voorzijde van
het toestel uitkomen. Uit de figuur blijkt nog, dat een trans
formator is opgenomen in den gloeidraadkring der gelijk
richtlampen ; deze transformator met een verhouding van
1 : 1 dient alleen om de hoogspanning op de gloeidraden te
kunnen aansluiten.
Parallel over den afvlakcondensator (0.1 /xF, 15.000 V.)
is een weerstand verbonden, waardoor zich de condensator
kan ontladen wanneer de knop wordt neergedrukt. Dit moet
steeds geschieden, nadat met de installatie geseind is, vóór
men eenig onderdeel aanraakt.
De afvlakcondensator kan door een dubbelpoligen schake
laar worden in- of uitgeschakeld. Zet men deze naar beneden,
dan is de condensator in den kring opgenomen, de wissel
spanning wordt afgevlakt en de uitgezonden teekens zijn
ongedempt. Wordt de schakelaar naar boven geplaatst, dan
is de afvlakcondensator uitgeschakeld, de platen van de zend
lampen worden gevoed met onafgevlakten wisselstroom,
waardoor gedempt-ongedempt (I.C.W., in toon of tonic-train)
wordt uitgezonden. De toonhoogte der uitgezonden signalen
is dan gelijk aan het aantal halve perioden van den wissel
stroom, in dit geval dus ongeveer 1000. Wij komen later nog
nader op dezen schakelaar terug.
In de positieve voedingsleiding naar de platen der zend
lampen is een h.f. smoorspoel aangebracht om hoog-frequente
inductiespanningen in de gelijkrichtkringen te voorkomen.
De seinsleutel is niet rechtstreeks in den wisselstroomkring
opgenomen, doch in een relaiskring die door gelijkstroom van
de scheepsdynamo wordt gevoed. Het seinrelais heeft twee
wikkelingen, welke voor 110 V. parallel, voor 220 V. in
serie worden verbonden. Drie contacten A, B en C sluiten
zich wanneer de sleutel wordt neergedrukt. Contact A ver
bindt den antenne-aarde kring door, contact B de aansluiting
van de roosters der zendlampen aan de terugkoppelspoel en
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contact C de primaire van den h.s. transformator. De contacten
moeten zoodanig zijn gesteld, dat eerst A. vervolgens B en ten
slotte C sluit. Contact A moet het laatst verbroken worden. De
antenne is dus reeds aan het toestel verbonden, vóór er
geseind kan worden.
Een tusschenhoorkring wordt tijdens de opgaande be
wegingen van den seinsleutel, wanneer dus de contacten van
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Fig. 44.
Frontaanzicht van een MC 6 lampzender.

het seinrelais zich openen, ingeschakeld. Parallel op het
contact A, is het ontvangtoestel aangesloten. Wordt de sleutel
neergedrukt, dan sluit contact A den ontvanger kort, gaat
daarna de sleutel naar boven, dan wordt het ontvangtoestel
in serie met de antenne en de aarde geschakeld en kunnen
eventueele teekens van het correspondeerende station worden
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gehoord. Een antenne-omschakelaar type 103 is door deze
inrichting overbodig.
De zender is voorzien van twee stel antenneverlengspoelen.
Elk van deze kan door een omschakelaar aan het luchtnet
verbonden worden.
Staat de schakelaar naar links, dan is een frequentieband
van 500—375 kp/s (600—'800 m) mogelijk, bij den rechtschen stand van 160—'115.4 kp/s (1875—'2600 m). Uit de
figuren 43 en 44 is een en ander gemakkelijk te volgen.
Voor iederen frequentieband wordt van de in gebruik zijnde

p

Fig. 45.

verlengspoel zooveel ingeschakeld, dat de vereischte frequentie
door verandering van den stand van den variometer alleen,
afstembaar is. Op de schalen der variometers worden de
afgestemde frequenties aangeteekend. Is het verschil tusschen
de uiterste waarden van de afgestemde frequenties groot, dan
zal men, teneinde den gunstigen antenne-uitslag te verkrijgen,
de terugkoppelspoel moeten bijregelen.
De antenne bestaat uit een enkelen draad, welke in twee
deelen gesplitst is, die door een isolator in het horizontale
deel worden samengehouden (fig. 45). De totale lengte van
het kleinste deel, welke gebruikt wordt voor den frequentieband 500—375 kp/s, moet ongeveer 50 m zijn. Het grootste
deel, dat de rest van den afstand tusschen de masten beslaat
en evenals de korte antenne den vorm van een omgekeerde L
heeft, dient voor afstemming der frequenties in den band
160—115.4 kp/s. De beide helften worden elk door een
porceleinen invoer-isolator naar binnen gevoerd.
Boven op de zenderkast zijn twee porceleinen doorvoer75

isolatoren aangebracht, voorzien van stopgaten, welke
verbonden zijn aan den schakelaar 101. De kleinste antenne
wordt aan dat stopgat verbonden, ’t welk aan het middelste
contact van schakelaar 101 is bevestigd. Staat de schakelaar
naar links, dan doet alleen het kortste deel van de antenne
dienst, in den rechtschen stand zijn de beide deelen door
verbonden en nu heeft de antenne een onsymmetrischen
T vorm, met twee invoerdraden.
Op de hoogste frequenties kan zoowel gedempt-ongedempt
als ongedempt worden geseind, op de laagste alleen
ongedempt. Dit wordt door middel van den dubbelpoligen
omschakelaar, welke rechts bovenaan in het toestel is
gemonteerd, geregeld. Uit het schakelschema blijkt, dat op
de lage frequenties alleen geseind kan worden wanneer de
schakelaar naar beneden staat, want alleen dan is de aan
sluiting van de koppelspoel naar de aarde via den roostercondensator doorverbonden. Op de hoogere frequenties werkt
het toestel in beide standen van den schakelaar.
Op het voorfront rechts bevinden zich drie doosschakelaars,
waarmede resp. de gloeistroom, de wisselstroom van den
generator en de gelijkstroom voor het seinrelais in- en uit
geschakeld kunnen worden. De laatstbedoelde schakelaar
heeft twee standen, waardoor men, wanneer het toestel
buiten bedrijf is, een kooldraadlamp van 16 NK kan laten
branden, die de verlengspoel verwarmt en droog houdt.
Het toestel is van voren afgesloten met deurtjes voorzien
van rasterwerk. Worden de deuren geopend, dan wordt
tegelijkertijd de wisselstroom dubbelpolig verbroken door aan
deze deuren bevestigde contacten.
De roostercondensator heeft een waarde van 0,001 /xF bij
7500 V., de voedings(blokkeerings)condensator is 0,001 mF
bij 20.000 V., terwijl de lekweerstand 10.000
bedraagt
(lengte 21 cm).
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN.
Bij het inzetten der lampen moeten de soepele aansluitdraden
op de daarvoor aanwezige klemmen bevestigd worden en op
maat worden afgeknipt. De gelijkstroomspanning moet vooraf
uitgeschakeld worden ; dit geschiedt door middel van den
dubbelpoligen uitschakelaar, die in den aanloopweerstand is
ingebouwd. Voordat men de machine laat aanloopen, moeten
zoowel de toerenregulateur als de beide bekrachtigingsweerstanden geheel uitgeschakeld zijn. Nadat de machine
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door middel van den aanloopweerstand op gang is gebracht,
wordt de gloeidraadspanning, op de wijze zooals in het
vorengaande werd aangegeven, afgeregeld. Schakel daarna
den wisselstroom in en regel de spanning tot deze 200 V.
bedraagt. Daarna kan het seinrelais worden bijgezet.
Het toestel is op de vereischte frequenties afgestemd, de
telegrafist heeft niets anders te doen dan te zorgen, dat de
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Fig. 46.
Foto van een MC 6 lampzender (fabrikaat N.S.F.)
variometerknop den juisten stand inneemt. Ten einde een
inzicht te geven hoe de verschillende verbindingen voor de
golflengteregeling en de anode-aftakkingen zijn aangebracht,
verwijzen wij naar het schakelschema en naar fig. 44, waarin
het vooraanzicht is weergegeven met de golflengteregeling.
De klemmen 5—12 worden gebruikt voor de anodeaftakkingen.
Wij vestigen er nog de aandacht op, dat bij belasting de
spanning der gloeidraden niet mag zakken. De compoundwikkeling van den motor dient zoodanig afgeregeld te zijn,
77
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dat de spanning onbelast 24.5 V. bedraagt, welke tot 25 V.
mag oploopen wanneer de sleutel wordt neergedrukt.
Omdat de lampen in serie zijn verbonden, zullen beide
dooven wanneer één der gloeidraden doorbrandt. Wanneer
dit plaats vindt, is het beter beide lampen te vernieuwen dan
te werken met een nieuwe en een oude lamp. Brandt er dan
later weer een door, dan kunnen twee oude lampen in gebruik
genomen worden.
De terugkoppelspoel moet zoodanig gesteld worden, dat
het hoogste antenne-ampèrage wordt verkregen bij een zoo
gering mogelijke voeding. Bij vochtig weer kan dan iets meer
reactie gegeven worden, waarvan een kleine toename van
den voedingsstroom het gevolg is.
Bij een wisselstroomspanning onder belasting van 200 V.
zal men een voedingsstroom aflezen van ongeveer 200 m.A.
en een antenne-ampèrage van 14. Het is niettemin mogelijk
een zoodanige afregeling te kiezen, waarbij de voedingsstroom
geringer is en toch even goede resultaten worden verkregen.
De energie kan tot op een tiende verminderd worden door
reduceering van de wisselstroomspanning, die onafhankelijk
van de gloeidraadspanning kan geregeld worden. De lampen
blijven dus, 't geen een eerste vereischte is teneinde ze zooveel
mogelijk te sparen, op volle spanning branden. Wordt de
wisselstroomspanning tot 120 V. teruggebracht, dan mag de
gloeispanning 12 V. per lamp, dus in totaal 24 V. bedragen.
In ’t algemeen moet niet meer energie gebruikt worden dan
noodig is om de te behalen afstanden gemakkelijk te over
bruggen.
De relaiscontacten moeten geregeld gecontroleerd worden
om zeker te zijn dat ze goed en in de juiste volgorde openen
en sluiten.
Boven in het toestel bevinden zich, naast den schakelaar 101,
drie paar smeltveiligheden, die van links naar rechts dienen
ter beveiliging van de 220 volt wisselstroomleidingen en
toestellen, de gelijkstroomleidingen met het seinrelais of de
drooglamp, en de gloeistroomleidingen met de gloeidraden
van de zend- en gelijkrichtlampen.
Nog is in deze ruimte gemonteerd een schakelaar type 272,
die drie standen kan innemen. In stand A wordt, indien aan
wezig, het auto-alarmtoestel in bedrijf gesteld ; in stand N
wordt de antenne aan den zender verbonden, terwijl in stand
D de richtingzoeker ingeschakeld wordt. (Zie latere be
schrijving van dezen schakelaar.)
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MARCONI \y2 K.W. LAMPZENDER TYPE MC 13.

Deze zender is geschikt voor het uitzenden van de normale
frequenties van 500—375 kp/s (600—'800 m), zoowel
ongedempt als gedempt-ongedempt. Als regel wordt voor
het oproepen van een
uitzending in toon ge
bruik gemaakt, omdat
deze voor de afstem
ming op het ontvang
toestel minder scherp
is, dus dikwijls spoedi
ger gehoord wordt,
dan zuiver ongedempte
teekens. Is eenmaal
verbinding verkregen,
dan kan op ongedempt
worden overgegaan.
De benoodigde ener
gie wordt geleverd
door een 500 perioden
motor-generator
van
het fabrikaat Mackie,
of door de nieuwste
machine van Smit (zie
blz. 7).
Als h.s.transformator
wordt een der Marconi
types 96a of Pl%
gebruikt. Beide trans
formatoren hebben 2
secundaire wikkelin
gen, zoodat de middenaftakking geaard kan
Fig. 47.
worden. Van het type
Foto
van
een
MC 13 lanipzender.
P 1 % Is de primaire
ook in 2 secties ge
wonden, die op 4 isolatoren op het deksel uitkomen, zoodat
zij serie of parallel verbonden kunnen worden ; zie figuur 48.
Voor het gebruik bij een MC 13 installatie moeten de primaire
wikkelingen parallel geschakeld zijn. Behalve de 2 Marconi
transformatoren wordt ook wel een Smit h.s. transformator
bij een MC 13 zender gebruikt. Deze is beschreven op blad79

zijde 67 ; de 2 secundaire spoelen moeten natuurlijk in serie
verbonden worden.
De zender, waarvan fig. 49 het schakelschema geeft, is
uitgerust met één zendlamp MT 4 of TA 1O/6Oo en twee
gelijkrichtlampen MR 1 of DA s/300. Alle lampen branden
op de 500 perioden wisselstroom van den generator,
die op de juiste spanning wordt gebracht door een
transformator voorzien van een compensatie)
vereffenings)com
inrichting. In de leidingen van de secundaire wikkeling
van dezen transformator naar de gloeidraden zijn ohmsche
weerstanden opgenomen om de spanning juist te kunnen
afregelen. Evenals bij de MC 6 installatie is voor de gloei
draden der gelijkrichtlampen een transformator 1 : 1 gemon
teerd.
De wisselstroomspanning wordt door middel van een
bekrachtigingsweerstand zoodanig afgeregeld, dat een voltmeter, die op den gloeidraadtransformator is verbonden,
13 volt aanwijst. Deze aflezing komt overeen met een wissel
stroomspanning van 220 volt.
In den primairen wisselstroomkring is een regelweerstand opgenomen. waarmede de energie geregeld kan
worden, hetgeen geschiedt door middel
van een handwiel ; draaien naar rechts
schakelt weerstand uit en voert het
energieverbruik op.
't 0000CO oooooo'
Door middel van tweepolige afsluiters
wordt de wisselstroom voor de primaire
van den transformator en voor de
gloeidraden op het toestel aangesloten.
De twee afsluiters zijn onderling zoo
danig verbonden, dat de wisselstroom
kring pas gesloten wordt nadat de
Fig. 48.
stroom voor de gloeidraden is bijgezet.
Zij zijn met een derde, waarmede de gelijkstroom wordt
bijgezet, gemonteerd op een marmeren bord.
Het seinrelais is op dezelfde wijze ingericht als dat in
gebruik bij de MC 6 en behoeft dus geen nadere
toelichting.
Een afvlakcondensator kan door ieen schakelaar, waarvan
de knop zich aan den voorkant van het toestel bevindt, uit
geschakeld worden. H.f. smoorspoelen zijn zoowel in de
positieve als in de negatieve voedingsleidingen naar de
zendlamp opgenomen. Over de secondaire van den h.s.
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transformator zijn twee Leidsche fleschjes, van 400 cm ieder,
in serie verbonden. Het middelpunt is geaard.
De antenneklem, rechts boven aan het toestel, kan met een
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Fig. 50.
Frontaanzicht van een MC 13 lampzender.
doorverbindingssnoer verbonden worden aan een der klemmen
13—16 (fig. 50). Eveneens worden door een snoer één der
klemmen 5—'8 verbonden met één der klemmen 9^12. Het
aardeinde der afstemspoel gemerkt aarde, links bovenaan,
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wordt aan één der klemmen L—4 aangesloten. Voor regeling
van de anode-aftakking zijn de klemmen 1—9 aanwezig.
Met de spoelgedeelten welke zich bevinden tusschen de
bovengenoemde drie doorverbindingen en den variometer,
aangesloten tusschen de klemmen 12 en 14, worden
de golflengten afgeregeld. Rechts bovenaan bevindt zich de
variometerknop, links de terugkoppelspoel.
Een punt van belang bij deze installatie is de afregeling
van de compensatie-inrichting van den gloeidraadtransformator. De spanning voor de gloeidraden mag bij belasting
niet
zakken.
De
gloeidraadtransformator
heeft vier
wikkelingen, waarvan het gedeelte AB in serie is opgenomen
—X----foo
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_________ AVW\ ♦

.*
^2.

Fig. 51.

in den wisselstroomkring (fig. 51). Parallel op dezen kring
staan in serie de wikkelingen BC en TI—TO. Van de vierde
wikkeling ti-to, gekoppeld aan TI-TO, wordt de gloeidraadspanning afgenomen. Nu is de wikkeling BC regelbaar en
de aftakking moet zoodanig gekozen worden, dat de gloeispanning niet zakt. Hoe minder de wisselstroomspanning
zakt, hoe minder secties van de spoel BC behoeven te worden
ingeschakeld. Normaal zijn 4 a 5 secties ongebruikt. Zakt
echter de scheepsspanning bij belasting, dan zal waarschijnlijk
de geheele spoel BC moeten gebruikt worden.
De wikkelrichting van spoel BC ten opzichte van BA is
zoodanig, dat bij een verzwakking van het veld van BA in
BC een inductiespanning wordt veroorzaakt, die in dezelfde
richting werkt als die, welke reeds in den paralleltak
heerscht. Hoe meer secties van BC zijn ingeschakeld, hoe
hooger deze inductiespanning wordt.
Zakt bij het neerdrukken van den seinsleutel de primaire
wisselstroomspanning, dan zal de daardoor, eveneens in den
paralleltak, optredende spanningsval worden gecompenseerd
door de, in dien tak, geïnduceerde spanning als gevolg van
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het zwakker wordende veld in AB. Bij het opgaan van den
sleutel loopt de primaire spanning wel op, doch door de
meerdere zelfinductie in BC zullen de gloeidraden niet
overbelast worden.
Het aantal secties van BC moet zoodanig gekozen worden,
dat de spanning van de gloeidraden bij belasting niet varieert
en is er al sprake van variatie, dan moet dit bij volle belasting
een toename zijn van ten hoogste % V. De spanning mag
in geen geval minder worden.
Wordt de compensatiespoel foutief aangesloten, dan zal,
in plaats van een vermindering, een toename van den
spanningsval aan de lampen worden waargenomen.
De capaciteit van den roostercondensator (Marconi type 50,
2000 V. H.F.) is 0,0028 /xF, van den voedingscondensator
0,001 /xF (20.000 V. DC), van den afvlakcondensator
(Dubilier S 0625, DC 20.000 V.) 0.07 /xF, van den conden
sator over de roosterspoel (Marconi type 40, 7500 V DC)
0,0007 /xF. van den condensator over den milli-ampèremeter
of
0,5 mF- De weerstand van het roosterlek is 15.000
30.000
(lengte 8,5 cm).
BEDIENINGSVOORSCHRIFT.

De voorzorgen, die bij het in bedrijf stellen van lampzenders
in het algemeen moeten in acht genomen worden en welke
reeds bij de behandeling van de MC 3 en MC 6 installaties
werden aangegeven, zijn ook bij dezen zender te nemen.
Een voltmeter voor het aflezen van de wisselstroomspanning
is niet aanwezig, zoodat wij voor de bepaling van de juiste
afregeling geheel moeten afgaan op de aanwijzing van den
gloeidraadvoltmeter.
Wijst deze 13 V. aan, dan weten we, dat de spanning op
de plaat van de zendlamp de juiste zal zijn.
Als de compensatie-inrichting juist is ingesteld zal de
voedingsstroom ongeveer 100 m.A. bedragen, mits de gelijkstroomspanning constant blijft. De antenne-opname bedraagt
bij volle energie 7 tot 10 amp., afhangende van het luchtnet.
Bij langdurig seinen met volle energie mag de plaat van de
zendlamp lichtrood worden, de platen van de gelijkrichtlampen moeten echter donker blijven.
De toonhoogte van de uitgezonden gedempt-ongedempte
teekens kan geregeld worden door variatie van het toerental
van den motor-generator. Natuurlijk zal bij opvoering van
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het aantal omwentelingen de wisselstroomspanning toenemen,
doch deze kan door den bekrachtigingsweerstand weer op
de juiste waarde worden teruggebracht.
Behoeft slechts over korte afstanden geseind te worden,
dan kan de energie verminderd worden door den weerstand
in den primairen wisselstroomkring te vergrooten.
Boven op den motor-generator (type Mackie) bevindt zich
een schakelaar, waardoor de wisselstroomwikkelingen in
serie of parallel kunnen geschakeld worden. Bijna algemeen
wordt echter de serieverbinding toegepast.
De hoeveelheid in te schakelen zelfinductie van de antenneverlengspoel moet zoodanig gekozen worden, dat alleen door
verandering van den stand van den variometer op de
vereischte frequenties 500, 454, 425.5 en 375 kp/s (600, 660,
705 en 800 m) kan worden afgestemd.
Voor iedere frequentie moet de terugkoppelspoel worden
bijgeregeld.
Evenals bij de MC 6 wordt door de bewegingen van het
seinrelais een tusschenhoorinrichting in- en uitgeschakeld,
zoodat men in staat is, tusschen het seinen door, te hooren of
het correspondeerend station invalt.
De anode-aftakking moet zoo gekozen worden, dat de
voedingsstroom zoo klein mogelijk blijft bij een maximale
antenne-opname.
Onder aan het toestel zijn een serie aansluitklemmen aangebracht waaraan de laagspanning wordt aangesloten, De
hoogspanning van den transformator wordt verbonden aan
de porceleinen isolatoren aan den rechter-achterkant van Jhet
toestel.

IX K.W. MARCONI LAMPZENDER TYPE 386.
Deze installatie (fig. 53) is ingericht voor het uitzenden van
gedempt-ongedempte en ongedempte golven van 375—500
kp/s. Door middel van een schakelaar, waarvan de be
dieningsknop gemerkt is : ,,toon/ongedempt”, kan een afvlakinrichting C2
(Muirhead SR 3, 0.1 /xF. 1000 V. AC.
10.000 V. DC) over de gelijkgerichte h-s worden geschakeld.
In gebruik zijn 3 lampen, waarvan 1 Philips TA 10/1250
(15.5 V. 9.5 A.) als zendlamp en 2 Philips DA 10/500
(12.5 V. 6.3 A. elk), waarvan de gloeidraden parallel zijn
verbonden, als gelijkrichters dienst doen.
De energie wordt verschaft door een motor-generator,
welke 220 V. wisselstroom van 500 per. aan de primaire van
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type 386.
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den h.s. transformator, type 396 (zie blz. 113) levert. Over
de primaire is een capaciteit van 4 mfd verbonden om den
arbeidsfactor te verhoogen. Omdat de beide phasen van den
Cl

I
I
I
I

jd
5

b!
.¥1

I
I
I

h'

I
I

X

I

lLCJ

I
I
I
I
I
I

E

1H

I
L

zs
oc
co

JLI
i

-4

-5

s

f!

N

C*S

m

a
d

ffl
0 =dJr L
ZV>*J y,

M
V>

—

0

E
o

"5

d

l

4)

a

£

o
Q

I

$

*

Ih

a.
z_r

u

wisselstroom worden gelijkgericht is de toonfrequentie 100°De gloeidraden van de gelijkrichtlampen worden gevoed
door een verlagingstransformator, waarvan de secondaire
wikkeling deel uitmaakt van den h.s. stroomkring. Om deze
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reden is de voltmeter, die de spanning voor de gloeidraden
aanwijst, aangebracht over de primaire winding en zoodanig
geconstrueerd, dat hij slechts een gedeelte van de totale
wisselspanning aangeeft. De verhouding, die er bestaat
tusschen de aflezing op de schaal en de aangelegde spanning,
is dezelfde als de transformatorverhouding.
De gloeidraadvoeding van de zendlamp geschiedt eveneens
door een verlagingstransformator. De spanning aan den
gloeidraad wordt afgelezen op een voltmeter, die op overeen
komstige wijze als bij de gelijkrichtlampen is aangesloten. De
verhouding tusschen de schaalaflezing en de aangelegde
wisselspanning is echter eenigszins anders in verband met
een andere transformatorverhouding. In de primaire winding
is een regelbaren weerstand
opgenomen om de spanning
te kunnen bijregelen.
De energie van den zender is regelbaar door een weer
stand (aangeduid met „krachtr.”) die aangebracht is in de
primaire van de wisselstroomleiding en welke buiten het
toestel is opgesteld.
De schakeling van den zender is volgens het Hartleyschema, n.1. met 3 aftakpunten op de antennespoel. Er
is geen afzonderlijke terugkoppelspoel ; de reactie wordt
verkregen door een juiste aftakking op de antennespoel.
De onderdeden, waaruit de zender (fig. 52 en 54) is samen
gesteld, zijn ondergebracht in een metalen kast. Het middelste
gedeelte daarvan wordt met een deur afgesloten, waarmede
in den geopenden stand, door middel van een daaraan
bevestigden schakelaar (fig. 53), de primaire van den h.s.
transformator automatisch wordt onderbroken.
De compensatie-inrichting (zie beschrijving blz. 83) moet
met behulp van de uitschuifbare kern zoodanig worden
ingesteld, dat bij belasting van den h.s. transformator de
gloeidraadspanning practisch constant blijft.
Het frequentiegebied van 375—500 kp/s is door middel
van een golflengteschakelaar in tweeën gedeeld. De le stand
bestrijkt den band 500—429 kp/s (600—-700 m), de 2e stand
429—'375 kp/s (700—800 m). Op de antennespoel worden
de aftakkingen zoodanig gekozen, dat met behulp van den
variometer op de juiste frequentie kan worden ingesteld
(500, 454, 425.5 en 375 kp/s).
Ofschoon de standen van deze aftakpunten voor iedere
antenne verschillend zijn, kan wel ongeveer gezegd worden
dat de aansluiting voor de terugkoppeling (n.1. de verbinding
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aan den gloeidraad van de zendlamp) op 5 a 6 windingen
vanaf het aardeinde van de antennespoel, is aangebracht,
terwijl die voor de anode-aftakking op ongeveer 20 tot 25
windingen vanaf dat einde is bevestigd.
De voedingsstroom zal normaal ongeveer 100 m.A.
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Fig. 54.
Buitenaanzicht zender type 386.
bedragen, doch mag nooit boven 150 m.A. stijgen. De
antenne-ampèremeter, die buiten het toestel bij den seinsleutel wordt opgesteld, zal dan ± 15 A. aanwijzen.
De roostercondensator (Muirhead M 419) heeft een
capaciteit van 0.0005 /xF, de voedingscondensator (Dubilier)
0.002 /xF (10.00 V. DC). De lekweerstand heeft een waarde
van 30.000 -r\. (lengte 18.5 cm). De capaciteit van de con
densatoren over de meters is 0.1 /xF (Muirhead M 11,
5000 V. DC).
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Vz K.W. MARCONI LAMPZENDER TYPE 381.

Deze zender, waarvan fig. 55 een Lbuitenaanzicht geeft
met alle daarop aangebrachte meters, schakelaars> enz., is
geconstrueerd voor het uitzenden van .golven in een
frequentieband van 375 — 500 kp/s. De energie wordt
geleverd door een motor-generator, die een wisselspanning
levert van /2 K.W. bij 100 V. 500 per. Deze wordt door
een transformator opgetransformeerd en door twee gelijk—
richtlampen type DA s/300 gelijkgericht. De toonuitzendingen vinden dus plaats op een frequentie 1000.
De zendlamp, type Philips TA 4/25o- is aangesloten op een
zelfinductiespoel. waaraan eveneens de antenne rechtstreeks
is verbonden. Alle lampen branden op wisselstroom, waarvan
de spanning op de vereischte waarden wordt gebracht
(12.5 V. voor de zendlamp en 9 V. voor de gelijkrichtïampen)
door passende verlagings-transformatoren.
In de primaire van den gloeidraadtransformator van de
zendlamp is een regelweerstand R2 aangebracht (fig. 56).
Door middel van een compensatie-spoel L4 wordt bij de
intermitteerende belasting van den generator gedurende het
seinen de gloeidraadspanning constant gehouden. De
compensatie-inrichting bestaat uit twee over elkaar gelegde
wikkelingen op een koker, waarin een ijzeren kern beweegbaar
is aangebracht.
Een van de wikkelingen staat in serie met de primaires
van de beide gloeistroom-transformatoren, de andere is in
serie verbonden met de primaire van den h.s. transformator.
Zoodra nu wisselstroom door de primaires van de gloeistroomtransformatoren passeert, zal er in de serie compensatiewikkeling een spanning ontstaan, waardoor het, voor de
primaires van de gloeidraadtransformatoren beschikbare,
vermogen vermindert. Wordt nu de sleutel neergedrukt, dan
vloeit er een stroom door de primaire van den h.s. trans
formator en ook door de compensatie-wikkeling, die daar
mede in serie is verbonden, waardoor in deze laatste eveneens
een spanning ontstaat.
Nu zijn de wikkelingen zoodanig gelegd, dat de beide
krachtstroomen, die door deze spanningen ontstaan, tegen
gesteld aan elkander zijn. Hierdoor zal de, in den gloeidraadtransformatorkring ontwikkelde, krachtstroom worden op
geheven door dien, welke veroorzaakt wordt in den primairen wisselstroomkring. De bovengenoemde oorzaak, die
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zorgde voor een vermindering van de gloeispanning, is dus
opgeheven en de gloeispanning zou toenemen, ware het niet
dat door de belasting van den generator de wisselspanning
zakte.
Het compenseeren bestaat dus hierin, dat de spanningstoename in den gloeidraadtransformator gelijk gemaakt wordt
aan den spanningsval van den generator.
Aangezien de spanningsval van den generator veroorzaakt
wordt zoowel door de waarde van de zelfinductie van de
machine als door de vermindering van haar toerental, zal
de instelling van de compensatie-inrichting bij constante
belasting een andere zijn als bij een intermitteerende
belasting die wij hebben bij het seinen, omdat in beide
gevallen het toerental van de machine verschillend zal zijn.
Het ligt voor de hand om den zender af te regelen op
intermitteerend gebruik, omdat dit de toestand is waaronder
hij het meest wordt aangewend.
De instelling geschiedt door den stand van de verstelbare
ijzeren kern zoolang te veranderen, totdat de voltmeters op
de gloeistroomtransformatoren een practisch constante
aflezing geven, nadat ze op de juiste spanningen zijn
ingesteld.
De antenne-ampèremeter van 0—-8 amp. wordt buiten
den zender aangebracht op een zoodanige plaats, dat de
telegrafist er een goed gezicht op heeft.
Zooals bij de meeste Marconi installaties, heeft ook hier
de antenne-spoel weder drie aftakpunten, n.1. één naar de
anode, één naar den gloeidraad en één naar aarde. Ofschoon
de telegrafist in het algemeen niet belast wordt met de
afstemming van den zender, worden hier eenige waarden
gegeven die hem in voorkomende gevallen van dienst
kunnen zijn.
De aardaansluiting wordt aangebracht op ongeveer
3 windingen, gerekend vanaf het linkereinde van de spoel,
terwijl de gloeidraadaftakking ongeveer 4 windingen rechts
daarvan is aangesloten. De spoel bestaat uit twee secties
met daartusschen een variometer en nu is de anode verbonden
op ongeveer 33 windingen rechts van de as van den vario
meter. De beide antenne aansluitingen worden zoodanig
gekozen, dat bij een ronddraaien van den variometer een
frequentieband van 517 tot 417 kp/s (580—720 m) voor
het eeqe bereik en van 429 tot 366 kp/s (700—820 m) voor
het andere bereik, kan worden bestreken.
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Fig. 56.
Schakelschema zender type 381.
Voor de verbindingen aan de aansluitklemmen zie bijlage III.
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Fig. 57.
Foto van een Marconi iy2 K.W. KG lampzender type 550.
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Nadat de juiste standen van de antenne-aansluitingen zijn
gevonden, dient voor een zoo gunstig mogelijke antenneopname de terugkoppeling (gloeidraadaftakking) te worden
bijgeregeld. Ook de plaats van de anode-aftakking moet
onderzocht worden, terwijl men eveneens moet beproeven
of een verandering van den stand van de aardaansluiting
verbetering brengt in de antenne-opname bij een zoo laag
mogelijken voedingsstroom. Deze beide wijzigingen hebben
echter invloed op de frequentie, hoewel de laatste in grootere
mate dan de eerste.
De variometer heeft bij iederen stand een anderen invloed
waardoor de voedingsstroom zich wijzigt. In verband hier
mede moeten de terugkoppeling en de anode-aftakking zoo
danig gekozen worden, dat de verandering van den voedings
stroom bij het draaien van den variometer een minimum is.
De totale verandering mag niet meer dan 25 m.A. bedragen.
De maximaal toelaatbare voedingsstroom is 80 m.A.
De terugkoppeling moet zoo los mogelijk zijn, doch een
zoodanige waarde hebben dat zij voor het geheele frequentiegebied kan dienen. Bij deze afstemming moet de opname van
een normale scheepsantenne bij een frequentie van 500 kp/s
zt 6.5 amp. zijn en bij 375 kp/s 6 amp.
De aandacht wordt er nog op gevestigd dat, aangezien de
secondaire van den gloeistroomtransformator in den h.s. kring
is opgenomen, de voltmeter, die de spanning op de gloeidraden
aanwijst, aangebracht is over de primaire. De meter is zoo
danig geconstrueerd, dat hij 15 V. aanwijst, wanneer de wis
selspanning aan de klemmen 143 V. bedraagt. De verhouding
die er bestaat tusschen de aflezing op de schaal en de aan
gelegde spanning is dezelfde als de transformatorverhouding.
De meter zal daarom 9 V. aanwijzen bij een wisselspanning
van z+z 100 V.
De gloeidraadvoeding van de zendlamp geschiedt op over
eenkomstige wijze, alleen is de verhouding tusschen de
schaalaflezing en de aangelegde wisselspanning eenigszins
anders in verband met een andere verhouding van den
gebruikten gloeitransformator.
De roostercondensator (Muirhead 419) heeft een capa
citeit van 0.0005 /xF (1500 V. DC, 200 V. AC), de
voedingscondensator (Muirhead AF 6) van 0.0005 mF
(5000 V.), de afvlakcondensator (Muirhead SR 7) van
0.1 /xF (1600 V. AC, 5000 V. DC) en de condensatoren
over de meters van 0.1 yxF (5000 V. DC, type Muirhead
M 11). De waarde van den lekweerstand is 30.000
(lengte 18.5 cm).
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% K.W. MARCONI LAMPZENDER TYPE 533/534.

Deze zender, die een antenne-energie van 100 W. levert,
heeft een frequentiebereik van 375—500 kp/s (800—600 m).
Zoowel gedempt-ongedempte als ongedempte uitzendingen
zijn mogelijk. Een knop onged./toon (CW/ICW) is hiervoor
aangebracht ; daarmede kan een afvlakinrichting in- en uit
geschakeld worden.
De benoodigde energie wordt geleverd door een 0.3 K.W.
motor-generator, waarvan de motor gedreven wordt door
een accumulatoren-batterij van 24 V. met een capaciteit van
140 A.U.
Er bestaan echter ook installaties waarvan de motor loopt
op de scheeps-dynamo.
De generator levert wisselstroom van 100 V. spanning en
500 perioden. De schakeling van den trillingskring is volgens
het drie-puntsschema (fig. 58). In gebruik zijn twee zendlampen type DET 1 of Philips TC 1/40 (6 V. 1.9 A.) parallel
geschakeld, waarvan de gloeidraden gevoed worden door den
wisselstroom van den generator, die door een verlagingstransformator op de juiste spanning is gebracht. Een
transformator levert de h.s. wisselstroom, die gelijkgericht
wordt door een metaalgelijkrichter (zie deel II blz. 223)
type 534. Twaalf koper-oxyde elementen zijn in brugschakeling gerangschikt en wel zoodanig dat in iederen tak
van de brug 3 eenheden in serie zijn geplaatst. Op deze wijze
wordt bij volle belasting 1000 V. verkregen bij 155 m.A.,
welke waarde evenwel nimmer mag worden overschreden.
Fig. 59 geeft een buitenaanzicht van den zender 533 met
alle daarop aangebrachte schakelaars en meters. In de tot
nu toe behandelde installaties is de terugkoppeling zoodanig
gekozen dat steeds een deel van de antennespoel, dat onder
den variometer ligt, voor dit doel is aangewend. Bij dezen
zender evenwel is de variometer L5 aangebracht in het midden
van het, voor de terugkoppeling gebruikte, aantal windingen.
Door deze plaatsing verkrijgt men het voordeel, dat bij
het draaien van den variometer, wanneer de frequentie b.v.
wordt verlaagd, niet alleen de terugkoppeling zwaarder
wordt, doch dat terzelfder tijd het voor de anode-aftakking
werkzame gedeelte van de spoel boven de aardaansluiting
daadwerkelijk vergroot wordt. (Zie bladz. 203, deel II.)
Men zal dan ook bemerken dat, indien de gloeidraadaftakking met zorg is gekozen, de antenne- en voedings96
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stroomen vrijwel over het geheele frequentie-gebied constant
blijven.
Het frequentie-gebied van 375—500 kp/s is door middel
van een schakelaar in tweeën gedeeld. De le stand bestrijkt
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Fig. 59.
Buitenaanzicht van den zender type 533 met gelijkrichter 534.

den band 512-—423 kp/s (585—'710«m), de tweede 432—366
kp/s (695—820 m).
Een krachtregeling gecombineerd met een compensatiesmoorspoel Lr is aanwezig, terwijl als gewoonlijk, ter
beveiliging, zoowel in den zender 533 als in den gelijkrichter
534, schakelaars zijn aangebracht, waarmede automatisch de
l.s. wisselstroom wordt onderbroken als de afsluitdeuren
worden geopend.
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Fig. 60.
Foto van een i/4 K.W. lampzender Marconi type 533/534.
Zender type 533 boven, gelijkrichter type 534 onder.
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De gelijkrichter-elementen zijn geplaatst in een metalen
doos, waarin ook de h.s. transformator is ondergebracht,
alsmede een smoorspoel met verstelbare kern om de energie
juist te kunnen afregelen. In fig. 60 ziet men den gelijkrichter
534 gemonteerd onder de tafel, waarop de zender staat.
De capaciteit van den roostercondensator is 0.0005 /xF
(Muirhead M 419), van den voedingscondensator 0.001 pP
(Muirhead AG 10), en van den afvlakcondensator 0.05 40.05 mF. Lekweerstand is 30.000
(lengte 13.5 cm).
De capaciteit van den condensator in den gelijkrichter over
de sec. van den transformator is 0.1 /xF en over de primaire
2 /xF.
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HOOFDSTUK VI.
TUSSCHENKRINGZENDERS.
KG LAMPZENDER TYPE 376.
Met dezen tusschenkringzender met serie-voeding, waarvan
fig. 61 een schakelschema geeft, kan gewerkt worden over
een frequentiegebied van 18.750 kp/s tot 7500 kp/s
(16—40 m). De vereischte frequentie voor een bepaalde
uitzending wordt verkregen door de zelfinductiespoel L}.
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Fig. 61.
KG lampzender type 376.
waarvan door middel van schakelaars bepaalde deelen in den
kring kunnen worden opgenomen en de variabele afstemcondensator C|. C2 is de terugkoppelcondensator die wel
regelbaar is, doch in het algemeen op de maximale waarde
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wordt ingesteld en tegelijkertijd
t
t' dienst doet
J
als roostercondensator. In serie met den roosterlekweerstand is» een
h.f. smoorspoeltje opgenomen.
Als zendlamp wordt een Philips TA lo/ooo gebruikt. De
trillingskring (afgestemde plaatkring) is door middel van
spoel L2 inductief aan de antenne gekoppeld.
De gloeidraad wordt gevoed door een accumulatoren
batterij van 18 V., waardoor de uitzendingen zeer constant
zijn, omdat men nu niet, zooals bij voeding met wisselstroom,
last heeft van het fluctueeren der scheepsspanning en als
gevolg daarvan een op en neergaan van de gloeidraadspanning. Voor bijregeling van de spanning is een regelbare
weerstand
aangebracht, terwijl in de 4- en — leidingen
h.f. smoorspoeltjes zijn opgenomen.
Uit het schema ziet men dat voor symmetrie in den gloeidraadstroomkring is gezorgd door het middelpunt van den
gloeidraad te aarden over een inductievrijen weerstand 7?2.
De stabiliteit van den zender wordt hierdoor verhoogd en
tegelijkertijd de levensduur van den gloeidraad (zie ook
bladz. 112). Fig. 63 geeft een vooraanzicht van den zender
met de bedieningsknoppen en meters, terwijl fig. 62 daarvan
een zijaanzicht geeft waarop de golflengteschakelaars zicht
baar zijn. Uit laatstgenoemde figuur blijkt, dat zoowel de
hoogspannings- als de laagspanningsaansluitingen dubbel
zijn uitgevoerd. Dit is voordeelig met het oog op de plaatsing
van den zender in verband met locale omstandigheden. Het
frame van den zender is permanent geaard.
De benoodigde hoogspanningsenergie van 5000 V. gelijk
stroom bij 300 m.A. kan geleverd worden door het gelijkrichtsysteem met transformator van een zender waarmede het
station reeds is uitgerust. De h.s. is aangesloten op de
midden-aftakking van de spoel
en is ontkoppeld door een
smoorspoel met condensator (verbonden tusschen + en
— h.s.). Wordt de KG zender b.v. gebruikt bij de lampzenders
type 386 of MC 6, waarvan de h.s. energie 150 m.A.
bij 10.000 V. gelijkstr. bedraagt, dan is het noodig speciale
voorzieningen te treffen. In dat geval dient een h.s. trans
formator type 396 met een h.s. schakelaar type 397 (zie
blz. 113) te worden aangebracht. Ook in aansluiting op een
MC3 of MC 13 installatie is een dergelijke voorziening noodig,
doch hierbij dient te worden opgemerkt, dat in verband met het
gebruik van DA 8/aoo gelijkrichtlampen de maximale voedingstroom niet meer dan 150 m.A. mag bedragen. Hieruit volgt

103

I-

Fig. 64.

Foto van den 11/2 K.W. Marconi KG zender type 376.
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dus dat de zender 376 dan slechts op halve kracht kan werken.
Als bijlage 1 is opgenomen een schakelschema van den
KG zender in verbinding met den 1
K.W. zender 386. Men
ziet hieruit, dat voor overschakeling van de h.s. van den
eenen op den anderen zender een omschakelaar type 291 is
aangebracht, waarmede tevens, bij het gebruik van de KG
installatie, de zendlamp van de 386 wordt gedoofd. In den
primairen wisselstroomkring is een energieregelwecrstand
aangebracht.
Hier mogen nog in het kort enkele aanwijzingen volgen
voor het afstemmen van de installatie.

Voorste schakelaars. x)

Achterste schakelaars.1)

Bereik.

1 naar boven — 2, 3 en 4 naar
beneden : 1 naar beneden—2, 3 en 4
nr boven: 15.5 — 20 m

2 naar boven— 1.3 en 4 naar
beneden : 2 naar beneden— 1,3 en 4
nr boven : 20—25 m
3 naar boven— 1, 2 en 4 naar
beneden : 3 naar beneden— 1,2 en 4
nr boven: 24—-31 m

4 naar boven— 1,2 en 3 naar
beneden : 4 naar beneden—1,2 en 3
nr boven : 30—40 m
Zet den terugkoppelcondensator op 180°, dus in zijn
maximum stand en behoudt dezen stand bij alle afstemmingen.
Kies uit bovenstaande lijst den stand van den schakelaar voor
een bepaalde frequentie. Druk den sleutel neer en draai den
variabelen afstemcondensator Ct totdat de frequentie(golf) meter van het station aanwijst dat de zender op de
gewenschte frequentie genereert. Vermeerder de antennekoppeling totdat de antenne-ampèremeter (zoowel deze meter
als de antenne serie-condensator zijn buiten den zender
aangebracht) stroom aanwijst. Regel den antenne-seriecondensator totdat een maximale uitslag van den luchtbij
een
draadampèremeter wordt
verkregen,
waarbij
eventueele overbelasting van dezen meter, de antenne
koppeling losser genomen moet worden. Zorg er voor
1) De aanduidingen „voorste” en „achterste” zooals gezien volgens
fig. 64.
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dat bij belasting van den zender de toename van den
voedingsstroom niet meer dan 50 m.A. bedraagt (omdat
anders de zender niet meer constant werkt) en indien dit
zoo is, koppel de antenne dan losser. Meet de frequentie van
den gesloten kring nu opnieuw met den meter en indien
deze door de antenne-opname is gewijzigd, regel dan beide
kringen opnieuw bij. Controleer ten slotte door den meter
aan de antenne te koppelen of deze op de gewenschte
frequentie straalt.
Deze aanwijzingen dienen voor alle frequenties waarop
moet worden uitgezonden.
Zooals gezegd kan de terugkoppelcondensator steeds op
een vaste waarde worden ingesteld en aangezien een goede
reactie op alle frequenties wordt verkregen bij den stand op
180°, dient hij daarop ook gehouden te worden bij het werken.
Mocht om de een of andere reden een andere stand noodig
geacht worden, dan dient echter een nauwkeurige afstemming
op deze waarde plaats te vinden en in dat geval moet ook
op een bepaalde frequentie steeds gewerkt worden op deze
veranderde afregeling.
Speciale aandacht moet nog gevestigd worden op de
noodzakelijkheid om bij het stoppen van den zender den
gloeistroomschakelaar op het frontpaneel geheel of een
belangrijk eind terug te draaieni en nimmer de gloeidraden
te dooven door middel van den batterijschakelaar. Niet alleen
is het nadeelig voor de gloeidraden om de volle stroom
plotseling te verbreken, doch ook is het mogelijk dat de
spanning van de batterij door een oplading hooger is
geworden dan toen zij het laatst gebruikt werd. Hierdoor
zou de spanning op den gloeidraad belangrijk hooger kunnen
zijn dan normaal, hetgeen ten koste zou gaan van den levens
duur van de lamp.
Toelichting : Bijlage I (zie ook fig. 53 en 61).
Stroomloop prim. wisselstroomkring zender 386.
De wisselspanning van den generator (klemmen Ui X?) is aangesloten
aan de klemmen „dyn” van het wisselstroomschakelbord. Vandaar gaat
een afvoerleiding naar de rechtsche aansluiting gemerkt — op den zender
— linksche compensatiespoel —• linksche K ■— AC seinsleutel <— AC
seinsleutel terug — rechtsche K zender ■— over doorverbinding K/PR —
prim. transf. 396 — TP zender ■— linksche aansluiting gemerkt —' op den
zender — g.o. schakelaar 104 — over klemmen T schakelaar 272 — terug
schakelbord.
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Stroomloop gloeidr. transf. gelijkrichtlampen.
Als boven tot — aansluiting zender — rechtsche comp. spoel
gloeidraadtransformator — linksche aansluitklem
— enz. als boven.
Stroomloop gloeide, transf. zendlamp.
Als boven — rechtsche comp. spoel —
aansluitklem — ■— enz. als boven.

— gloeidr. transf.

linksche

Stroomloop prim. ivisselsfroomkring zender 376.
Zelfde als bij 386.
Stroomloop gloeide, transf. gelijkrichtlampen.
Zelfde als bij 386.
Stroomloop gloeidr. transf. zendlamp 376.
De wisselstroomleiding in den zender 386 wordt, wanneer de 386 en
376 in combinatie worden gebruikt, onderbroken tusschen de rechtsche
compensatiespoel en ƒ?« en verbindingen worden gemaakt op den h.s.
schakelaar 291. In den stand „zender 386” worden de laagspanningsleidingen op den zender 386 gebracht, doch in den stand „zender 376”
zijn ze onderbroken en brandt dus de zendlamp 386 niet. De gloeidraad
van de zendlamp 376 brandt op accumulatoren, waarvan de +leiding op
den g.o. schakelaar in den ontvangstand wordt onderbroken.
Het rooster van de zendlamp 386 is bij het seinen, via de zijcontacten
B7?—TR van den seinsleutel Marconi 365 aan aarde (£) van den zender
verbonden.
De middenaftakking van den h.s. transformator 396 (links onderaan)
is via h.s. schakelaar 291 (stand 386) aan de klem TC van den zender
386 verbonden en is vandaar via den m/A meter aangesloten aan BK en
aarde. Het rooster van de zendlamp wordt bij het seinen via de zijcontacten
van den seinsleutel geaard.
De klem AA (aardkant van de antennespoel) wordt via den antenneampèremeter, den golfmeter en den g.o. schakelaar 104 (zendstand) aan
aarde gelegd.
De platen van de gelijkrichtlampen zijn verbonden aan de secondaires
van den h.s.transformator 396, die, door middel van den h.s. schakelaar
397 (fig. 68), bij gebruik van den zender 386 in serie en voor den 376
parallel kunnen worden verbonden.
De verbinding tusschen den toon/onged. schakelaar en de h.f. spoel
(zender 386) wordt onderbroken zooals bijl. I doet zien en leidingen van
daar worden gelegd naar den h.s. schakelaar 291 op de aangegeven wijze.
In den stand „zender 386” worden deze leidingen op den zender 386 door
verbonden, doch in den stand „zender 376” wordt
h.s. aangesloten op
+ h.s.p. van den zender 376, terwijl de — leiding (middenaftakking transf.
396) over den schakelaar aan de — van den zender is aangesloten.
Bij gebruik van den KG zender doet een kleine antenne dienst voor
de ontvangst. Zij wordt op den antenne-schakelaar aangesloten, die dan
naar rechts is geplaatst (in dezen stand is de groote antenne rechtstreeks
op de 376 verbonden) en is dan via den ontvangstand van g.o. schakelaar
104 op een ontvangschakelaar gebracht en vandaar (rechter stand) op
den ontvanger.
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Bij gebruik van den zender 386 en den noodzender doet de groote
antenne zoowel voor seinen als ontvangen dienst.
De antenneschakelaar wordt dan naar links geplaatst, zoodat de antenne
verbonden is aan den schakelaar 272, van waaruit, door omstopping, de
mogelijkheid bestaat het luchtnet aan den 386 of aan den noodzender te
verbinden.
De ontvangst heeft in beide gevallen plaats in de aardleiding, die in
den ontvangstand van den g.o. schakelaar 104 wordt onderbroken, zoodat
de ontvangstroomen dan naar den ontvanger worden geleid. In den
zendstand is de ontvanger over den schakelaar kortgesloten, terwijl dan
tevens door een der
1
contactveeren de gloeidraadleiding is onderbroken.
Het schema geeft voorts nog (van links naar rechts) de aansluitingen
van de laadinrichtingen voor :
1. de gloeidraadbatterij van 18 V. voor den zender 376 en de noodbatterij van 30 V. ;
2. den ontvangaccumulator (ér kunnen desgewenscht op dit bord
2 accu’s worden aangesloten) ;
3. de accumulatoren anode-batterij voor den ontvanger ;
4. de accumulatorenbatterijen (resp. 12 V. en 24 V.) voor het autoalarmtoestel (type Marconi 332/333).
Voor de gedetailleerde verbindingen van den schakelaar 272 zie het
Hoofdstuk Auto-alarmtoestel type Marconi 332/333.

MARCONI KG ZENDER TYPE 550.
De installatie (tusschenkringzender met serievoeding) is
geconstrueerd voor de hieronder genoemde frequenties, welke
door middel van een schakelaar kunnen worden gekozen.
Meters.
Schakelaar,
Kp/s.
56.6—48.4
stand 1
5300— 6200
49.1—41.8
„
2
6110— 7185
40 —34.5
7500— 8695
„
3
29.3—25.1
„
4
10240—11950
26.5—22.9
11320—13100
„
5
18.8—16.8
15960—17860
..
6

Door den schakelaar rechtsom te verplaatsen worden telkens
gedeelten van de zelfinductiespoel Lr (fig. 66) kortgesloten
en wel zoodanig dat van weerszijden van de spoel naar het
midden toe telkenmale minder windingen van de spoel in
den stroomkring worden opgenomen.
In stand 6 (grootste frequentie, dus kortste golflengte) is
slechts 1 winding in gebruik. De bij deze zelfinductie
behoorende afstemcondensator is zoodanig ingericht, dat de
capaciteitswaarde het kleinst is bij den stand 100 op de
schaal. Aan deze schaal zijn twee knoppen bevestigd, één
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groote, welke rechtstreeks op de as van den condensator is
aangebracht en een kleine daaronder, waarmede een fijne
afregeling mogelijk is. Om de fijnregeling buiten werking te
stellen, trekke men den kleinen knop ong. 6 mm uit, waarna
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de groote knop alleen dienst doet en dus grof geregeld kan
worden.
De capaciteit van den vasten condensator C3 is zoodanig
gekozen, dat daarmede en met de zelfinductiespoel £3
(fig. 66) voldoende reactie op alle frequenties kan worden
verkregen. C3 doet tegelijkertijd dienst als roostercondensator,
terwijl L3, ontkoppeld door de capaciteit tusschen 4- en — h.s.
(0.005 mF). een h.f. smoorspoel is. De h.s. is op het midden
van de spoel Lx verbonden ; in de aansluiting op de plaat is
nog een h.f. spoeltje opgenomen.
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Fig. 66.

In verbinding met den h.f. trillingskring, bestaande uit de
zelfinductiespoel Lx en de capaciteit C, is een 3 electroden
zendlamp type Philips TA3/500 opgenomen, waarvan de gloeidraad bij een spanning van 16 V., 9 A. verbruikt. Aan dezen
kring is de antenne inductief gekoppeld. De koppeling is
regelbaar en te dien einde is een trommelschaal op het front110

N

"•".tlfHl

. ....

Fig. 67.
Foto van een Marconi 1<4 K.W. KG lampzender type 550.
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paneel van den zender aangebracht. Een variabele seriecondensator dient om de antenne aan te passen aan den
trillingskring. Alle bedieningsknoppen zijn op het frontpaneel,
dat in drie secties is verdeeld, bevestigd (fig. 65).
Voeding van den gloeidraad van de zendlamp geschiedt
door w.s., welke door een verlagingstransformator, die in den
zender is gemonteerd, tot de vereischte spanning wordt
gereduceerd en door een regelbaren weerstand /?4 in de
primaire, binnen bepaalde grenzen, kan worden geregeld.
Over de laagspanningswikkeling van dezen transformator is
een voltmeter geschakeld.
Het middelpunt van den gloeidraad (ontkoppeld door
2 cond. van 0.01 /xF) is aan aarde gelegd door een in het
midden afgetakten inductievrijen weerstand. Hierdoor wordt
bereikt dat de zender zeer constant functioneert, terwijl de
inrichting in niet onbelangrijke mate er toe medewerkt om
den gloeidraad van de zendlamp te sparen, omdat op deze
wijze bij iedere wisseling van den stroom de spanning aan
iedere zijde van den gloeidraad ten opzichte van de plaat
gelijk is. De capaciteit van den ontkoppelingscondensator
tusschen het middelpunt van den gloeidraadtransformator en
de aardkiem E is 0.01 /xF.
In den zender zijn voorts aangebracht een compensatiespoel L4, en een gecombineerde hoog- en laagspanningsomschakelaar S2, type 551. Er zijn 2 stuks roosterlekken van
20.000
in serie in gebruik. De lengte van elk is 18.5 cm.
Indien de zender gebruikt wordt bij een installatie type 386,
welke zelf reeds een compensatie-inrichting heeft, doet deze
voor beide installaties dienst en schakelt men dus de
inrichting uit de 550 uit (gestippelde lijn bij L4). In combinatie
echter met een MC 3, MC 6 of MC 13, gebruikt men de
compensatie-inrichting van de 550, omdat deze door een
verstelbare ijzeren kern veel nauwkeuriger kan worden
afgeregeld dan de oudere modellen. De schakelaar 551 dient
om de h.s. en l.s. in gebruik bij de installaties voor de midden
golven over te schakelen op den KG zender.
De middelste sectie van het frontpaneel van den zender
is afsluitbaar door een deur, welke in het midden is voorzien
van een venster. In open stand van de deur, is de l.s. onder
broken door middel van den schakelaar S. Het ijzeren gestel
van den zender is aan de aardkiem verbonden.
In combinatie met den zender type 386 of MC 6 is een
112
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BOVENAANZICHT VAN SCHAK.EN TRANSE

AFNAME ISO M.A. B’J 10 000-0-10 000 V
SEC IN SERIE
20 000V

'

c

MIDDEN
SEC.

PRIM.
AFNAME 300 M.A. BU 5000-0-5000 V
SEC. PARALLEL
I0 000V
Fig. 68.
Hoogsp. transformator 396 met schakelaar type 397.
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h.s. transformator type 396 in gebruik, waarbij aangebracht
is een speciaal geïsoleerde schakelaar 397 (fig. 68).
Deze dient om de sec. spanning, die 10.000 — 0 — 10.000
volt bedraagt en te hoog is voor den zender 550, te reduceeren
tot 5000 — 0 — 5000 volt, door de twee secundaire secties
van den transformator parallel te verbinden. Het verbruik
is dan 300 m.A. Is de zender 386 in gebruik, dan kan door
middel van den schakelaar 397 de h.s. weer opgevoerd
worden tot 10.000 V. door de beide secundaire wikkelingen
van den transformator in serie te verbinden. Het verbruik
is dan 150 m.A.
Combineert men den KG zender met een MC 3 of MC 13,
dan doet de zelfde transformator dienst, doch aangezien
deze installaties met DA 8/3oo lampen als gelijkrichters zijn
voorzien, mag de maximale voedingsstroom 150 m.A. niet
te boven gaan. Hieruit volgt dus, dat bij deze combinatie de
550 alleen op halve kracht kan werken. Slechts door de
gelijkrichters te vervangen door die van het type DA 10/550- is
het werken op volle energie mogelijk.
Alhoewel de telegrafist zich in het algemeen niet heeft te
bemoeien met de afstemming van den zender en de noodige
gegevens daarvoor in het station aanwezig vindt, is het niet
ondienstig eenige algemeene opmerkingen te maken, die hem
van nut kunnen zijn bij het overgaan op een andere frequentie.
Een tabel in het station geeft aan welken stand van den
schakelaar behoort bij een bepaalde frequentie van den
h.f. trillingskring en waarop hij wil uitzenden. Als de
seinsleutel wordt neergedrukt en de condensator van den
kring langzaam wordt gedraaid, zal de golfmeter, die bij de
uitrusting van iederen lampzender behoort, ten slotte aantoonen dat de installatie op de gewenschte frequentie
oscilleert. De antenne-koppeling, welke aanvankelijk zoo los
mogelijk gehouden is, wordt nu vaster gemaakt, zoodat de
antenne-ampèremeter opneemt. Vervolgens wordt de antenne
serie capaciteit bijgeregeld totdat de antenne-ampèremeter den
hoogsten uitslag vertoont, waarbij eventueel de antennekoppeling zoodanig wordt gewijzigd, dat geen overbelasting
van den meter plaats vindt.
Steeds moet hierbij aandacht besteed worden aan den
uitslag van den voedings milli-ampèremeter. Zoodra n.1.
energie wordt overgedragen op het luchtnet, zal de voedings
stroom toenemen en deze toename mag hoogstens 70 milli114

ampères zijn boven de waarde die de meter aanwijst wanneer
de zender niet belast wordt.
Bij voldoende vaste koppeling tusschen antenne en
h.f. trillingskring op iedere frequentie waarop uitgezonden
wordt, zal de totale uitslag niet meer dan 230 milli-ampères
mogen bedragen.
De uitgezonden frequentie moet vervolgens opnieuw met
den golfmeter gecontroleerd worden, omdat het mogelijk is,
dat door de opname van het luchtnet eenige wijziging heeft
plaats gehad.
In vele gevallen zal het gewenscht zijn de antenne koppeling
zoodanig te verminderen, dat de toename van den voedingsstroom bij belasting van den zender niet meer: dan 50 milliampères bedraagt. Hierdoor voorkomt men (een te groote
terugwerking van de antenne op den gesloten 1kring, hetgeen
ten koste gaat van de constantheid der uitgezonden
frequenties.
Een correcte antennekoppeling wordt aangetoond door den
milli-ampèremeter, want zoodra deze bereikt is zal de naald
van den meter een plotselinge scherpen uitslag aanwijzen
(pieken).
Indien bij belasting van den zender de gloeidraadspanning
te veel fluctueert, dient de compensatie-inrichting te worden
bijgeregeld, totdat deze spanning practisch constant is.
Het is van belang er op toe te zien, dat de aansluitingen
van de lamp naar de plaat-, rooster- en gloeidraadkringen
niet te dicht langs het glas loopen. Hierdoor wordt een
electrostatisch veld veroorzaakt, waardoor het glas van de
zendlamp zou kunnen doorslaan.
Iedere wijziging van de wisselstroomspanning van den
generator of verandering in stand van de compensatiespoel
moet gepaard gaan met een bijregeling van de gloeispanning
tot haar juiste waarde.
Bij overschakeling van de zenders 386, MC 6, MC 3 of
MC 13 op den KG zender of omgekeerd, dient men nimmer
te vergeten den h.s. schakelaar type 397 om te zetten.

Aangezien vochtigheid de grootste vijandin is van de KG
uitzendingen, moet deze zooveel mogelijk worden onder
vangen. In den zender zelf zijn alle voorzieningen daartegen
getroffen, zoodat het de taak van den telegrafist is, de
installatie alsmede het station zoo droog mogelijk te houden.
Een drooglamp is in den zender aanwezig.
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De antenne-invoer en alle isolatoren moeten op geregelde
tijden gecontroleerd en gereinigd worden van roet en zoutaanslag.
Alvorens met een uitzending te beginnen, moeten de
gloeidraden zoolang gebrand hebben, dat de lampen flink
warm zijn.
Als het resultaat van verschillende proefnemingen is men
tot de slotsom gekomen, dat het gebruik van de normale
scheepsantenne voor de korte golf, alhoewel waarschijnlijk
iets minder resultaten gevende dan de meer ingewikkelde
speciale luchtnetten, meer dan goed gemaakt wordt door
grootere bedrijfszekerheid en gemakkelijkheid van onderhoud.
Elke scheepsantenne kan op ieder aantal % golflengten
worden aangestooten, door een condensator: en koppelspoel
in serie te plaatsen, waardoor de impedantie voor de beste
resultaten wordt gewijzigd.
Als bijlage II is opgenomen een schakelschema van een
compleet uitgerust radiotelegraafstation, waar de zender
gebruikt wordt bij een 1 /2 K.W. zender type 386.
Toelichting Bijlage II (fig. 53 en 66).
Stroomloop prim. ivisselstroomkring 386.
De schakelaar 551, welke zich in den zender 550 bevindt, staat naar
beneden.
De wisselstroom, komende van de linksche AC klem van de Mackie
machine, wordt aangesloten op de rechtsche — klem van den zender 386
en gaat vervolgens door : linksche comp. spoel (fig. 53) — linksche K —
seinsleutel — rechtsche K — PR — krachtregelaar — prim. transf. 396 —
klem TP zender 386 — deurschakelaar — linksche ~ klem — g.o. schake
laar 104 — beide T contacten schakelaar 272 (aut. alarm schakelaar) —
terug machine.

Stroomloop gloeide, transf. gelijke, lampen.
Linker AC klem machine — rechter — (AC) klem 386 — rechtsche
comp. spoel — gloeidr. transf. gelijkrichtlampen — linker
(AC) klem
— g.o. schakelaar 104 — 272 — terug machine.
Stroomloop gloeidr. transf. zendlamp 386.
Linker AC klem machine — rechter — klem 386 — rechtsche comp.
spoel — R-2 (gloeidr. weerstand) — gloeidr. transf. zendlamp — klem
OF 550 — schakelaar 551 — klem CC — g.o. schakelaar 104 — 272 ■—
terug machine.
Stroomloop prim. ivisselstr. kring 550.
Zelfde als bij 386.
Stroomloop gloeidr. transf. gelijke, lampen.
Zelfde als bij 386.
Stroomloop gloeidr. transf. zendlamp 550 (schakelaar 551 naar boven).
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Linker AC klem machine — klem ACi 550 — bovenste comp. spoel —
gloeidr. weerstand — prim. gloeidr. transf. ■— midden contact 551 —
klem CC — g.o. schakelaar 104 — 272 ■— terug machine.
De aansluitingen aan AA en BK van den zender 386 zijn bekend. In
de AA leiding zijn de antenne ampèremeter en de golfmeter opgenomen.
Is de zender 386 in gebruik, dan wordt 4- h.s. 1), die op den schakelaar
551 is aangesloten, hierop doorverbonden, bij het seinen met de 550
daarentegen is de ~T h.s. verbonden aan de plaat van de daarbij aan
gewende zendlamp. De middenaftakking van den transformator 396 is
verbonden aan de klem TC van den zender 550 en ligt nu rechtstreeks
aan aarde. In den benedenwaartschen stand van de 551 (gebruik zender
386) is de middenaftakking verbonden aan de klem MA, die weer ligt
aan klem TC (386) en vervolgens via den milli-ampèremeter M/A en
klem BK, zijcontacten seinsleutel aan de aardkiem E. Het rooster van
de zendlamp wordt bij het seinen via de zijcontacten van den seinsleutel
geaard.
Voor de ontvangst bij den KG zender 550 wordt een afzonderlijke
kleine antenne gebruikt, die, in den rechtschen stand van den antenneomschakelaar via den g.o. schakelaar en ontvangschakelaar (in den
stand KG), aan den ontvanger is verbonden.
Bij gebruik van den zender 386 wordt de groote antenne zoowel voor
seinen als ontvangen aangewend. De ontvanger is op den g.o. schakelaar
104 op de aardleiding aangesloten, in den zendstand van dezen schakelaar
is de ontvanger kortgesloten, omdat dan de zender rechtstreeks over den
antenne-ampèremeter en golfmeter is geaard.
Men zal bemerkt hebben, dat de klemmen fil., P, Ki en K op den
zender 550 niet zijn aangesloten. Voor het gebruik van de klemmen „fil.”
en P zie fig. 69 (schakelschema MC 13/550). De klemmen Ki en K zijn
abusievelijk niet verbonden, zij dienen in den primairen wisselstroomkring
te worden opgenomen, zoodat ook deze zender stroomloos wordt wanneer
de schakelaar sl bij het openen van de afsluitdeur wordt verbroken.

y2 K.W. MARCONI KG ZENDER TYPE 398.

Deze korte golf zender (tusschenkringzender met serievoeding) wordt meestal gebruikt in combinatie met
den y2 K.W. zender type 381, die de hoogspanning voor
de plaat van de zendlamp levert. De energie voor beide
zenders wordt verstrekt door een /2 K.W. 500 per. machine,
waarvan de wisselspanning gebruikt wordt voor voeding van
de gloeidraden der zend- en gelijkrichtlampen met tusschenschakeling van passende verlagingstransformatoren. De
gloeistroomwikkeling van den verlagingstransformator in den
zender 398 is door 2 condensatoren (0.005
elk) ontkoppeld,
waarvan het doorverbindingspunt h.f. is geaard. Om dezelfde
reden als genoemd bij de zenders 376 en 550 is ook hier
het middelpunt van den gloeidraad geaard.
*) In het schema bijlag'ie II moeten de bovenste twee contacten van den
ICW/CW schakelaar van den zender 386 worden doorverbonden.
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Fig. 70 geeft een schema van de inwendige verbindingen
van den zender, terwijl fig. ,71 daarvan een gedetailleerd
buitenaanzicht doet zien. De h.f. trillingskring bestaat uit
een aftakbare spoel waarop een variabele condensator is
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Fig. 70.
Schakelschema >/2 K.W. KG zender type 398.
aangesloten. De noodige terugkoppeling wordt verkregen
door een tweeden regelbaren condensator, welke tegelijkertijd
als roostercondensator dienst doet. In serie met het roosterlek
is een h.f. smoorspoeltje opgenomen. De 4- h.s. is op een
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gedeelte van de h.f. spoel aangesloten en <ontkoppeld door
een smoorspoel met condensator (tusschen 4- en — h.s.).
Door middel van een schakelaar S kunnen de volgende
frequenties worden uitgekozen :
stand 1
„2
„
3
„
4

18750—13636 kp/s
15789—11538 .,
12500— 9375 „
10000— 7500 .,

(16—22
(19—26
(24—32
(30—40

m)
m)
m)
m)

Als zendlamp dient een Philips TA 4/2üo.
A
S1A'7~
GZ.

«7<?zzz zwc;
V&S77V

--0^0

srGs^s=-

~SCS/Si■‘réSJUSZ

/WS-S./ -,4/*7J=» S*7s=71&&
GOs S/>7s
C.QSyS3^/VS

Si S^ZS7^/VCOA'öjSSSS

S~tGS^

------ —3 C

CZZ 7-ATS.

Fig. 71.
Buitenaanzicht KG zender type 398.

Als bijlage III is opgenomen een schema van den zender in
verbinding met den zender type 381. Voor overschakeling
van de h.s. en l.s. van de eene installatie op de andere wordt
een speciale omschakelaar S, gebruikt, welke in den zender
398 is ingebouwd.
Een ampèremeter van 0 — 2 A. wordt buiten den zender
aangebracht en wel zoo dicht mogelijk bij den aardbout. Voor
aanpassing aan de gewone scheepsantenne wordt een
variabele
serieverkortingscondensator aangewend, welke
buiten het toestel wordt aangebracht.
Het roosterlek heeft een weerstand van 30.000
(lengte 18.5 cm).
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In den zender is een golfmeter (geijkt in meters)
ingebouwd, die een afgestemde kring heeft waarop een
neonbuisje is aangesloten. De schaal van den afstemcondensator van dezen meter is op het paneel van den zender
aangebracht, terwijl het buisje door een gaatje in dit paneel
zichtbaar is.

Ufi %
■

zV

V

Fig. 72.

Foto van een 0.5 K.VV. Marconi KG lampzender type 398.
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De golfmeter mag enkel gebruikt worden om de juiste
afstemming te bepalen, daarna moet hij buiten afstemming
worden gebracht om te voorkomen dat hij te veel energie
opneemt en ook om beschadiging gedurende het seinen te
voorkomen.
Men zorge er voor, de koppeling tusschen de antenne en
den afgestemden kring niet te vast te maken, waardoor de
zendlamp uit genereeren zou slaan.
De voedingsstroom mag niet hooger zijn dan 120 m.A.,
bij welke waarde de plaat van de zendlamp lichtrood gekleurd
wordt. Roodheet mag zij echter niet worden.
Toelichting Bijlage III. (Zie ook fig. 56 en 70).
Stroomloop prim. ivisselstr. kring zender 381.
Ui (generator) — ACa — linksche comp. spoel — prim. h.s. transf. —
K —■ krachtregelaar — seinsleutel — g.o. schakelaar 104 — K/Ki (398) —
Ka (381) — ACi — Xa (generator).
Stroomloop gloeidr. transf. gelijkr. lampen.
Ui — ACa — rechtsche comp. spoel — prim. gloeidr. transf. gelijkrichtlampen — ACi — (de weg van ACi (381) naar ACi (398) is
verbroken, omdat de schakelaar Si in den 398 volgens de figuur naar
beneden staat) — terug naar Xa.
Stroomloop gloeidr. transf. zendlamp.
Ui — ACa —■ rechtsche comp. spoel ■— CC (381) — CC (398) —
Si — OF (398) — OF (381) — weerstand Ra — prim. gloeidr. transf. —
ACi — terug Xa.
De rechtsche comp. spoel (n.1. die voor de gloeidraden en verbonden
tusschen ACa en CC) wordt door de linker zijcontacten op den seinsleutel
bij het seinen kortgesloten, omdat dit de beste stabilisatie van den zender
geeft bij gebruik van een, niet voor deze installatie, geconstrueerde,
machine. Dit is echter niet normaal, omdat nu immers de geheele com
pensatie buiten werking is gesteld en mag dan ook niet geschieden bij
aanwending van den juisten omvormer.

Stroomloop prim. ivisselstr. kring zender 398.
Zelfde als bij 381.
Stroomloop gloeidr. transf. gelijkrichtlampen.
Zelfde als bij 381.
Stroomloop gloeidr. transf. zendlamp 381.
De gloeidr. kring van deze lamp is onderbroken, omdat de schakelaar Si
in den zender 398 thans naar boven staat. Daardoor brandt nu de zend
lamp van de 398 en de

stroomloop gloeidr. transf. is :
Ui — AC‘2 — rechtsche comp. spoel 381 — CC (381) — CC (398) —
schakelaar Si naar boven — weerstand — prim. gloeidr. transf. — ACi —
ACi (381) — terug X2.
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Het rooster van de zendlamp 381 wordt via de aansluitklem BK, door
de rechtsche zijcontacten van den seinsleutel gedurende het seinen aan de
klem E (aarde) gelegd.
De klem AA (aardkant van de antennespoel) wordt via den g.o. schake
laar 104, den ant. amp. meter en den golfmeter aan aarde verbonden.
Ook de noodzender krijgt via deze verbinding aarde, zoodat ook thans
de ant. amp. meter en de golfmeter dienst doen.
De plus van de h.s. van den 381 is via den toon/onged. schakelaar
rechtstreeks verbonden aan de plaat van de zendlamp als deze installatie
als zelfstandigen zender wordt gebruikt. Bij de combinatie 381/398 wordt
de + h.s. leiding achter den toon/onged. schakelaar onderbroken (in
figuur 56 aangeduid door de stippellijn) en de onderbrekingsplaats wordt
verbonden aan den schakelaar Si van den 398, zooals in fig. 70 is aan
gegeven. Staat deze schakelaar naar beneden (gebruik 381), dan volgt
uit het schema dat de onderbrekingsplaats weer doorverbonden is. Wordt
Si evenwel naar boven gezet, dan is -j-h.s. via de klem +h.s.p. verbonden
aan de plaat van de zendlamp 398.
Bij den KG zender wordt voor ontvangst een afzonderlijke korte
antenne gebruikt, welke via den antenneschakelaar loopt en op den
g.o. schakelaar 104, wanneer deze in den zendstand staat, is geïsoleerd.
In den ontvangstand wordt het luchtnet via dezen schakelaar en den ,,ant.
omschakelaar ontvanger” aan het ontvangtoestel verbonden. De zendantenne is dan permanent via den antenneschakelaar aan den zender 398
aangesloten.
Bij gebruik van den zender 381 staat de antenne-schakelaar naar rechts
en nu wordt deze laatste aan den isolator verbonden, waarop zich het
stopcontact bevindt, waaraan de antenne-verbinding van dezen zender is
aangesloten. In het schema is nog een isolator geteekend, welke met den
noodzender is verbonden en waaraan de antenne, bij gebruik van deze
installatie, wordt aangesloten.
In beide gevallen wordt ontvangen in de aardleiding en loopen de
ontvangstroomen van de antenne óf via „ant.” en AA (381), over de
doorverbinding op den g.o. schakelaar 104 en den „ant. schakelaar ontv.”,
welke nu naar rechts staat, naar den ontvanger óf van de antenne via
„ant—aarde” noodzender over de doorverbinding g.o. schakelaar 104 en
den bovenbedoelden schakelaar naar den ontvanger.
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VII.

STUURKRINGZENDERS.

STUURKRINGZENDER TYPE C (NSF MZ 32).

De in 1938 te Cairo gehouden Internationale Conferentie
heeft in het Algemeen Reglement op de radio-telegrafische
verbindingen eenige belangrijke veranderingen vastgelegd.
Wat de zenders aangaat betreft dit voornamelijk de vast
stelling, bij de te gebruiken golflengten, van een geringere
frequentie-tolerantie (afwijking tusschen de aan den zender
toegekende frequentie en de uitgezonden frequentie) en
een beperking van de aan te wenden freq.-bandbreedten.
Voor de lampzenders voor de middengolven (600—800 m)
die vanaf 1 Januari 1940 op alle schepen moeten zijn aan
gebracht, is de frequentie-tolerantie op 0.3 % vastgesteld,
m.d.v. dat voor dergelijke zenders, welke op dit tijdstip reeds
aanwezig zijn, een uitstel van 4 jaar is toegekend om aan
dezen eisch uitvoering te geven.
Om aan deze bepaling te voldoen, is de stuurkringzender
type C geconstrueerd. De freq.-tolerantie bedraagt hierbij
hoogstens 4- of — 0.1 %, terwijl het frequentie-verloop
vanaf het oogenblik van inbedrijfstellen tot 15 min. daarna
eveneens 4- of —0.1 % is.
Een verder kenmerk is, dat de veldsterkte van de sterkste
harmonische beneden 3000 kHz niet grooter is dan 300 p-V.
op een afstand van 5 km van een groote scheepsantenne.
De zelf-genereerende stuurtrap bevat de lamp Lr (type
TC 04/10), een spoel St, een variabelen condensator Cx
(nulcapaciteit 21 pF, max. cap. 544 pF), een bijstelcondensator C3 en een vaste capaciteit C2 (bijlage IV).
De bijstelcondensator C3, welke een capaciteit heeft van.
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40 pF, dient om de nul-capaciteit van de kringen gelijk
te maken. Wordt
------ een andere stuurlamp in gebruik genomen,
die een <afwijkende inwendige capaciteit heeft, dan kan met C3
de ijkingj en de gelijkloop der kringen hersteld worden,
Als reserve aan boord wordt echter een lamp verstrekt,
die speciaal is gekeurd om te zorgen dat zij gelijke eigen
schappen heeft als die, waarmede de zender is geijkt. Hier
door is bijregeling niet noodig en bovendien ongewenscht,
omdat, door verandering van de capaciteit van C3, gemak
kelijk geheele ontregeling plaats vindt, die met de minder
nauwkeurige meters aan boord moeilijk te herstellen is.
De vaste capaciteit C2 (335 pF) dient, evenals de vaste
cond. C13 (300 cm) in den tusschenkring, om, met de zelfinductiespoelen Si en S2, een vaste nul-capaciteit te ver
krijgen, welke dan kan worden gewijzigd met de variabele
condensatoren om de vereischte zendfrequentie op te
wekken. Bovendien hebben zij tot doel om een frequentieverloop, als gevolg van de temperatuur-coëfficiënten van
de kringen, tegen te gaan, terwijl tevens een gunstige bandspreiding wordt verkregen (zie bladz. 139).
De capaciteit van den variabelen condensator zou, zonder
den vasten condensator, een grootere waarde moeten hebben
en daardoor een nauwkeurige frequentie-instelling onmogelijk
maken.
De stuurkring is geïsoleerd opgesteld en voorzien van
een dubbele afscherming.
De vereischte negatieve roosterspanning wordt verkregen
door den spanningsval, die over den roosterlekweerstand /?L
(10.000 Ohm) ontstaat als gevolg van den roosterstroom.
C4 is de roostercondensator (2000 pF). Een oscillator
met roostercondensator en lekweerstand genereert gemak
kelijk. Aanvankelijk immers is Er = 0, en is dus de lamp
ingesteld in het steilste deel der karakteristiek. Automatisch
wordt nu de negatieve roosterspanning gevormd en het
rendement opgevoerd (analogie roosterdetectie).
De anodevoeding van L1 is aangesloten op een aftakking
van spoel
en vindt plaats over de smoorspoel SSX,
ontkoppeld door C5 (10.000 pF). Deze condensator zorgt
er ook voor dat het aftakpunt voor h.f. op nulpotentiaal wordt
gebracht. De lamp zou anders niet of slecht oscilleeren.
Opdat de, door den stuurkring opgewekte, trillingen zoo
constant mogelijk zijn, vindt behalve door de normale afvlakinrichting (SS4 — C15) nogmaals afvlakking plaats door een

125
9

l.f. filter, bestaande uit de smoorspoel SS5, ontkoppeld door
Ci 7 (1 mF. 1000 V.), waardoor een zoo zuiver mogelijke
gelijkspanning verkregen wordt.
Bovendien voorkomt dit filter (SS5—C17) dat de toonfrequentie op de anode van de stuurlamp komt en is er dus
een geringere kans op frequentie-modulatie. Ook bij het
werken in toon blijft dit filter ingeschakeld.
De stuurkring is door middel van C7 (40 pF) capacitief
gekoppeld met den stuurroosterkring van de h.f. eindversterkertrap. Deze is uitgerust met twee parallel geschakelde
penthoden L2 (type Philips PC 1.5/100). In de roosterleidingen van deze lampen zijn dempingsweerstanden R$
opgenomen, ieder groot 200 Ohm, voor het tegengaan van
mogelijk parasitair oscilleeren der lampen.
De beide roosters krijgen automatisch hun negatieve
spanning over den weerstand 7? 5 (2 weerstanden ieder van
1000 Ohm parallel verbonden), welke aangesloten is
tusschen de middenaftakking van den gloeidraadtransf. TR2
en aarde. Bij meting van een bepaalden zender bedroeg de
totale kathodestroom van beide lampen bij ongedempt werken
340 m.A. De negatieve roosterspanning was toen :
340
loooX5OO=17O V.

Bij terugbrengen van de uitgestraalde energie tot
(zie
verderop) bedroeg de totale kathodestroom 65 m.A. en was
toen de negatieve roosterspanning :
X 500 = 32.5 V.
1000
Men ziet dus, dat de instelling van de neg. voorspanning
automatisch plaats vindt.
Door het loopen van den roosterstroom door den weerstand
R2 wordt de neg. roosterspanning nog met ± 10 V. verhoogd
(/?2 = 10.000 Ohm, roosterstroom zt 1 m.A.). Zij wordt
aan het rooster toegevoerd over de smoorspoel SS2, welke
evenals R2 wordt ontkoppeld door Cs (10.000 cm).
De in de kathodeleiding opgenomen weerstand /?19 (0.2
Ohm), welke de shunt is voor den m.A. meter, kan ten
opzichte van den weerstand 7?5 worden verwaarloosd voor
de bepaling van de negatieve roosterspanning.
De tusschenkring (anodekring van de h.f. eindversterkertrap) bestaat uit een spoel S2, een variabelen condensator
C12 (40 — 560 pF) en den bovengenoemden vasten conden-
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Fig. 73. Frontaanzicht C zender.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lt.
12.
13.
De

14. zekering wisselspanning omvormer.
antenne-ampèremeter M-».
kathodestroom meter Afj.
15. h.s. zekering.
16. zekering schecpsnet.
handwiel variometer S3.
17. aansluitklemmen (deksel weggenomen).
scinrelais.
18. gelijkrichtlampen £.3.
7?//-embleem.
handwiel voor afstemming,
19. stuurlamp Li20. ventilatie comp. weerstanden m. kapje.
stuur- en eindtrap (Ci—C12).
21. antenne-isolator.
fijnafstemming antennekring.
palophefinrichting.
22. aardkiem.
23. instelling antenne-koppeling.
golflengtepal.
24. aard-klem.
pcnthoden Lo
25. aansluitklemmen (deksel weggenomen).
rem R voor afstemcondensator.
doorverbindingsstrippen.
26. loupe.
omschakelstrippcn voor Mi.
zender (zonder invoer-isolator) is 954 mm, de breedte 608 mm.
hoogte van cden
‘
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sator C13 (300 cm, 1800 V.). De variabele (afstem) conden
sator van den stuurkring C\ en die van den tusschenkring
C12 zijn op dezelfde as gekoppeld, zoodat deze kringen door
middel van één afstemwiel kunnen worden ingesteld. Deze
schaal is voorzien van een palinrichting (fig. 73) voor 5

Fig. 74. Foto C zender.
Links onderaan behoort Voltmeter M-i te zitten.
vaste golven, welke inrichting echter ook buiten werking
gesteld kan worden door middel van een hefboompje, dat
door een knop P wordt bediend. De pallen zijn op den rand
van de afstemschaal bevestigd.
De palgolven zijn : 600 m witte
pal
660 ,, roode
705 „ lila
730 „ gele
800 ,, groene

128

Om een zoo juist mogelijke aflezing te verkrijgen, is op de
afstemschaal een loupe gemonteerd, waardoor het mogelijk
is de instelnauwkeurigheid zoodanig te maken, dat de freq.
van den stuur- en tusschenkring binnen 0.05 % van de
gewenschte frequentie valt. De afstemming van boven
genoemde golven geschiedt op de fabriek met behulp van
een zeer nauwkeurigen frequentiemeter (z.g. frequentiestandaard met kristalsturing).
Het is echter ook nog mogelijk, naast de bovengenoemde.
op een willekeurige golflengte
af te stemmen. In dat geval
wordt door het knopje P de
palinrichting buiten werking ge
steld, doch aangezien nu de
~9 r
schaal gemakkelijk kan be
wegen, b.v. door het slingeren
van het schip, is een rem R
_T
aangebracht, waarmede
de
J'
schaal kan worden vastgezet.
De anodevoeding van de
eindtrap vindt plaats over een
h.f. smoorspoel SS3 ontkoppeld
•Sj
52
door C14 (2 X 6000 cm). De
schermroostervoeding geschiedt
over een weerstand R± (1000
Ohm) ontkoppeld door C10
(10.000 cm).
Fig. 75.
Behalve dat RA de schermroosterspanning (zfz 340 V. bij
volle energie ongedempt) op de juiste waarde instelt, dient
hij ook voor ontkoppeling en fungeert hij als remweerstand.
Bij het oploopen n.1. van den schermroosterstroom (bij een te losse antennekoppeling)
neemt de spanningsval over R± toe en be
veiligt zoodoende de lamp, doordat de
Q.Q^'Ó schermroosterdissipatie niet boven een veilige
60/ waarde oploopt.
De vangroosters worden ontkoppeld door
C
n
(2000 cm) en zijn aangesloten op de
Fig. 76.
middenaftakking van de gloeistroom-wikkeling van TR2. Door deze aansluiting hebben de vangroosters
een pos. potentiaal (170 V.) ten opzichte van aarde en hetzelfde potentiaal als de gloeidraden.

I
E
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De antennekring is inductief en variabel met den tusschenkring gekoppeld en wordt afgestemd door middel van den
variometer S3, welke in serie is geschakeld met een verlengspoel. Deze laatste is voorzien van verschillende aftakkingen
(fig. 75), die op een contactbordje zijn aangesloten (fig.
76). Door U-vormige contactstukken kunnen, voor het
verkrijgen van een juiste antenne-afstemming, verschillende
secties kortgesloten worden. De antennekring is over den
antenne-apèremeter M2 (0—10 A.) aan aarde gelegd.
De voeding van de gloeidraden geschiedt met wisselstroom,
welke geleverd wordt door een 2 K.W. 500 perioden om
vormer, dezelfde machine welke ook bij de 2 K.W. vonkzenders gebruikt wordt. De wisselspanning wordt door den
meter M4 aangewezen (meetbereik 0—'300 V.).
Bij volle energie neemt de zender bij ongedempt seinen
ongeveer 3% Amp., bij „toon” ongeveer 5 Amp.
De wisselstroom wordt via zekering Z} (10 A. Diazed) en
schakelaar
toegevoerd aan den zender. Laatstgenoemde
schakelaar heeft drie stel contacten, waarvan het tweede kan
gebruikt worden voor afstandbediening van den omvormer,
terwijl het derde de scheepsspanning via den seinsleutel
inschakelt voor het seinrelais RL1, De schakelaar
kan
3 standen innemen. In den eersten stand is de wisselstroom
op den zender en de gelijkspanning van de scheepsdynamo
op het seinrelais aangesloten, in den tweeden stand is de
zender spanningsloos, terwijl in den derden stand door het
laatste contact van het derde stel een verwarmingslamp L4
(kooldraadlamp 110 V. 25 N.K. bajonetfitting) wordt in
geschakeld ; ook dan is de zender spanningsloos.
In serie met het seinrelais
is een weerstand 7? 15 (3000
Ohm) geschakeld voor 110 V. scheepsnetten, terwijl voor
220 V. scheepsnetten nog een weerstand T?17 (3000 Ohm)
voorgeschakeld kan worden. Bij 65 V. scheepsnetten worden
beide weerstanden parallel verbonden. In de scheepsnetleiding is de zekering Z2 (6 A. Diazed) opgenomen. Er
wordt gebruik gemaakt van een seinrelais, omdat anders
hoogspanning op den seinsleutel zou komen te staan. Over
de relaiscontacten is een condensator C18 (0.1 mfd 1500 V.)
in serie met een weerstand 7?1G (50 -zv) geschakeld om het
sleutelklikken op te heffen.
De schakelaar SR2 Is in de primaire van den h.s. trans
formator opgenomen, zoodat hiermede de hoogspanningsgelijkrichter wordt ingeschakeld. Is de zender in bedrijf, dan
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Fig. 77.
Achteraanzicht C zender.
1. antenne verlengspoel met variometer S3.
2. compensatie-weerstanden /??.
3. vaste condensator van den tusschenkring C13.
4. penthodcn L->.
5. variabele afstemcondensator van den
tusschenkring Ci*.
6. tusschenkringspoel S».

7. gelijkrichtlampcn L3.
8. afvlaksmoorspoel SS-j.
9. gloeistroomtransformator 77?-j
(voor versterkerlampen).
10. gloeistroomtransformator TR3
(voor gelijkrichtlampcn).
11. seinrelais-condensator Cis12. h.s. transformator TR^.

kan bovendien door den geef-ontvangschakelaar, type 104, de
gelijkrichter in- en uitgeschakeld worden.
Door laatstgenoemden schakelaar, die aangesloten is op
de klemmen 6, 10 en 15 (fig. 78).
r#/, r*a r*s
wordt bij het uitschakelen van den
h.s. gelijkrichter (luisterstand)
een weerstand R6 (200 -/-v) in
den primairen gloeistroomkring
opgenomen. Hierdoor wordt ver
*6
kregen dat de gloeispanning, bij
volle energie, constant blijft, zoodat de wisselspanning (M3 =
/o
220 V.. M4 = ±2 270 V.) van
220 Vt
de machine niet behoeft te worden
GO 3
Ar
nageregeld wanneer van zenden
/o*
op ontvangen wordt overgescha
keld. Dit is alleen noodig bij over
gaan op andere energie. In den
zendstand van den g-o schakelaar
wordt
tusschen de klemmen
Fig. 78.
6 en 10 kortgesloten. Het in- en
uitschakelen van de hoogspanning kan ook geschieden met
den schakelaar S/?2Aangezien de gloeidraadspanning van de stuurlamp,
versterkerlampen en gelijkrichtlampen resp. 4 V., 10 V. en
2.5 V. bedraagt, wordt gebruik gemaakt van verlagingstransformatoren TRX, TR2 en ?7?3 ( 77? 3 is in het schema
abusievelijk met 7J?4 aangeduid) om de juiste spanningen
te verkrijgen. Behalve de bovengenoemde functie heeft TR$
nog een tweede doel, n.1. voor de aansluiting van 4- h.s., die,
zonder aanwezigheid van dezen transformator, op het wisselstroomnet zou zijn verbonden, hetgeen natuurlijk niet mag.
Om eventueele h.f. trillingen naar aarde af te leiden zijn de
gloeidraadwikkelingen van TR} en TR2 resp. overbrugd door
de condensatoren C6 en C9 (10.000 cm elk). Voltmeter M3
(meetbereik 0—300 V.) is parallel aan de primaires der
gloeistroomtransformatoren geschakeld ter controle van de
gloeispanning.
De kathodestroom (20 m.A.) van de stuurlamp of van de
versterkerlampen (zt 350 m.A. ongedempt, 380 m.A. toontelegrafie) kan gecontroleerd worden met den milli-ampèremeter
(0—50—500 m.A., C16 = 0.1 /xF). In het eerste
geval moet de omschakelstrip tusschen 42 en 31 (zie schema)
132

worden verbonden (het middelpunt van de gloeidraadwikkeling TRr moet in het schema worden verbonden met 42),
in het laatste geval tusschen 31 en 41, waardoor de meter in
de min-leidingen van de resp. lampen wordt geschakeld. Om
den meter uit te schakelen worden de doorverbindingen 42—32
resp. 41—'32 gemaakt. Bij meting van den kathodestroom van
de versterkerlampen is de meter geshunt door den weerstand

Z?19 (0.2 Ohm).
De hoogspanningsgelijkrichter, bestaande uit 2 parallel
geschakelde Philips DCG 4/1OOo lampen (L3), betrekt zijn
anodespanning van den h.s. transformator 77?4 (gelijkstroomweerstand primair 0.8 -rv : totale gelijkstroom-weerstand sec.
76 a), die een sec. spanning geeft van
2200 V. effectief,
dus 3100 V. piek. In de min-leiding van de hoogspanning is,
ter beveiliging van de gelijkrichtlampen, de zekering Z3
opgenomen. (1 Amp. type 08 140 35).
Over den uitgang van den gelijkrichter, die een gelijk
spanning van zt 1750 V. levert, is een potentiometer (R7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 en 18) geschakeld, waarvan de anode
spanning voor de stuurtrap (400 V.) en de schermroosterspanning van de eindtrap (100—500 V. afhangende van de
uitgestraalde energie) worden af getakt. Doordat de smoorspoel SS4 (gelijkstr. weerst. 45 a^) in de 4-h.s. is opgenomen,
staat over den potentiometer ± 1600 V.
Het seinen vindt plaats in de anode der stuurlamp en de
schermroosters der eindlampen, welke over den schakelaar
SR4, via de aansluitklemmen 18 en 23 en de contacten van
het seinrelais RLr (dat in den ruststand van den seinsleutel
voor de doorverbinding zorgt) aan aarde worden gelegd,
doordat het potentiometer-gedeelte Rs—J?14 wordt kort
gesloten. Alle drie hebben dus geen spanning, zoodat de
stuurlamp niet genereert en de penthodes niet versterken.
Zoodra echter bij het seinen de relaiscontacten worden ver
broken, krijgen de anode van de stuurlamp en de scherm
roosters der penthodes spanning, zoodat de stuurlamp
oscilleert en de penthodes deze trillingen versterken. Het
overblijvende deel van den potentiometer (R7 en 7?18) dient
als compensatie-weerstand en de weerstand daarvan is zoo
danig. dat, zoowel bij open als gesloten seinrelais, hetzelfde
vermogen door den gelijkrichter wordt afgegeven. De door
de machine te leveren energie blijft dus constant, waardoor
een zeer goed seinteeken wordt verkregen.
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Voor het uitzenden van ongedempte telegrafie wordt de
1000 perioden rimpel van den gelijkrichter zorgvuldig
afgevlakt door een filter, bestaande uit de smoorspoel SS4 en
een condensator C15 (2 p.F 1500 V.).
Bij toontelegrafie wordt de afvlakcondensator C15 door den
seinwijzeschakelaar 57?3 uitgeschakeld, terwijl bovendien de
afvlakspoel SS4 wordt kortgesloten, zoodat de uitgestraalde
draaggolf met de 1000 perioden rimpel wordt gemoduleerd
en dus een toon 1000 wordt verkregen (500 perioden dubbelphasig gelijkgericht). Ter voorkoming van vonkvorming aan
de contacten bij het omzetten van schakelaar S/?3 en welke
veroorzaakt wordt door inductiestooten, is over spoel SS4 de
weerstand /?2o (5 parallel weerstanden van 0.1 megohm elk)
aangesloten. Deze moet in het schema van bijlage IV worden
bijgeteekend op de wijze zooals fig. 89 aangeeft.
De modulatiediepte bedraagt ca. 60 %.
Aangezien bij de uitzendingen op ongedempt en op toon
de neg. spanning van de stuurroosters der eindlampen
dezelfde blijft, zal het uitgestraalde vermogen van den zender
op toon grooter zijn dan op ongedempt. (In werkelijkheid is
de neg. roosterspanning bij toonuitzending iets grooter, omdat
/kath. toeneemt en dus ook de spanningsval over R$). De
antennestroom bedraagt, b.v. bij een antenne van 5 a 6
Ohm weerstand en een capaciteit van ± 600 pF, resp. 6J4
en 6 Amp., overeenkomende met een antenne-kring energie
van 275 tot 340 Watt. Bij gunstige antenne-koppeling kan
de energie, in de antenne zelf, dan 190 tot 230 Watt bedragen.
Door de kortsluiting van SS4 neemt de zender meer energie
op, zoodat de gloeispanning niet meer voldoende gecom
penseerd zou worden door den weerstand Rq, wanneer de
h.s. uitgeschakeld wordt.
Om ook in dat geval een constante gloeispanning te verkrijgen, is op den schakelaar 57?'3 een contact aangebracht,
dat in den stand ,,ongedempt” een gedeelte van den compensatie-weerstand RG kortsluit.
Met behulp van den schakelaar SR4 kan de energie-uitzending zoodanig worden geregeld, dat % of 1/i6 der
maximale energie wordt uitgestraald (de antenne-stroom
wordt dan tot x/2 resp. % verminderd).
De energie-regeling komt in principe op het volgende neer
(fig. 79). Wordt de schakelaar S/?4 in den stand Aj gezet,
aarde
en ---dus---ook
dan wordt de spanning tusschen
en a
---- —
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de schermroosterspanning lager. Als gevolg hiervan ver
mindert ook de schermroosterstroom en derhalve eveneens de
stroom die door den potentiometer vloeit. Door den zwakkeren
stroom in P7 en 7?1S zal de spanningsval over deze weer
standen minder worden en neemt de spanning tusschen het
punt P en aarde toe en, aangezien aan dit punt de plaat
van de stuurlamp is verbonden, vermeerdert dus ook de plaatspanning. Doordat echter bij het omzetten van SR4 het blad Y
van den schakelaar (dat de
SCA/888r8OOSr^.S
weerstanden B—Bx en Bx—■
B2 in den geteekenden stand
kortsluit) op het contact Bx
komt te staan, wordt de
weerstand B — B} bijgescha
A? /<3
keld. Hierdoor gaat in de
8
compensatie-weerstanden R7
y
en P1S tot Bi weer meer
spanning verloren en daalt
de spanning bij P. Bij een
juiste bemeting van de weer
standen, die door het blad Y
van den schakelaar worden
ingeschakeld, blijft de span
Fig. 79.
ning bij P constant (hetgeen
met het oog op de stabiliteit
van de stuurkringfreq. noodzakelijk is) ook als de schakelaar
den stand B2 en A2 inneemt. Dus zal het werken met ver
minderde energie, welke vermindering tot stand komt door
het plaatsen van SR4 resp. op de standen AY en A2 met als
gevolg verminderde schermroosterspanning van de eindlampen, toch een goede compensatie behouden blijven. De
machinespanning moet worden bijgeregeld tot
weer
220 V. aanwijst.
2_-_ P
?77 (5 weerstanden van 700
De compensatie-weerstanden
Ohm elk in serie) en P1S (700
(---- Ohm), zijn zoodanig~ berekend,
.
dat zij, bij niet neergedrukten sleutel, de warmte-ontwikkeling
als gevolg van den, door de gelijkrichtlampen geleverden.
stroom kunnen voeren. Niettemin wordt, om overmatige
verhitting te voorkomen, aangeraden den zender niet langer
dan ± 30 min. te laten bijstaan met niet neergedrukten
seinsleutel.
De zender bestaat uit 3 gedeelten, welke in een geheel van
metaalplaat vervaardigde kast zijn gemonteerd (zie foto en
7-

n
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fig. 73). Het onderste gedeelte, hetwelk met de frontplaat
als één geheel is samengebouwd, bevat het voedingsapparaat
en kan voor eventueele inspectie gemakkelijk worden

_ g

«StJAr^zz/vx/Có-z «w>v .«VZM ost/yv.

Fig. 80.

cJ
uitgenomen, nadat

5 schroeven zijn verwijderd
bindingsstrippen met het h.f. chassis zijn losgenomen.
De verschillende schakelaars, meters enz. op dit gedeelte,
zijn aangegeven in fig. 73.
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Boven het voedingsgedeelte
bevindt zich het h.f. ged
£
dat als chassis in de kast $is geschoven. Het wordt aa
voorzijde afgesloten (op de« teekening verwijderd) doo
$
deur voorzien van
2 handvaten, die gemakkelijk kan wo
weggenomen, nadat de rem naar boven is gedraaid.
midden van het chassis wordt ingenomen door den stuur
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met daarachter den tusschenkring. Het chassis kan verwijderd
worden, nadat de verbindingsstrippen en twee schroeven aan
de voorzijde losgenomen zijn.
In het bovenste gedeelte van de kast bevindt zich de
antennekring. Rechts zijn op een apart chassis het seinrelais
en de compensatie-weerstand aangebracht. Na het verwijderen
van de frontplaat kan dit chassis voor eventueele inspectie
gemakkelijk worden uitgenomen, nadat 5 schroeven zijn
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Fig. 82.
Overzicht van de aansluitklemmen met de te maken door
verbindingen en aansluitingen bij de montage. De nummers
komen overeen met het schema. Tusschen 16 en 17 kan een
microfoon met batterij worden verbonden als de zender
voor telefonie wordt gebruikt (vangroostermodulatie).

verwijderd. Ook het relais is uitneembaar, nadat 2 schroeven
zijn losgenomen. De variometer (S3) is dan tevens toeganke
lijk voor het verzetten van de antenne-aftakking. De antennekoppeling is te bereiken met een geïsoleerden schroeven
draaier door een opening in den linkerzijwand. Deze
koppeling blijft onveranderd voor het geheele golfbereik van
600—800 M. en tevens voor uitzending met J/J of 1/1q van
de maximale energie.
Teneinde een goede ventilatie te verkrijgen zijn in de kast
boven de compensatie-weerstanden openingen aangebracht.
Boven deze openingen is een kapje geplaatst om indringen
van druipwater en stof tegen te gaan.
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De verbindingen tusschen de drie hoofddeelen van den
zender worden tot stand gebracht op een drietal klemmenstrooken welke zich achter het middenpaneel bevinden. Hier
kan ook de milliampèremeter Mx in den kathodekring van
stuurlamp en eindlampen worden geschakeld.
Fig. 81 geeft een afbeelding van deze klemmenstrooken
met de aanduiding waaraan de verschillende klemmen ver
bonden zijn. De nummers komen overeen met die van het
schakelschema.
De inbedrijfstelling geschiedt door de schakelaars SRX en
SR2 °P .dn” te zetten en den g.o. schakelaar op „ontvangen”.
Daarna wordt de machine aangezet en de spanning bijgeregeld
tot de Voltmeter M3 220 V. aanwijst.
Na ca. 15 sec. wordt de hoogspanning met den g.o.
schakelaar ingeschakeld. Dit is noodig, daar de hoogsp. eerst
dan mag ingeschakeld worden, nadat de gloeidraadtemperatuur van de gelijkrichtlampen 20° C. is geworden. In
koude streken zal het noodig kunnen zijn de gelijkricht
lampen van te voren te verwarmen door middel van de
verwarmingslamp Z,4. In warme streken zal men soms met
een korteren verwarmingstijd dan 15 sec. kunnen volstaan.
De afstemcondensator wordt ingesteld op de palgolf waarop
de uitzending moet plaats hebben of, indien op een wille
keurige golf moet worden gewerkt, wordt afgestemd volgens
de ijkkromme. De gunstigste antenne-aftakking wordt op den
variometer opgezocht en de antennekoppeling bijgeregeld tot
maximum antennestroom verkregen wordt.
De spanning van den gloeidraad-voltmeter mag nimmer
meer dan 220 V. aanwijzen. De juiste instelling geschiedt bij
volle belasting van den motor-generator, dus wanneer SR2 op
„in” staat en de g.o. schakelaar op „zenden”.
Indien de zender met den antennekring goed is ingesteld,
behoeft dan niet op den sleutel te worden gedrukt. Op den
stand „ontvangen” zal de gloeidraadmeter iets lager dan
220 V. aanwijzen.
Bij het eerste in bedrijf stellen van de kwikdarnp-gelijkrichters DCG 4/1000 moet de gloeidraad 1 uur branden (zgn.
,,cleanen”), alvorens de hoogsp. mag worden ingeschakeld.
De schakelaar SR2 moet dan op „uit” staan. Ook de reservelampen moeten dadelijk na ontvangst 1 uur gloeidraadverhitting ondergaan en daarna rechtstandig, met de gloeidraad-aansluiting naar beneden, worden opgeborgen. Er moet
zorgvuldig voor worden gewaakt, dat, bij het wegzetten en
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plaatsen in den zender, de lampen niet meer worden gekanteld.
Indien door de een of andere oorzaak kwik op de anode van
de lamp is gekomen, moet eveneens de gloeidraad 1 uur
bijstaan, alvorens de hoogspanning mag worden ingeschakeld.
Het overgaan van toon op ongedempt moet met
afgeschakelde hoogspanning geschieden. Geen der schakelaars
van den zender mag bediend worden bij neergedrukten sleutel.
Voordat men eenig deel van den zender gaat aanraken,
moeten de twee diazed zekeringen losgedraaid worden. Ook
moet de seinwijzeschakelaar SR% dan op ,,ongedempt'’ staan,
daar de afvlakcondensator anders geladen blijft.
Nog beter is het om, wanneer de zender moet geïnspecteerd
worden, de machine te stoppen en het scheepsnet uit te
schakelen. Ook dan SR3 op ongedempt plaatsen.
Medegedeeld zij nog, dat de zender door de fabriek
(N.S.F.) aangeduid wordt als STC 200/55.
S = stuurkring, T = tusschenkring, C = continu variabel
golfbereik. 200 = antenne energie in Watts, 55 type-nummer.
Wij kunnen het begrip „bandspreiding" het best duidelijk maken door
het geven van een voorbeeld.
Gesteld, dat een frequentieband beschikbaar is van 1000 KHz (dit wordt
ook wel uitgedrukt door 1 MHz = Megaherz — 10G Hz) en dat de
zelfinductie in den trillingskring 10 /xH bedraagt. Wanneer nu voorts de
maximale capaciteit 100 pF mag en moet zijn, dan vinden wij voor :
______________ 1________________ _
1

“ 2 57 \XLC~

10s

1
= 2 w

2 57 1/10.10—°.

100.10—12

108
— = 5.10G Hz =
20

io—i5 = 2

= 5000 KHz = 5 MHz.
Dit is de minimale frequentie (langste golf), zoodat dus de maximale
'
1. (kortste
'*
„---) van den trillingskring 6000 KHz moet zijn, omdat
frequentie
golf)
de beschikbare band 1000 KHz bedraagt. Hieruit berekenen wij de daarbij
behoorende C als volgt:
__1_

t=

P=

c=

[/TC

2 57
1

4 572 LC
_______ 1_____________
4 572 f2 £ - 4 ^2. 36.1012. 10.10—°. 10—12
1

(Wij moeten in den noemer met 10—i2 vermenigvuldigen om de
capaciteit in pF uit te drukken). Na vereenvoudiging vinden wij

C = ± 70 pF.
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Het blijkt dus, dat wij den band van 1000 KHz kunnen bestrijken door
een capaciteitsuerandering- van 30 pF.
Hadden wij een condensator genomen met een minimum-capaciteit van
30 pF en een maximale van 100 pF, dan was :
___________ 1___________
10s
tinax = 2 57 [X 10.10—u. 30. 10-12 = 2 57 1/ 3 “
9000 KHz*
Wij zagen boven, dat bij C = 100 pF, ƒ = 5000 KHz.
Hieruit volgt, omdat het frequentie-verschil, n.1. 4000 KHz., verdeeld is
over 180° van de condensator-schaal, de band van 1000 KHz bestreken
180
kan worden door de schaal over —— = 45° te bewegen.
Nemen wij nu ten slotte een vaste nulcapaciteit van 40 pF en een
variabelen condensator van 30—60 pF, dan is dus ƒ
bij een minimumcapaciteit van 70 pF = 6000 KHz (zie boven) en tmin bij een maximale
capaciteit van 100 pF = 5000 KHz.
Het frequentie-verschil, n.I. 1000 KHz (beschikbare bandbreedte), wordt
verkregen door een capaciteitsverandering van 30 pF, dus door een
beweging van den condensator-schaal over 180°. De band is dan als
t ware ,,uitgesmeerd' over de volle 180° van den kleineren condensator
van 30 pF variatie.
De aftakkingen op de spoel en de nulcapaciteiten moeten dus bij de
constructie van een zender zoodanig gekozen worden, dat de vereischte
frequentiebanden (golfbereiken) over het grootst mogelijke deel van de
schaal van den variabelen condensator verspreid liggen.

KORTEGOLF-STUURKRINGZENDER TYPE CK
(NSF MZ 33).
Deze zender is geconstrueerd om in combinatie gebruikt te
worden met den C zender (type MZ32). Evenwel is het
mogelijk hem ook als afzonderlijke installatie aan te wenden.
In dat geval wordt een speciaal voedingsgedeelte bijgeleverd
(zie latere beschrijving) terwijl, wanneer hij tezamen met den
C zender wordt gemonteerd, de voeding uit dat gedeelte
wordt gebruikt.
Het vermogen in den antennekring bedraagt voor het
langste golfbereik ca. 200 W. voor ongedempte telegr. en
pl.m. 250 W. voor toontelegrafie bij een modulatiediepte van
ca. 60 %.
Het golfbereik is continu regelbaar in 6 bereiken :
5500— 5700 kHz (54,55 — 52,63 m)
6150— 6675 „
(48,78—44,94 „ )
8200— 8550 „
(36,95—35,09 „ )
11000—11400 „ (27,27—26,32 )
12300—12825 ,, (24,39—23,39 .. )
16400 — 17100 „ (18,29—17,54 .. )
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De grootste afwijking tusschen de aan den zender toegekende freq. en de uitgezonden freq. (tolerantie) bedraagt
hoogstens 4- of - 0.1 %. Het freq. verloop vanaf het oogenblik van in bedrijfstellingj ’van den zender tot 15 min. daarna
beloopt 4- of — 0.025 c/o.
Het antennevermogen van de sterkste harmonische bedraagt
niet meer dan 0.025 Watt, terwijl de instelnauwkeurigheid
van de afstemcondensatorschaal van den stuurkring voor het
grootste frequentiebereik minstens 0.015 % is.
De zender is zoodanig ontworpen, dat noch door electrische,
noch door mechanische oorzaken noemenswaardige frequentieof fasemodulatie kan optreden.
De zelf-genereerende stuurtrap bevat een lamp Lx (type
Philips TC 04/10) en een trillingskring bestaande uit een
afgetakte spoel 5] en een variabelen condensator C4 (40 pF),
bestaande uit 2 deelen. Parallel hieraan is de vaste
condensator C5. (30,5 pF) geschakeld, alsmede twee in serie
verbonden capaciteiten CG van ieder 20 pF (bijl. V).
Het doel van deze vaste condensatoren, waarvan C
C.5
neutraal is en de beide CG een neg. uitzettingscoëfficiënt
hebben, is om de stabiliteit te verhoogen. Bij verhooging van
de temperatuur in den slingerkring verloopt de frequentie
in de spoel eenigszins, doch nu zal de capaciteit in den
slingerkring iets verminderen door de neg. uitzettingscoëffiënt der condensatoren CG, zoodat de totale frequentie
constant blijft.
Voor dit zelfde doel zijn in de scheidingstrap de conden
satoren C|G (30,5 pF neutraal) en C17 (2 cond. elk 29 pF
negatief) aangebracht.
De afstemspoel
wordt afgetakt met behulp van den
schakelaar
welke zoodanig geconstrueerd is, dat daar
mede tegelijkertijd voor de verschillende frequentiebanden
vaste condensatoren (C7 = 20.8 pF, Cs = 20.8 pF en C9 =
10.5 pF voor den stuurkring ; C1S = 20.8 pF. C19 =11.5 pF
en C20 = 20.8 pF voor den scheidingskring) worden bij
geschakeld, terwijl hij bovendien nog door dezelfde schakelbeweging de aftakkingen regelt op de spoel S.2 van de
scheidingstrap. De doode einden van de spoelen 51 en S2
worden automatisch kortgesloten.
de verschillende vaste
Door de bijschakeling van
de_ variabele
condensatoren C4i van
capaciteiten kunnen nu g
-----de stuurtrap en C]5 (40 pF) van de scheidingstrap een kleine
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Fig. 83.
Foto CK zender.

1. antenne-ampèremeter M3.
2. golfbereikschakelaar antennekring S/?3.
3. golfbereikschakelaar versterkertrap S/?24. milli-ampèremeter anodestroom
Mo.

5.
6.
7.
8.

afstemming antennekring C31.
instelling antennekoppeling S5.
7?Z/-embleem.
afstemming versterkertrap C20.

9. deurknoppen.
10. afstemming stuur- en scheidingskring C4<—C15.
11. golfbereikschakelaar stuur- en
scheidingstrap SRi12. regeling compensatie 7?ii.
13. kort-lang schakelaar S/?5.
14. voltmeter gloeispanning Mi.
15 en 16. aansluitklemmen met be
schermkapjes.

waarde hebben, waarmede dus een hooge instelnauwkeurigheid
en een groote bandspreiding bereikt worden.
C4 en
C15 zijn op één as gekoppeld, zoodatt stuur- en
<
scheidingskring met één knop worden afgestemd. Voor het
corrigeeren van kleine verschillen tusschen stuur- en
scheidingskringafstemming is een bijstelcondensator C2i
( 15 pF) aangebracht, welke eveneens frequentie-variaties kan
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opheffen, ontstaan door het in gebruik nemen van een andere
stuurlamp. De afstemming wordt dan bijgeregeld tot deze
met de ijkkrommen klopt. Als reserve wordt echter een stuur
lamp verstrekt, welke zoo nauwkeurig mogelijk de zelfde
karakteristiek heeft als die, waarmede de zender is geijkt.
In dat geval is bijregeling niet noodig en in het algemeen ook
ongewenscht, omdat, door verandering van de capaciteit van
C21, gemakkelijk algeheele ontregeling plaats vindt, die met
de minder nauwkeurige frequentiemeters aan boord, moeilijk
te herstellen is.
Om de frequentie-constantheid van den stuurkring te
verhoogen is over den glazen ballon van de TC 04/10 lamp
een metalen scherm aangebracht, welke verbonden wordt aan
de anodeklem. Tevens wordt hierdoor het ,janken” voor
komen.
Deze lamp krijgt de vereischte negatieve roosterspanning
via een lekweerstand
(10.000 Ohm) en den roostercondensator Ct (50 pF) (roosterstroom).
De anodevoeding (serie) wordt op een aftakking op de
spoel St aangesloten en vindt plaats via den weerstand 7?2
(2000 Ohm), ontkoppeld door condensator C3 (10.000 pF).
De gloeistroomkring is ontkoppeld door de smoorspoelen
SSg en de condensatoren C2 (10.000 pF elk).
De scheidingstrap, welke dient om frequentievariatie
tengevolge van terugwerking van de versterkertrap en van
den antennekring tegen te gaan en zoodoende een grootere
stabiliteit te verkrijgen, is uitgerust met 2 penthoden L2 (type
Philips PE 05/15) in balansschakeling. De stuurroosters van
deze lampen zijn capacitief met den stuurkring gekoppeld
door de condensatoren C11 (30 pF ieder).
De automatische negatieve roosterspanning voor deze
lampen wordt verkregen door spanningsval over den weer
stand /?4 (2000 Ohm), die in de kathodeleiding is opgenomen
en welke ontkoppeld wordt door C12 (10.000 pF). (/?4 heeft
een totalen weerstand van 4000
de helft is echter kort
gesloten).
Aangezien I kath. van de beide PE 05/15 lampen 60 m.A.
bedraagt, is de spanningsval jqqq X 2000 = 120 V.

De kathodes, alsmede de vangroosters hebben dus een
positieve spanning van ± 120 V. ten opzichte van aarde en
derhalve de stuurroosters, die aan aarde liggen, een gelijke
negatieve spanning ten opzichte van de kathodes.
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De neg. spanning wordt aan de roosters toegevoerd over de
lekweerstanden 7?3 (20.000 Ohm elk). De gloeistroomkring
is ontkoppeld door de smoorspoelen
en de condensatoren
C10 (10.000 pF elk).
In den anodekring van de beide lampen is een afgestemde
kring geschakeld, bestaande uit de bovengenoemde aftakbare
spoel
en den variabelen condensator C15, waaraan de vaste
capaciteiten C16 en C17 parallel zijn geschakeld.
De anodevoeding (serie) van de scheidingstrap vindt
plaats over een h.f. smoorspoel SS3, ontkoppeld door C2o
(6000 pF). De schermroostervoeding geschiedt via de h.f.
smoorspoel SS2 ontkoppeld door C14 (6000 pF), terwijl de
schermroosters ontkoppeld zijn door de condensatoren Cl3
(10.000 pF ieder). Afhangende van de gebruikte frequentie
en of op onged. of op toon wordt uitgezonden, hebben zij
een positieve spanning, die variëert van ± 400—450 V. tegen
aarde.
De h.f. eindversterkertrap, welke is uitgerust met twee
penthoden £3 (Philips PC 1,5/100) in balansschakeling is
capacitief met de scheidingstrap gekoppeld door de con
densatoren C23 (100 pF elk).
De tusschenkring (anodekring van de h.f. eindversterker
trap) bestaat uit spoel S3, waarop aftakkingen worden gekozen
met behulp van een schakelaar
en een variabelen
condensator C29
... (2 X 200 pF).
De anodevoeding (serie) van de eindtrap vindt plaats via
smoorspoel SS5, waaraan weerstand
(± 30 Ohm)
parallel is geschakeld en welke ontkoppeld is door C3o
(6000 pF).
De smoorspoel
vormt met verschillende capaciteiten
(o.a. eigen-capaciteit) een LC kring, waardoor resonantie
kan ontstaan met den roosterkring van den eindversterker.
Het gevolg hiervan zou zijn zelf-genereeren van de penthoden.
Om dit te voorkomen is /?15 aangebracht, welke dus dient
als dempingsweerstand. Het middelpunt van den afstemcondensator van den tusschenkring is aan den onderkant van
de smoorspoel SS5 verbonden om de 2e harmonischen van
de uitgezonden frequenties te onderdrukken.
De vangroosters zijn ontkoppeld door C28 (2000 pF) en
aangesloten op de middenaftakking van de gloeistroomwikkeling. De schermroostervoeding geschiedt over de weer
standen /?<> (20.000 Ohm elk) en de smoorspoel SS4,
ontkoppeld door C27 (6000 pF). De schermroosters zijn
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ontkoppeld door C26 (10.000 pF elk) en hebben een spanning
die, afhangende van de gebruikte frequentie en of op ongedempt of op toon wordt uitgezonden, variëert van 500—600 V.
positief tegen aarde.
Automatische negatieve roosterspanning wordt verkregen
door spanningsval over den weerstand
(2 X 250 Ohm in
serie) verbonden tusschen de middenaftakking van de gloeistroomwikkeling en aarde. Aangezien de totale kathodestroom van de beide penthoden =h 300 m.A. bedraagt, is de

spanningsval :

X 500 = 150 V.

De middenaftakking van de gloeidraden staat dus op een
pos. potentiaal van 150 V. ten opzichte van aarde en de
stuurroosters, die aan aarde verbonden zijn, op 150 V. negatief
ten opzichte van deze middenaftakking.
De vangroosters, die aan deze aftakking zijn verbonden,
hebben dus ook een positieve spanning van 150 V. ten
opzichte van aarde.
De neg. roosterspanning wordt via de lekweerstanden
/?7 (1000 Ohm ieder) aan de roosters toegevoerd.
Het gloeistroomcircuit is ontkoppeld door de condensatoren
C24 (10.000 pF elk).
De antennekring is inductief en variabel met den tusschenkring gekoppeld door de koppelspoel S5 en wordt grof
afgestemd door middel van de aftakbare spoel S4 en den
schakelaar
De fijn-afstemming geschiedt met den variabelen condensator C31 (150 pF), welke zoowel parallel aan, als
in serie met deze spoel kan worden geschakeld door middel
van een serie-parallelschakelaar S/?4. Deze laatste is met
C3l gekoppeld en wel zoodanig dat, voor het bereik van de
schaal van 0—100°, de condensator parallel is geschakeld,
terwijl hij voor het bereik van 100—200° in serie staat. Deze
manipulatie wordt mogelijk gemaakt door bevestiging op de
condensator-as van een schijf, welke op een bepaalde plaats
een excentrischen vorm heeft, waardoor, bij de graadverdeeling 100 op de schaal, de stand van den schakelaar
wordt gewijzigd. Verandering van dezen stand van serie
naar parallel (of omgekeerd) mag niet geschieden als
tegelijkertijd op den seinsleutel wordt gedrukt. Er zou dan
vonkvorming aan de contacten optreden.
De antennekring is via den antenne-ampèremeter M3
(0—10 A.) met de antenne verbonden.
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De voeding van de gloeidraden geschiedt met wisselstroom
van de 2 K.W. 500 per. machine door middel van de
transformatoren TRV TR2 en TR3. die de, voor de TC 04/10,
PE 05/15 en PC 1,5/100 lampen benoodigde, gloeidraadspanningen leveren. De voltmeter
(0—300 V.f is parallel

Fig. 84.
Foto I.f. gedeelte.
1. voltmeter gloeispanning Mi.
2. shunt milli-ampèremeter Mo.
(/?io).
3. kort-lang schakelaar 57?54. compensatie-weerstand J?n.
5. kathode-weerstand Rs6. afvlakspoel SSs.
7. afvlakcondensator C32.
8. gloeistroomtransformator TRs.
9. aardkiem potentiometer Ru.
(1000 ^.). Ru (1000 ^-v),
R12 (5 X 500 ^v).
10. plaatspanning TC 04/10
(aansluitstrip 50).
11. schermroosterspanning PE 05/15
(aansluitstrip 56).

I

12. schermroosterspanning
PC 1.5/100 (aansluitstrip 62).
13. plaatspanning PE 05/15
(aansluitstrip 57).
14. kort-lang schakelaar contact e
(aansluitklem 23).
15. naar compensatie-weerstand
en vandaar naar kort-langschakelaar contact d (aansluit
klem 19).
16. gloeistroomtransformator 77?-j.
17. gloeistroomtransformator TR\.
verwarmingslamp (ongenummerd).
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aan de primaire wikkeling van de gloeistroomtransformatoren
geschakeld ter controle van de gloeispanningen.
De hoogspanning wordt geleverd door den lampgelijkrichter
van den C zender.
Via de aansluitklem 43 van den CK zender wordt de
maximale spanning, welke de gelijkrichter levert, aan de
anoden van de eindlampen toegevoerd.
In den zender is ingebouwd een potentiometer
welke geschakeld is tusschen 4-hoogspanning en aarde.

Hierop worden afgetakt :
le. de plaatspanning voor de stuurlamp TC 04/10. Ter
verkrijging van een zoo zuiver mogelijken gelijkstroom,
welke noodig is om het frequentieverloop van de
stuurtrap tot een minimum te reduceeren, wordt de
anodestroom extra afgevlakt door het filter
en
C32 (1 mF 1000 V.). Bovendien voorkomt dit filter,
bij toontelegrafie, dat de 1000 perioden op de plaat
van de stuurlamp komen en dus frequentie-modulatie.
2e. de plaatspanning voor de PE05/15 lampen ( ± 600 V.,
de spanning hangt af van de wijze van uitzending,
nl. At of A2 en van de gebruikte freq.)
3e. de schermroosterspanning voor de PC 1,5/100 lampen
(500—600 V., afhangende van A± of A2 en van de
freq.)
4e. de schermroosterspanning voor de PE05/15 lampen
(± 375—450 V., afhangende van At of A2 en van de
freq.)

Bovendien dient een gedeelte van den potentiometer, n.1. T?7
(welke in den C zender is gemonteerd) en
welke in den
CK inst. is aangebracht, als compensatie-weerstand. Beide
zijn zoo geconstrueerd dat, zoowel bij sleutel-op als bij
sleutel-neer, hetzelfde vermogen door den gelijkrichter wordt
geleverd. Aangezien
regelbaar is, kan hiermede de juiste
compensatie ingesteld worden. De door den generator te
leveren energie blijft constant, waardoor dus geen variatie
optreedt in de uitgezonden teekens.
Het seinen geschiedt in de anoden der stuur- en scheidingslampen en in de schermroosters der scheidings- en eind
lampen. Deze electroden worden, bij sleutel-op, via aansluit147

Fig. 85.

Foto stuur- en scheidingskringen.

1.
2.
3.
4.

spoel stuurkring Si.
spoel scheidingskring S«.
golfbereikschakelaar S/?i.
stuurlamp TC 04/10 met metalen
scherm.
5. penthoden PE 05/15.

6. penthoden PC 1.5/100.
7. verbindingsstang tusschen beide
deelen van den schakelaar 3.
8. bedieningsknop S7?i.
9. afstemming C.i—Cis

klem 23 en de contacten van het seinrelais aan aarde gelegd,
doordat het potentiometergedeelbe 7? 12—14 dan wordt kort
gesloten en zijn dus spanningsl
spanningsloos. De stuurlamp genereert
niet, terwijl de penthoden niet versterken. Bij sleutel-neer
krijgen de electroden de vereischte spanningen, zoodat dus de
stuurlamp oscilleert en de penthoden deze trillingen
versterken.
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Voor uitzenden van ongedempte telegrafie wordt de
anodestroom in het voedingsgedeelte afgevlakt, terwijl voor
toontelegrafie het afvlakfilter wordt uitgeschakeld, zoodat de
uitgestraalde draaggolf met een toon van 1000 Hz wordt
gemoduleerd. De modulatiediepte bedraagt ca. 60 %.
De kathodestroom van de lampen kan gecontroleerd worden
met een milli-ampèremeter M2 (0—80—500 m.A.), over
brugd door een condensator C25 (50.000 pF), welke met
behulp van eenige omschakelstrippen in de minleiding der
lampen geschakeld kan worden.
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Fig. 86.

Voor het meten van den kathodestroom der verschillende
lampen moeten de volgende verbindingen gemaakt worden :
(fig. 86 en bijlage V).
a.

de eindlampen PC 1,5/100. 51 — 1. 55—1. 60—52
(290 m.A. bij ongedempt, 320 m.A. op toon af te lezen
op de onderste schaal) ;
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b. de lampen der scheidingstrap PE 05/15, 51—1, 55 — 52,
60—1 (z+z 60 m.A. ongedep., z+z 70 m.A. toon, af te
lezen op de bovenste schaal) ;
c. de stuurlamp TC 04/10, 51—52, 55—1, 6—1 (30 m.A.
onged. 35 m.A. toon, af te lezen op de bovenste schaal).
De schakelstrippen zijn bereikbaar nadat de deur van het
middenpaneel is afgenomen.
Bij meting van den kathodestroom der h.f. eindlampen
wordt de meter door een weerstand 7?16 geshunt.
In den zender is een verwarmingslamp
(220 V., 32 kaars)
ingebouwd, welke uit het scheepsnet gevoed en ingeschakeld
wordt door een schakelaar 5/?! op het voedingsgedeelte.
De verschillende voedingsspanningen worden met een
kort-lang schakelaar
op den kortegolf zender om
geschakeld, wanneer deze in combinatie met den middengolf
zender, type C, gebruikt wordt.

De schakelaar verricht de volgende functies :

1) Door de contacten a en b wordt de 220 V. 500 per.
wisselstroom voor de gloeistroomvoeding óf op den
kortegolf- óf op den middengolf-zender geschakeld.
Hierbij valt op te merken, dat in den stand ,,kort” de
in den C zender ingebouwde stabilisatieweerstand
voor de gloeidraadspanning in den kring blijft
opgenomen. Aangezien het, door het voedingsapparaat
te leveren, verbruik bij den CK zender grooter is dan bij
den C zender (grooter aantal lampen) wordt nu niet
meer (zooals het geval is als de middengolfzender in
gebruik is) een gedeelte van J?6 over de klemmen 21 en
14 kortgesloten.
2) Contact c schakelt de 1500 V. leiding om.
3) Contact d schakelt den compensatie-weerstand /?7 uit
den middengolf zender in serie met den potentiometer
(^?n ^14)-

4) Contact e verbindt het seinrelais met den potentiometer.
5) Contact f schakelt den seinsleutel om. Indien gewenscht
kan op den kortegolf zender een afzonderlijke sein
sleutel worden aangesloten op de contacten 2 en 45.
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In dat geval moet de doorverbinding 45 — 7 verwijderd
worden. Dit geschiedt ook wanneer de CK zender
met eigen voedingsapparaat gebruikt wordt.

De contacten 46 en 47 zijn aangebracht wanneer men den
zender voor telefonie wil gebruiken, in welk geval tusschen
deze klemmen een microfoon met batterijen wordt ingeschakeld
(vangroostermodulatie).
De verbindingskabels met het voedingsgedeelte worden
aangesloten op de klemmen, welke zich onder de kapjes op de
voorzijde bevinden (fig. 83 en 87). De nummers op deze
klemmen zijn ook aangegeven op de binnenzijde der kapjes.
Bij aansluiting op den C zender worden alle gelijkgenummerde
klemmen doorverbonden.
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Fig. 87.
Aansluitklemmen.
De zender bestaat uit 3 gedeelten (fig. 83), welke in een
geheel van metaalplaat vervaardigde kast zijn gemonteerd.
In het ondergedeelte is het l.f. paneel ingeschoven (fig. 84),
daarboven bevindt zich het chassis met 'den stuur- en
scheidingstrap (fig. 85), terwijl in het bovenste gedeelte zich
de afstemkring van de eindtrap en de antennekring bevinden.
Op fig. 83 zijn alle bedieningsknoppen, meters enz. aan
gegeven. Voor het middengedeelte is een gemakkelijk wegneembare deur aangebracht, waardoor alle lampen zichtbaar
worden en dus voor eventueele verwisseling goed toegankelijk
zijn. Tevens zijn in dit gedeelte de aansluitstrippen (fig. 86)
aangebracht, welke het voedingsgedeelte met den zender
verbinden. De op de figuur genoemde getallen komen overeen
met die op het schema (bijl. V).
De afstemknop voor C4 —C15 is uitgevoerd met grof- en
fijnregeling, waardoor een goede instelnauwkeurigheid wordt
verkregen.
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Afstemming.
Nadat op de bovenbeschreven wijze de m.A. meter M2 in
den kathodekring van de eindlampen is ingeschakeld, de
kort-lang schakelaar SR-, in
den stand „kort” is gezet, de
4A
~C<Z5
g.o. schakelaar op „ontvan
gen” en de zich op het voedingsgedeelte
bevindende
ACAArest&<jrs v/a
<
schakelaars SR2 en SZ?3
1
resp. op „uit” en „onge
3/
dempt” zijn geplaatst, wordt
o---- pS^.ss^
de machine op gang ge
vo/rz/g aaaszscaat- so/'jcaacaaass^s
bracht en de wisselspanning
Ca
bijgeregeld tot voltmeter
= <^
220 V. aanwijst (roode
ej^
«=czj
streep).
Qy
Bij een losse antennekoppeling, in te stellen met S5,
wordt het gewenschte golfbereik gekozen met de golflWX^ZVZ/rv7 XCtACAA^ -£/V SCAAATAAAA^V^SSAAA
lengteschakelaars voor de
stuuren
scheidingstrap
c
(S/^j), voor den tusschenkring (5/?2) en voor den
antennekring
(S/?3).
oo
oo o
CZ£ C'O
Qy#
CZ5
De afstemcondensatoren
C4— Ci5 voor de stuur- en
O O **0 o o o Q^
scheidingskringen
worden
C/<5»
Q<9 Qzs
nu
afgestemd
volgens
de ijk<
1
^7
krommen.
Nadat de gloeispanning
met den schakelaar SRY is
ingeschakeld, kan 15 sec.
_J/VZ2Z .<>-/^/VZ/OZZ' _5zc/,, <■ ■ AAAJCA'A/O/A'S^
V4A7 V(W£W GAAla^as
daarna SR2 °P >-in worden
gezet (beide schakelaars be
^0 0^
vinden zich op den C zen
O 02
der). Daarna wordt de sein7*3
1^71
sleutel neergedrukt en de
xxx^aé
VX^.
ë *z. j&v sa>^
tusschenkring afgestemd met
iCvr£A/14A'z/c//r
den condensator C29, waar
Fig. 88.
bij, bij een juiste instelling,
de kathodestroom een mini
Rangschikking van de
verschillende onderdeden.
mum is.

.E®
w

S

^Op

Mr
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Met den condensator C31 wordt de antennekring afgestemd
tot de antenne-ampèremeter 7Vf3 en de milli-ampèremeter M2
(die de kathodestroom van de eindlampen aanwijst) een
maximalen uitslag vertoonen. Zoo noodig dienen de aftak
kingen op de spoelen S3 en S4 resp. met de knoppen SR2 en
S/?3 verplaatst te worden.
De antennekoppeling
wordt, onder bijstemmen van de
eindtrap en van den antennekring, vergroot tot de kathode
stroom van de eindtrap ca. 290 m.A. bedraagt bij ongedempte
telegrafie en 320 m.A. voor toontelegrafie.
Tenslotte wordt de compensatie-weerstand
bijgeregeld
totdat M | bij sleutel-op of bij sleutel-neer een constante
waarde aanwijst.
Ter controle van de juiste afstemming kan gebruik
gemaakt worden van een neonlampje, dat op zijn helderst
moet oplichten als het gehouden wordt bij de antenne-leiding.
Bij sommige afstemmingen is het moeilijk een aflezing op
den antenne-ampèremeter te verkrijgen. Deze is in vele
gevallen afhankelijk van de toevallige plaats van den meter
in de leiding antenne—aarde (stroombuik of stroomknoop).
Wijst echter de meter M3 normaal aan, dan is dit een aan
wijzing dat de antenne vermoedelijk straalt.
Wat betreft de voorzorgsmaatregelen te nemen voor een
eventueel onderzoek van de installatie gelden dezelfde voor
schriften als die, opgesomd bij den C zender.
Ook het verwijderen der verschillende onderdeelen
geschiedt op overeenkomstige wijze als bij den C zender.
Bij het overgaan van kortegolf op middengolf en omgekeerd
moet eerst de H.S. uitgeschakeld worden, terwijl overigens
de schakelaars alleen bediend mogen worden bij niet gedrukten
stand van den seinsleutel.
Om overmatige verhitting van den compensatieweerstand te
voorkomen, mag ook deze zender niet te lang bijstaan zonder
dat geseind wordt. De g.o. schakelaar moet dan in den stand
,.ontvangen" of de h.s. schakelaar SR2 (op den C zender) op
„uit” geplaatst worden.
VOEDINGS APPARAAT.
Fig. 89 geeft het schema van een voedingsapparaat, dat
aangewend wordt als de CK zender als afzonderlijke
installatie wordt gebruikt.
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Na de beschrijvingen van de C en CK zenders kan dit
schema geen moeilijkheden meer opleveren. Wij zullen
daarom slechts enkele details bespreken.
R\ (200 Ohm) is de stabilisatie weerstand, welke dus
dezelfde functie heeft als 7?G in den C zender.
Ri is een weerstand van 400 Ohm om de gloeispanning
9

2/
—
•

*7^

5*3

Jj

■2

ZxD.C.6
4//oo

1
/9

T
V

23

J

/<?

/s

*3

220

W-C//7-

Fig. 89.
Onderschrift van Fig. 90 (voedingspaneel) pag. 155.
1 en 2. gelijkrichtlampen DCG 4/1000.
3. drooglamp.
4. R25. voltmeter Afi.
6. ged./onged. schakelaar SR3.
7. schakelaar S/?i.
8.
,,
SR29. zekering Zx.
10.
,,
Z3 (hoogspanning).
11.
,,
z2.
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soo-^
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\Z2

2/
<S^? 5CM4/C.

/3
~~*32V/*SZ

5*2

F

PO7

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

seinrelais RLi.
aansluitklemmen.
gloeidraadtransformator TR\.
Rq.
afvlakcondensator Cj.
afvlaksmoorspoel SS|.
/?i.
h.s. transformator TR2.
C2 (klikfilter).

Fig. 90.
Foto voedingspaneel.
(Voor onderschrift zie bladz. 154.)

van de gelijkrichtlampen DCG 4/1000 op de juiste waarde
in te stellen. (± 200 -^-).
/?6 (5 parallel weerstanden van 0.1 megohm ieder) wordt
door schakelaar S7?3 parallel aan de afvlaksmoorspoel SSi
geschakeld in een tusschenstand. Deze overbrugging van de
spoel heeft tot doel om. wanneer S/?3 omgeschakeld wordt
terwijl de hoogspanning bijstaat, verbranden van den
schakelaar te voorkomen (zelfinductiestoot). /?2 (5 X 700
Ohm in serie) is in serie geschakeld met den compensatieweerstand /?u en den hoogspanningspotentiometer in den
CK zender. Deze beide weerstanden worden tijdens het
seinen niet kortgesloten en zijn zoo bemeten, dat zoowel bij
open als bij gesloten seinrelais hetzelfde vermogen door den
gelijkrichter wordt geleverd. De door de machine te leveren
energie blijft dus constant.
Het seinen geschiedt in den zender in de anodes der stuuren scheidingslampen en in de schermroosters der scheidingsen eindlampen, welke over aansluitklem 23, met behulp van
het seinrelais RL} aan
aarde worden gelegd
/j^sr/hv^
x^cy x-x
(klem 1), doordat de
/o
•)
(»)^
O ^>0
hoogspanningspoten
tiometer wordt kort
2
/S
gesloten.
6®zó®
3<=^.
Uitzending van ongedempte- en toon9 (•\&oi\%\J
'9
• )7
telegrafie is mogeliijk
door in- en uitschake
ling van het afvlak$
2/ 23 '2(•
filter
— Cj (2 /xF,
1500 V.).
Fig. 90 geeft een
foto van het apparaat
Fig. 91.
met de meters en scha
kelaars. Het heeft dezelfde hoogte als de CK zender.
In het bovengedeelte, dat door een deurtje is afgesloten,
bevinden zich de gelijkrichtlampen en de verwarmingslamp.
Fig. 91 geeft de rangschikking met de nummers (welke
overeenkomen met die van het schakelschema) van de aansluitklemmen, welke door een beschermkapje zijn afgedekt.
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Hier volgen nog de waarden van eenige, op het schema
vermelde, onderdeden :
en
alleen
/?3 en 7?5
/?3 en /?5
*3

ieder 3000 Ohm.
voor 110 V. netspanning.
serie voor 220 V. netspanning.
par. voor 65 V. netspanning.

50 Ohm.
Co 0.1 mF 650 V.
Zr zekering 10 Amp.
2
,,
Zo
1
„
L, 25 kaars kooldraadlamp.

z3

Het complete schakelschema
voedingsapparaat geeft fig. 92.

van

een

CK zender

C zV
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Fig. 92.
Schakelschema van een CK zender met voedingsapparaat.
De verbindingsdraad tusschen de beide aardes moet kort en deugdelijk zijn.
STUURKRINGZENDER TYPE STC 800/56.

Deze zender, waarvan het antennekring-vermogen voor
ongedempte telegrafie 800 W. en voor toontelefonie bij een

157
11

modulafiediepte van 75 % ± 400 Watt bedraagt, heeft een
golfbereik van 600-800 M. (500-375 k/ps), terwijl, indien
van ^5^2^00°

Tc") zelf"9enereerende stuurtrap bevat een lamp Li (Philips
• l
een triHin9skring, bestaande uit een spoel
f4A^Varia
condensator C5 en een vasten condensator C6
(405 cm, 2400 V.), (bijlage VI).
Y (500 pF) is de roostercondensator, R2 (4000 Ohm)
e e \\ eerstand, waarmede in serie de h.f. smoorspoel SSj
opgenomen voor ontkoppeling van den roosterkring.
e negatieve roosterspanning wordt verkregen van een
weerstan 7?12 (2 X 25000 Ohm in serie), opgenomen in de
min ei ing van den h.s. generator en toegevoerd aan de
stuurlampen via den weerstand /?3 (3500 Ohm), welke
ontkoppeld wordt door den condensator C2 (5000 pF).
e serievoeding voor de anode van de lamp Llf wordt
aanges oten aan een aftakking van de stuurkringspoel via
e smoorspoel ÓS2, ontkoppeld door de condensatoren C9 en
Cio (resp. 5000 pF en 1500 pF).
De anodespanning wordt afgevlakt door het filter SS9 en
25 ( M ) en wordt betrokken van den 900 V. generator.
s e zender uitgerust voor het langere golfbereik, dan wordt
inPJaats van de spoel
voor het 600—800 M. golfbereik, door
mi e van den schakelaar
een spoel S2 in den kring
«*°destroom wordt aangegeven door den milli-ampèreer
1
0 —150 m.A.), overbrugd door den condensa or
(0.5 mF), terwijl de anodespanning van 900 V.,
verze er door Z2, (2 A.) wordt gemeten door den voltmeter MG (0-1200 V. met serieweerstand).
d 5?^ oeispanning van de stuurlamp, die met den weerstand
1 \
' ikan worden ingesteld, kan gecontroleerd worden
met behulp van een lossen voltmeter
• ), doch dit is alleen mogelijk wanneer de deur
aan e voorzijde is geopend. De gloeidraadkring is ontkoppeld
door den condensator Cx (10.000 pF).
n e toevoerleiding van de 16 V. gloeistroomdynamo is
epni b4, erm^
<15 A.) en een l.f. smoorspoel SS8 voor
atvlakking aangebracht. Met den voltmeter M5 (0—20 V.)
afgelez^n^001
^^namo 9eleverde gloeispanning worden

De h.f. eindversterkertrap is uitgerust met een penthode L2
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(type Philips PB 3/1000). De stuürroosterkring van deze
lamp is capacitief gekoppeld met den stuurkring door middel
van condensator Cs (2 cond. resp. 1000 en 100 pF in serie)
voor het 600—800 M. golfbereik en C8' (3 cond. ieder 100 pF
in serie) voor het langere golfbereik, welke door den schakelaar
5/?! omgeschakeld worden. De negatieve roosterspanning
wordt verkregen door middel van den weerstand 7?10
(ontkoppeld door een condensator C23 van 2 /xF), welke
eveneens is opgenomen in de minleiding van den h.s. generator
en wordt aan het rooster toegevoerd over den weerstand
(4000 Ohm) en de smoorspoelen SS3 en SS4, welke laatste
is ontkoppeld door C12 (5000 pF). De roosterstroom (14 m.A.
bij ongedempt en 20 m.A. op toon) kan gemeten worden door
den lossen milli-ampèremeter (0 — 50 m.A.) aangesloten op de
klink KLA.
De tusschenkring (anodekring h.f. lamp) bestaat uit een
variometer S3 met parallel daaraan C16 (585 cm), terwijl voor
het langere golfbereik bovendien, door middel van den golfbereikschakelaar SR2, condensator C17 (5085 cm) parallel
aan dezen kring wordt geschakeld.
Voor den eindtrap wordt 3000 V. door een afzonderlijken
generator geleverd en deze anodespanning, gezekerd door de
zekering ZA (2 Amp.) en voor l.f. trillingen afgevlakt door
een filter SS10 en C26 (2 /xF), wordt aangewezen door den
h.s. voltmeter M7 (Ö—4000 V. met serie weerstand). De
anodevoeding vindt plaats over een h.f. smoorspoel SS7,
ontkoppeld door C18 (4000 cm). De anodestroom wordt aan
gewezen door den milli-ampèremeter
(meetbereik 0—4000
m.A.) overbrugd door C1T (0.5 mF).
De schermroosterspanning wordt afgetakt van een
potentiometer
(5 X 400 Ohm, 200 m.A.), welke over de
hoogspanning is geschakeld. De voeding voor het schermrooster geschiedt over een smoorspoel SS5, ontkoppeld door
C]4 (2 X 4000 pF parallel). De schermroosterstroom wordt
aangewezen door den milli-ampèremeter M2 (meetbereik
0—'300 m.A.) overbrugd door C14 (0.5 /xF).
In de vangroosterleiding is een inductievrije dempingsweerstand /?15 (0.5 Ohm) en een smoorspoel SS6 opgenomen,
de laatste ontkoppeld door C15 (1 cond. van 1000 pF en 1
van 4000 pF). De vangroosterstroom kan gemeten worden
met een lossen milli-ampèremeter, aangesloten op de
klink KL$ (voor aansluiting van het vangrooster zie verderop).
De gloeispanaing van de penthode kan worden gecon159

troleerd met behulp van den lossen voltmeter op klink KL,2,
welke alleen toegankelijk is bij geopende deur. De gloeidraadstroomkring is, voor ontkoppelingsdoeleinden, overbrugd door
den condensator C13 (30.000 pF).
De antennekring is inductief en variabel met den tusschenkring gekoppeld door middel van de_ —
ri
koppelspoel
S4. Voor
het 600 — 800 M. golfbereik wordt deze kring afgestemd met
den variometer S5 en de serieverlengspoel V, terwijl voor het
langere golfbereik een 2e variometer S5, eveneens met een
verlengspoel V1 door middel van den schakelaar S/?3, in serie
kan worden geschakeld. De beide variometers zijn mechanisch
gekoppeld en worden dus gelijktijdig rondbewogen. De juiste
afstemming voor de antenne wordt, behalve door regeling van
de variometers, ook verkregen door middel van een aftakking
op de spoel V, terwijl de benoodigde aftakking op de spoel Vwordt gekozen met den schakelaar S/?3. De antennekring is
over den antenne-ampèremeter Al4 (0—-15 A.) aan aarde
gelegd.
Voor het uitzenden van toontelegrafie is een toongenerator
aanwezig, welke de h.f. eindlamp in het vangrooster moduleert
(modulatiediepte is 75 %). Hij bevat een lamp £3 (TC 1/75)
waarvan de roosterkring bestaat uit één der wikkelingen van
den toontransformator S7 en condensator C20 (0-1 mF1000 V.). In den anodekring is de terugkoppelwikkeling van
den toontransformator S7 opgenomen, waarover condensator
C27 (2 cond. 0.1 /xF, 1500 V. parallel) is geschakeld, welke
in serie is opgenomen met de primaire van den uitgangstransformator TjR]t welke is ontkoppeld door C21 (4 /xF) en
C2S (15000 pF). Deze condensatoren zijn overbrugd door een
weerstand 7?]6 (2X5 megohm par.), omdat ze geladen zouden
blijven als op ongedempt wordt overgeschakeld. Door de
terugkoppeling der spoelen S7 wordt een frequentie van
ongeveer 1000 Hz opgewekt.
De neg. roosterspanning voor de lamp Z,3 wordt toegevoerd
over den lekweerstand
(20.000 Ohm) en afgetakt van
den weerstand
De toongenerator kan worden
ingeschakeld met den seinwijzeschakelaar S/?4, waarmede
met de drie messen van boven naar beneden (volgens het
schema) de volgende schakelingen worden verricht :
le. Onderbreking van de gloeispanning, die door /?7
(2 Ohm) op de juiste waarde kan worden ingesteld
en gecontroleerd door den lossen voltmeter in KL$.
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2e. Aanlegging neg. roosterspanningj aan het vangrooster
in den stand „toon” en r*
J’
aarding
van dat rooster in den
stand „ongedempt”.
3e. Aanlegging anodespanning toongenerator.
De door den transf. TRt opgetransformeerde trilling van
1000 Hz. wordt in den stand „toon” van den schakelaar S/?4
aan het vangrooster van de penthode gelegd. De negatieve
roosterspanning voor de penthode wordt verkreg en van de
weerstanden 7?10 en ~
(3 X 1700 Ohm, 225 m.A.) parallel
geschakeld met /?12 en opgenomen in de minleiding van den
h.s. generator en ontkoppeld door C23. Aangezien bij
ongedempt seinen het vangrooster aan aarde ligt en L2
derhalve als gewone penthode functionneert, doch bij toon het
vangrooster een negatieve spanning krijgt, zal in het laatste
geval de anodestroom geringer zijn dan in het eerste. Hieruit
volgt, dat ook de antennestroom bij uitzending op toon minder
is dan bij ongedempt. De secundaire van den transformator
T7?1 is overbrugd door een weerstand /?s (5000 Ohm), ontkop
peld door C22 (16 /xF, 450 V.). Deze weerstand dient om de
secondaire te belasten, omdat anders kans bestaat dat L3 te
warm wordt in de seinpauzen (indien nl. de toegevoerde
energie hooger is dan de toelaatbare dissipatie en de toon
generator niet belast is). Bovendien zouden de spanningen
te hoog zijn voor de penthode L2 en ontstond overmodulatie
van de draaggolf. Door de aanwezigheid van
zakt de
modulatiediepte tot ± 90 %.
De 900 V. anodespanning voor den toongenerator, eveneens
gezekerd (door Z3) en afgevlakt door het filter SS9 — C25,
wordt gemeten door AfG, terwijl de anodestroom wordt aan
gegeven door den milli-ampèremeter Ms (meetbereik
0—150 m.A., overbrugd door C29 = 0.5 mF). (C25 = 2 mF).
Het seinen geschiedt in den roosterkring van de stuurlamp.
Tijdens de seinpauzen wordt het stuurrooster van den stuurtrap aan een hooge negatieve spanning gelegd, welke bepaald
wordt door de totaal-waarde van de weerstanden 7?10,
en
/?I2 (resp. 2 X 200
in serie, 3 X 1700 -r\- in serie en
2 X 25000
in serie ; totaal ± 5000 ^) en den kathodestroom van de lamp L2 (650 m.A. tijdens het seinen en
zt 185 m.A. in de seinpauzen).
Gedurende de seinpauzen is de totaal beschikbare rooster
spanning :
185
X 5000 = 925 V.
1000
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Het rooster van de stuurlamp krijgt daarvan —375 V., welke
spanning hoog genoeg is om de lamp dicht te slaan, zoodat
zij niet kan oscilleeren. De lamp L2 wordt bijgevolg niet
geëxciteerd, zoodat het stuurrooster geen h.f. wisselspanning
krijgt en er dus geen roosterstroom loopt.
De spanning op het stuurrooster van L2 is, volgens meting,
gedurende de seinpauzen —212 V. en tijdens het seinen —230 V.
(als gevolg van het loopen van roosterstroom door /?5 en een
gedeelte van /?10 is de spanning nu hooger). Uit het feit dus
dat de aangelegde spanning op het stuurrooster van de
penthode tijdens het seinen hooger is dan in de seinpauzen,
blijkt, dat niet in het rooster van deze lamp wordt geseind,
want dan zou immers juist bij sleutel-op deze spanning hooger
moeten zijn.
Gedurende de seinperioden wordt de weerstand 7?n kort
gesloten door de werkcontacten van het seinrelais RL{. De
totaal-weerstand van /?10 en 7?12 is dan
400 Ohm en
omdat nu de kathodestroom van L2 650 m.A. bedraagt, is
thans de beschikbare negatieve spanning :

X 400 - 260 V.
Het rooster van de stuurlamp krijgt hiervan —145 V., doch
omdat de lamp nu oscilleert bij deze spanning, loopt er rooster
stroom door R2, R3 en een gedeelte van 7?12 en is in werkelijk
heid de roosterspanning —212 V. Omdat Llt thans oscilleert,
wordt L2 geëxciteerd en de, in Lït opgewekte trillingen
worden door L2 versterkt.
Over de contacten van het seinrelais is een filter (z.g.
..klikfilter”), bestaande uit een weerstand Rx3
}^ (20 Ohm) en
een condensator C24 (4 cond. 0.1 /xF 1500 V.) geschakeld
om het sleutel-klikken, veroorzaakt door vonkvorming aan
de onderbrekingscontacten, te voorkomen.
De zender wordt in- en uitgeschakeld met den schakelaar
SR5, welke ook een stand ,.verwarming” heeft, waarmede de
verwarmingsweerstanden, die in de machine-aggregaten zijn
aangebracht voor het drooghouden, in bedrijf worden gesteld.
Dit kan echter alleen geschieden als de machines stilstaan.
De netaansluiting voor het relais, resp. de verwarming, is
gezekerd door de zekeringen ZY (4 Amp.).
Energie-voorziening.
De gloeistroom- en hoogspanningsenergie voor den zender
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wordt betrokken uit het 220 V. scheepsgelijkstroomnet door
middel van twee omvormers :
Omvormer M I, bestaande uit :
a) motor 220 V. gelijkspanning ;
b) dynamo, leverend 18 A. bij 16 V. voor de gloeidraden ;
c) dynamo, leverend 300 m.A. bij 900 V.
Hoogspanningsomvormer M II, bestaande uit :
a) motor 220 V. gelijkspanning ;
b) 2 dynamo's van 1500 V. in serie geschakeld. 1 voor
1.2 A. en 1 voor 550 m.A., in totaal leverend 3000 V.

Automatische aanloopweerstand.
Het principe van de schakeling is aangegeven in fig. 93.
Om de relaisspoelen 1 en 2 te bekrachtigen wordt de zwarte
knop gemerkt ..in" ingedrukt. De relaiscontacten e, ƒ en
4-
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Fig. 93.
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sluiten zich en, 1hoewel de drukknop dadelijk terugspringt, gaat
er door den weerstand
---- ----- 1 r voldoende stroom (z.g. houdstroom)
om <de
’ contacten gesloten te houden. De hoofdstroom is nu
ingeschakeldl en daardoor verbreekt het relais b zijn contacten d (zie ook volledig schakelschema), doordat de kern k
in het magneetcircuit getrokken wordt. In den ruststand zijn
de contacten d gesloten.
De motor gaat nu loopen, de ankerspanning stijgt en de
stroom zakt. Zoodra deze stroom voldoende is gedaald om
den aanloopweerstand R te mogen kortsluiten, sluiten zich de
contacten d van het relais b, doordat de kern k afvalt. De
relaiswikkeling 3 van een magnetischen schakelaar wordt
bekrachtigd, waardoor het contact a zich sluit. Als gevolg
hiervan wordt de aanloopweerstand 7? kortgesloten. Spoel 3 is
over de contacten d van het relais b aangesloten op de ankerspanning en niet op de netspanning. Dit is gedaan om te
verhinderen dat direct bij het inschakelen van den hoofdstroom
het contact a zich zou sluiten, omdat immers in den ruststand
de contacten d zijn gesloten.
Vóórdat echter het relais b zijn contacten d sluit, is de
ankerspanning reeds voldoende groot om spoel 3 zoodanig
te bekrachtigen, dat contact a zich zou kunnen sluiten. Hieruit
volgt dus, dat het moment van sluiten bepaald wordt door het
relais b. Door regeling van de luchtspleet in het magneet
circuit van dit relais kan de stroom, waarbij de kern weer
valt, dus de contacten d sluiten, ingesteld worden. De kern
heeft n.1. onderaan een aanslagmoer ; door deze naar boven
te draaien wordt de luchtspleet vergroot en valt de kern bij
grooter stroom, dus eerder, af.
Het apparaat is zoo alleen geschikt voor het onbelast laten
aanloopen van den motor. Om te verhinderen dat de dynamo
reeds gedurende het aanloopen wordt belast, wordt het
dynamo-veld door een hulpcontact h op het contact a onder
broken zoolang a geopend is.
In de hoofdleiding is een thermisch relais opgenomen,
hetwelk als maximaal uitschakelaar dienst doet. Neemt de
stroom toe tot boven een veilige waarde, dan trekt het
bi-metaal m krom en opent het contact c.
Door middel van den rooden drukknop ,,uit” kan de om
vormer worden uitgeschakeld.
De beide zekeringen Z dienen uitsluitend voor beveiliging
van de relaisspoelen.
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Automatische spanningsregelaar type Pintsch.
Deze bestaat uit een of meer kolommen koolschijfjes, die
meer of minder kunnen worden samengedrukt.
Bij toename van den druk wordt de weerstand kleiner, bij
afname van den druk neemt de weerstand toe.
De druk wordt uitgeoefend door een onsymmetrisch anker,
dat ongeveer een kwart slag kan draaien in een magnetisch
circuit. Dit circuit wordt gemagnetiseerd door een spoel 5
(zie bijl. VI), die is aangesloten op de spanning van de
gloeistroomdynamo.
Is de spoel onbekrachtigd, dan trekt een veer het anker in
den ruststand, de druk op de koolschijfjes is dan het grootst
en dus de weerstand het kleinst.
De kolommen koolschijfjes KS zijn in serie geschakeld met
de velden van gloeistroom- en 900 Volts-dynamo.
Geeft de gloeistroomdynamo de normale spanning, dan
bevindt het anker van den spanningsregelaar zich in den
tusschenstand, zoodat het naar beide zijden ongeveer denzelfden uitslag kan geven.
Neemt de spanning toe, dan draait het anker in zoodanige
richting, dat de druk op de koolschijfjes afneemt, de weer
stand in de veldketen van de dynamo dus toeneemt.
Omgekeerd zal bij spanningsdaling deze weerstand afnemen.
De spanning wordt zoo tusschen nauwe grenzen constant
gehouden.
Tegelijkertijd met de gloeistroomdynamo wordt de
900-Volt-dynamo geregeld. Daar de belasting van beide
machines tegelijk verandert en de karakteristieken zijn aan
gepast, blijft ook de spanning van de 900-Volt-dynamo bij
benadering constant.
Om ,.pompen” te voorkomen, is de regelaar voorzien van
een luchtdemper met grafietzuiger.
Constructie.
De geheele zender is in twee metalen kasten ondergebracht,
waarvan de zenderkast (fig. 94 en 95) aan de achterzijde toe
gankelijk is. Zoowel de achterzijde als de deur aan de voor
zijde is beveiligd door een deurcontact DR-3 in de netleiding
van den 3000 V. omvormer. In het linkerdeel der kast is achter
een geperforeerde deur de H.F. eindlamp opgesteld. Onder
de eindlamp, eveneens achter deze deur, bevinden zich de
stuurlamp en de toongeneratorlamp. Hier zijn tevens de
meetklinken KLV KL2 en KLZ. Naast het gedeelte, waarin
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Fig. 94.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
II

11.
12.

anodestroom meter Af.-j eindlamp.
antenne ampêremeter Afj.
deurknoppen.
pal-uitschakelaar Spi voor tusschenkring.
variometer S3 voor afstemming tusschenkring.
milli-ampèremeter Afo scherm*
roosterstroom eindlamp.
golfbereikschakelaar SR2 voor tusschenkring.
koppeling antennekring S4.
meetklink KL5 voor vangroosterstroom eindlamp.
meetklink KL.\ voor roosterstroom
eindlamp.
------ u-l.-i-------- cr>
golfbereikschakelaar
S/?j.
pal-uitschakelaar Spi voor stuurkr.

13. condensator C5 voor afstemming
stuurkring.
14. milli-ampèremeter Af» anodestroom
toongenerator.
15. milli-ampèremeter Afi anodestroom
stuurlamp.
16. schakelaar bedrijf-verwarming SR5.
17. Voltmeter gloeispanning Afj.
18. schakelaar voor ongedempt-toon S/?4.
19. Voltmeter Afo voor anodespanning
stuurlamp en toongenerator.
20. Voltmeter Af7 voor anodespanning en
schermroostersp. eindlamp.
21. variometer S5 afstemming antennekring.
22. aftakschakelaar S/?3 antenne-verlengspoel.

Aan de rechterzijde bovenaan ziet men den antenne-invoerisolator.
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de lampen zijn geplaatst, bevinden zich van boven naar
beneden de tusschenkring en de stuurkring. De afstemorganen van beide kringen zijn van een groote schaal en een
handwiel voorzien (fig. 94), waardoor een zeer nauwkeurige
instelling mogelijk is. Om verder een zoo juist mogelijke
aflezing van de stuurkring-, tusschenkring- en antennekringschalen te verkrijgen, zijn aan de voor- en achterzijde van de
vensters afleessnaren aangebracht. Bovendien is op de schaal
van den stuurkringcondensator een afleesloupe gemonteerd.
Op de afstemschalen C3 en S5 zijn 6 ruiters aangebracht
(zooals bij den C zender) voor 6 palgolven : 4 voor het
600—800 M. golf- en 2 voor het langere golfbereik. De pallen
kunnen worden gelicht met behulp van paluitschakelaars
(Sp. 1 en Sp. 2).
De stuurkring-afstemcondensator C5 is voorzien van een
rem /?, opdat door het slingeren van het schip geen
verstemming zal optreden.
De rechterhelft van de kast bevat den antennekring,
bovenaan den variometer, daaronder de antenneverlengspoel.
Onder in de kast zijn de afvlakfilters en de zekeringen
aangebracht.

In bedrijfstelling en afstemming.
Nadat de schakelaar S/?5 in den stand ,,bedrijf” is gezet
en de seinwijzeschakelaar
op ongedempt, wordt de
motor M I op gang gebracht door den zwarten knop DR} in te
drukken. Vervolgens wordt omvormer M II gestart door den
zwarten knop DR2 *n te drukken. De veldweerstand voor
regeling van de 3000 V. spanning wordt op ,,minimum''
gezet.
De meter M?t moet nu 13 V. aanwijzen en indien dit niet
het geval is, kan op de juiste waarde worden ingesteld door
het varieeren van den bij den Pintsch regulateur behoorende
voorschakel weerstand.
Meter MG mag ca. 1000—1100 V. aanwijzen en indien de
afgelezen waarde daarvan veel verschilt, kan men dit
verbeteren door meer of minder weerstand in het veld van de
betreffende dynamo op te nemen. Dit mag uitsluitend
geschieden bij stilstaande machines.
De spanning af te lezen op M7 moet met behulp van den
handregulateur tot 3000 V. omhoog kunnen worden geregeld,
nadat deze voorloopig op een waarde van 2000 V. werd
ingesteld.
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Fig. 95. (achteraanzicht)
1.
2.
3.
4.

antenne-invoerisolator.
antenne-ampèremeter M\.
milli-ampêremetcr Af3 anode eindlamp.
variometer S3 voor afstemming
tusschenkring.

5. penthode Lo«
6.
7.
8.
9.
10.

antenne koppelspoel S.|.
stuurlamp TC 1/75.
toongeneratorlamp TC 1/75.
condensator C|0 tusschenkring.
condensator C|7 tusschenkring
langegolfbereik.

11. deurschakelaar DR3 in netlciding
3000 V. omvormer.
12. seinrelais RL\.
13. zekering Z;{;! en Z.|
Z in 900 V. en
3000 V. anodeleidingen.
14. zekering Z-» in 16 V. gloeislroomleiding.
15 en 16. zekeringen Z| in 220 V. netleiding.
17. aansluitingen 900 V. anodespanning.

15.

,,

3000 V.

De gloeispanning van de toongeneratorlamp (te controleeren in klink /CZ.3) moet 10 V. bedragen, die van de
eindlamp (klink KL2) 12 V. Eerstgenoemde spanning kan
worden bijgeregeld met R7, de laatste met den voorschakelweerstand van den Pintsch regulateur.
De seinsleutel kan bij deze laatste afregeling in gedrukten
stand worden vastgezet.
De stuurkringafstemming C5 en de golfbereikschakelaar
S/?! van den stuurkring worden vóór de inbedrijfstelling van
den zender overeenkomstig de afstemkrommen ingesteld,
waarbij de antennekoppeling op 0 wordt gezet.
Bij een spanning van 2000 Volt op M7 wordt de tusschenkring afgestemd (bij gebruik van de langere golf door middel
van SR2 den condensator C17 bijschakelen) door den variometer S3. Bij een juiste instelling is de anodestroom op M:i
een minimum.
Breng de antennekoppeling S4 op ± 20° en stem den
antennekring af met behulp van den variometer S5. De juiste
instelling is die, waarbij de antennestroom en de anodestroom
van den eindtrap een maximum vertoonen. Eventueel moet de
aftakking op V ingesteld worden, hetgeen slechts één maal
behoeft te geschieden. Bij afstemming op de lange golf moet
met den aftakschakelaar S7?3 de juiste stand op de verlengspoel Vj gekozen worden.
Nadat de spanning van de dynamo M ll tot 3000 V. is
verhoogd, wordt de antennekoppeling vergroot onder bij
stemmen van den eindtrap en van den antennekring tot de
anodestroom van den eindtrap ± 500 m.A. bedraagt.
De zender is nu juist afgeregeld en kan met behulp van
worden
den seinwijzeschakelaar
ook op „toon”
omgeschakeld. De anodestroom te meten op Ms moet nu
± 20 m.A. bedragen.
In den stand „lang” van den golfbereikschakelaar SR2
wordt, door een 2e contact, de anodespanning van den toongenerator uitgeschakeld om te voorkomen, dat in dezen stand
op toon kan worden uitgezonden.
Alvorens manipulaties aan spanningvoerende deelen te
verrichten, moet de 900 V. omvormer steeds worden
uitgeschakeld door verwijdering van de zekering
aangezien
de netleiding niet van deurcontacten is voorzien, omdat
de gloeistroomdynamo door denzelfden motor wordt aan
gedreven en de instelling van de gloeispanningen bij geopende
zenderkast moet geschieden.
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Het instellen van de ruiters voor de gewenschte palgolflengten kan geschieden nadat het afleesvenster, dat met
4 schroeven is bevestigd, is verwijderd. De schaal wordt
gedraaid totdat de in te stellen ruiter door den pal ,,gepakt”
wordt. Nu worden de klemschroeven van den ruiter los
gedraaid en de schaal nauwkeurig op de gewenschte
afstemming ingesteld. Daarna worden de klemschroeven van
den ruiter weer vastgezet.
Tot slot geven wij nog het resultaat van eenige metingen :

Stuurlamp TC i/75.
Spanning op het rooster
(tusschen
en R2)
Aangelegde spanning (op
aftakking /?12)

I sleutel op
1
,,
neer
ƒ sleutel op
l
,, neer

—375
—212
—375
-145

V.
V.
V.
V.

Het verschil tusschen 145 V. en 212 V. ontstaat door het
loopen van roosterstroom door R 2' ^3 en R12 (gedeeltelijk).

PB 3/ioooSpanning op het stuurrooster
(tusschen SS3 en /?
R55))

Aangelegde spanning (af
takking op /?n)

—212 V..
sleutel op
Ia = 185 m.A., I,rg2 = zt 20 m.A.
sleutel neer —255 V.,
7a= 510 m.A.,
— ± 20 m.A.
Ig2 = 130 m.A.
—212 V.,
sleutel op
I01 = 0 m.A.
neer —230 V.,
Ig2 = 11 m.A.

STUURKRINGZENDER TYPE CD
Deze zender is afstembaar op iedere frequentie tusschen
316 en 513 kp/s (golflengte 950—585 M.), instelbaar op een
in 200 deelstrepen verdeelde afstemschaal, welke door een
knop draaibaar is.
De volgende 6 frequenties, aangewezen voor het
internationale verkeer, zijn afstembaar. Zij zijn door ver
schillende kleuren aangeduid.
600 M. = 500 kp/s rood
480 kp/s blauw
625 M
706 M = 424.9 kp/s wit
730
M. = 410 kp/s groen
800 M. = 375 kp/s geel
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Deze frequenties zijn dus zonder gebruikmaking van de
ijkkrommen instelbaar. Wil men op een andere dan de hier
boven genoemde frequenties werken, dan raadplege men de
bij den zender aanwezige ijkkromme. De verdeeling van de
afstemschaal is zoodanig, dat een hooger getal een grootere
frequentie aanduidt. Voor een duidelijke aflezing is voor de
afstemschaal een vergrootglas aangebracht.
Het geheel is in een gietmetalen kast, welke tegen den
invloed van zeewater bestand is, ondergebracht. Als isolatie is
keramisch materiaal aangewend.
Het antenne-vermogen bedraagt bij uitzendingen op
ongedempt of op toon (modulatie-diepte 50 %), afhangende
van de gebruikte frequentie, 175 tot 220 Watt, m.d.v. dat de
grootste energie wordt uitgestraald op 500 kp/s (600 M.).
De afmetingen van de antenne moeten zoodanig zijn, dat
de capaciteit zt 500 cm is bij een natuurlijke golflengte van
235 M. In het algemeen kan het luchtnet, dat in gebruik
geweest is bij den vonkzender, zonder meer voor de CD instal
latie worden aangewend.
De zelfgenereerende stuurkring (bijlage VII) is geschakeld
volgens het Collpitt’s schema (capacitieve spanningsdeeling
over 2 condensatoren in serie). Wanneer men het principeschema (fig. 143, Deel II) beschouwt, is de hier gebruikte
schakeling zonder meer duidelijk. De slingerkring bestaat uit
de lamp ® (type RS 237), den variometer
waarmede
op de verschillende frequenties wordt ingesteld en de
parallel daarop verbonden vaste condensatoren @ en ®
(4500 pF elk), welke als spanningsdeelers dienst doen. Het
middelpunt van den variometer is via de smoorspoel ® aan
aarde gelegd. Condensator @ (4500 pF) zorgt voor koppeling
met den eindtrap, terwijl condensator ® (4500 pF) als terugkoppelcondensator fungeert. Het rooster is dus h.f. via ®
aan aarde gelegd, terwijl de gloeidraden aarde krijgen via de
ontkoppelweerstanden @ en ® (2 X 2 weerstanden van elk
100 ^). De roosterkring is zoodoende gesloten.
Er is parallel voeding toegepast en de spanning (± 1100 V.)
wordt via 2 h.f. smoorspoelen © (ontkoppeld door condensator
17 = 10.000 pF) aan de plaat toegevoerd. De beide seriecondensatoren @ dienen voor blokkeering van de h.s. De
negatieve roosterspanning wordt via weerstand © (2 weer
standen van 15.000
parallel) aan het rooster toegevoerd.
(Zie hieronder). In deze leiding is een h.f. smoorspoel ®
opgenomen, ontkoppeld door condensator
(20.000 pF).
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Fig. 96.
Foto CD zender.
1. Afstemming stuur- en tusschenkring.
2. Aflezing van de afstemming (in frequenties) door een loupe.
3. Afstemming antennekring.
4. Vergrendeling van knop 1.
3.
5.
6. Schakelaar ged./onged. en energie-regeling.
7. Antenne ampèremeter.
8. Wisselstroom Voltmeter.
Nadat de zich op de zijde bevindende knevels zijn losgemaakt,
kan de metalen kap verwijderd worden als de knop 6 in den
0-stand gezet wordt.

Zooals gezegd wordt de energie van den stuurkring via
condensator © overgedragen aan de beide parallel geschakelde
versterkerlampen ©en® (type RS 237) en door deze ver
sterkt. In de roosters van deze lampen zijn de weerstanden
@ en ® (100 -r'-) opgenomen om parasitaire trillingen te onder
drukken. De anodekring van deze lampen (tusschenkring)
bestaat uit den variometer ® en den condensator ©
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Fig. 97.

Foto binnenaanzicht (kap verwijderd).
1. 3 zendlampen RS 237 of MC 1/50.
2. gelijkrichtlampen RGQ 7.5/0.6 of DCG 1/150.
(1150 pF). De condensator ® (23350 pF) dient om den
tusschenkring capacitief te koppelen met den antenne-kring.
Zoowel de stuur- als de tusschenkring bevatten geen
afzonderlijke inductiespoelen, zoodat de afstemming geschiedt
door de variometers. welke mechanisch gekoppeld zijn door
middel van een ketting. Beide worden door denzelfden knop
rondbewogen, waarbij voor een electrischen gelijkloop is
zorggedragen. Neutrodyniseering van de lampen ® en ® wordt
bewerkstelligd door den condensator @ (bestaande uit een
variabelen condensator van 12~ 16 pF en een vasten conden
sator van 24 pF). De gloeidraden van de eindlampen zijn
ontkoppeld door de weerstanden @ en @> (2 X 2 weerstanden
elk 100
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Ook hier is parallel voeding toegepast en de anodespanning (zt 1100 V.) wordt via 2 h.f. smoorspoelen ®, welke
ontkoppeld zijn door condensator ® (10.000 pF) aan de
platen toegevoerd. De beide is serie verbonden condensa
toren @> dienen voor blokkeering van de h.s.
De antennekring bestaat uit den variometer ®, den
antenne-ampèremeter A en den koppelcondensator ®, welke
geshunt is door de statische spoel
In den meterkring is een
gelijkrichtcel opgenomen.
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Fig. 98.

In den gelijkrichter worden de benoodigde bedrijfsspanningen voor den zender verkregen, eensdeels door de
wisselspanning van den generator op de vereischte waarde te
brengen, anderdeels door gelijkrichting daarvan.
Uit het schema blijkt, dat één pool van de 200 V. wissel
stroom is aangesloten aan klem 9, terwijl de andere via klem
17, het mes c van den schakelaar ® en klem 16 verbonden is
aan klem 10. Met schakelaar ® kan dus de wisselstroom ver
broken worden.
De voeding van de gloeidraden geschiedt met wissel-
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stroom door middel van de transformatoren ® (10 V. voor
de stuurlamp ® en de versterkerlamp ®) en © (resp. 10 V.
voor de versterkerlamp ® en 2,5 V. voor de gelijkrichtlampen).
De hoogspanningsgelijkrichter is uitgerust met twee kwikdampgelijkrichtlampen type RGQ 7.5/0.6 (® en ®). welke
haar anodespanning betrekken van den transformator ®. Het
afvlaksysteem bestaat uit een l.f. smoorspoel ® en een
condensator © (4 /xF). De gelijkgerichte spanning bedraagt
zt 1100 V.
De voltmeter V wijst de wisselspanning aan.
De secondaire van den transformator ® geeft een wissel
spanning van 500 V., welke door den metaalgelijkrichter ©
en © wordt gelijkgericht. Afvlakking geschiedt door den
condensator © (4 /xF), waarop, ten opzichte van aarde
(positief) een gelijkspanning van 460 V. staat (fig. 98).
Deze spanning wordt aangesloten op een potentiometer,
bestaande uit den weerstand ® (8 weerstanden van 5000
waarvan 5 in serie zijn verbonden met 3 stuks parallel ge
schakeld) en den weerstand
welke laatste tusschen het
rooster van de stuurlamp en aarde is opgenomen.
Aangezien laatstgenoemde weerstand (30.000 ^v) bij
benadering gelijk in waarde is aan den gezamenlijken weer
stand van de keten ® (26700 -^), zal, bij geopenden seinsleutel, op het aansluitpunt A een spanning van —250 V.
aanwezig zijn, welke rechtstreeks aan het rooster van de
stuurlamp ligt. Bij deze spanning kan de lamp niet genereeren.
Bij het neerdrukken van den sleutel wordt weerstand ®
kortgesloten en krijgt het punt A ( = punt 18 x* in het schema)
aardpotentiaal. Wegens den optredenden roosterstroom zal nu
het rooster een automatische negatieve spanning krijgen als
gevolg van spanningsval over den weerstand ® (2 weer
standen van 15000 a parallel). Bij Ir = 20 m.A. is de
spanning —150 V. en kan de lamp genereeren.
Er wordt uitsluitend gesleuteld in het rooster van de
stuurlamp en wel, zooals boven beschreven, door kortsluiting
van den weerstand
welke in den ruststand van den seinsleutel noodig was voor het verkrijgen van een zoodanig hooge
negatieve roosterspanning, dat de lamp niet kan genereeren.
Ook de negatieve roosterspanning voor de versterkerlampen wordt van den potentiometer afgenomen. Ofschoon
bij neergedrukten sleutel de spanningsval van 250 V., die

1* In fig. 98 is abusievelijk om het getal 18 een cirkeltje getrokken.
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over den weerstand @ plaats vindt, wordt kortgesloten,
bedraagt niettemin het spanningsverschil tusschen de uit
einden van potentiometer @ nog 430 V. Deze ontstaat door
dat de, aan den condensator @ aanwezige, spanning van
460 V., bij sleutel-neer ongeveer 7 % zakt.
Op bepaalde punten is de potentiometer afgetakt naar de
contacten 1 tot en met 5 en nu kunnen, door middel van het
mes b van schakelaar
de roosters van de versterkerlampen
aan deze punten verbonden worden en krijgen dan verschil
lende negatieve spanningen. Deze dienen om de energieafgifte van den zender te regelen, doordat de eindlampen
zich instellen op verschillende punten van haar karakteristiek.
De benoodigde weerstandswaarden van © zijn zoodanig
vastgesteld, dat in stand 5 van den schakelaar de energieafgifte het grootst en in stand 1 het geringst is.
In stand 5 bedraagt de roosterstroom der beide eindlampen
bij sleutel-neer 115 m.A. Het deel van den potentiometer
dat thans in den roosterkring is opgenomen, heeft een weer
stand van zb 1700
(3 weerstanden van 5000
elk, parallel
geschakeld). Aangezien de potentiometerstroom bij sleutelneer gelijk is aan 430 : 26700 = 16 m.A. en de roosterstroom
115 m.A. bedraagt, is de totaalstroom 130 m.A. De roosterspanning moet dus 1700 X 0.13 = 220 V. zijn, welke waarde
ook inderdaad overeenstemt met de gemetene.
In stand 1 bedraagt de roosterstroom bij sleutel-neer 1 m.A.
en aangezien deze loopt door weerstand ® (50.000
ontstaat hierover een spanningsval van 50 V. De roosterspanning bedraagt thans 430 V. + 50 V. = 480 V.
Alle roosterspanningen zijn gemeten aan het potentiaalpunt 4 (zie bijl. VII).
Het spreekt vanzelf, dat de metingen en berekeningen
sterk afhankelijk zijn van de gebruikte lampen en van den in
bedrijf zijnden omvormer. Hieruit volgt, dat zoowel boven
genoemde getallen als die, genoemd in fig. 98, moeten be
schouwd worden als bij benadering juist te zijn.
In de standen 2, 3 en 4 van den schakelaar ® wordt de
energie geregeld tusschen de minimale en maximale waarden.
In stand 1 bedraagt de antennestroom 1 Amp., in stand 5
is deze 5 A., terwijl in de tusschenstanden resp. IJ^,
en
3J/2 A. wordt verkregen.
De roosterstroomen der eindlampen bedragen in deze
standen bij neergedrukten sleutel resp. 3.5, 8 en 20 m.A.
De schakelaar @ heeft nog een derde mes a en wanneer
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dit naar links staat, is de gelijkstroomspanning van de gelijkrichtlampen rechtstreeks op de platen der 3 lampen aan
gesloten en wel voor de stuurlamp over de klemmen
en ©
en voor de beide versterkerlampen over de klemmen ® en ®.
Dit is de stand voor de ongedempte uitzendingen. Staat het
mes naar rechts, dan krijgt de plaat van de stuurlamp nog
wel rechtstreeks de gelijkgerichte spanning, doch de platen
van de versterkerlampen zijn aangesloten via de secondaire
van transformator @>. Op de anode-gelijkspanning wordt de
500 per . wisselspanning gesuperponeerd, zoodat de uitzending,
door de modulatie, plaats heeft op een toon 500.
Het mes c van schakelaar ® blijft, behalve als de
bedieningsknop 6 van fig. 96 in den 0-stand staat, steeds
contact maken. De primaire wisselstroomkring wordt, zooals
reeds gezegd, over dit mes doorverbonden.
Aan de klemmen ® en ® is een weerstand verbonden,
die aan de spanning van de scheepsdynamo wordt aan
gesloten en dient om den zender droog te houden.
In den zender is een transformator 5 aanwezig, welke daarin
geconstrueerd is om spanning te leveren als de installatie
wordt gebruikt als noodinrichting en dan met gereduceerde
energie werkt. Bij Radio-Holland wordt deze methode echter
niet toegepast, doch een afzonderlijke noodzender aangewend.
In plaats van de bovengenoemde zend- en gelijkrichtlampen
worden thans in dezen zender algemeen gebruikt de volgende
typen :
stuurlamp en versterkerlampen : Philips MC 1/50.
gelijkrichters
:
,,
DCG 1/150.
De lampvoeten voor de gelijkrichters moeten daartoe ge
wijzigd worden, terwijl bovendien in de gloeidraadleiding een
weerstand van 0.1 -rv is opgenomen, omdat de gloeispanning
voor dit type 2 V. bedraagt.

Bediening van den zender.
Bij de installatie wordt een ijkkromme verstrekt aan
de hand waarvan, door middel van bedieningsknop 1
(fig. 96), de stuurkring en de tusschenkring op de gewenschte
frequentie kan worden ingesteld en welke is af te lezen op
schaal 2. De bedieningsknop wordt nu door het naar rechts
draaien van den handgreep 4 vastgezet.
Schakelaar 6 wordt vervolgens op stand 1 naar rechts
geplaatst, als de uitzending moet plaats hebben in „toon”
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en naar links bij ongedempt seinen. Daarna brengt men de
machine op gang, waarbij er op moet worden toegezien, dat
de spanningsregelaar vooraf wordt ingeschakeld om over
belasting der gloeidraden te voorkomen. Deze wordt daarna
zoo afgesteld, dat de voltmeter 5 ± 220 V. aanwijst; bij
belasting van den zender moet de wijzer binnen de rood
gemerkte vlek van de schaal blijven.
De antenne-variometer wordt, onder het neerdrukken van
den seinsleutel, door bedieningsknop 3 bijgeregeld tot de
antenne-ampèremeter 7 den hoogsten uitslag geeft. De knop
wordt nu door den handgreep 5, die daarvoor naar rechts
gedraaid moet worden, vastgezet.
De zender is nu bedrijfsklaar.
Om de energie te vermeerderen, moet de schakelaar 6
op de standen 1 t/m 5 geplaatst worden al naar dit nood
zakelijk is om een bepaalde verbinding tot stand te brengen.
De seinsleutel mag eerst 15 sec., nadat op de volle bedrijfsspanning is ingesteld, worden neergedrukt, ten einde
beschadiging van de gelijkrichtlampen te voorkomen.
STUURKRINGZENDER TYPE CF.
Deze zender, met een antennekringvermogen van 200 Watt,
is ingericht voor een golfbereik van 585 — 875 M.
De zelfgenereerende stuurtrap bevat een lamp 45 (Philips
TC 04/10) en een trillingskring, bestaande uit de spoel 31
en een variabelen condensator 30 (0.0004 /xF). Parallel
hieraan zijn de vaste capaciteiten 3 (0.0003 /xF) en 3-bis
(0.04 /xF) geschakeld. De vereischte negatieve roosterspanning
wordt verkregen door den spanningsval, die over den roosterlekweerstand 4 (10.000 Ohm) ontstaat als gevolg van den
roosterstroom (± 10 m.A.). 2 (0.001 /xF) is de roostercondensator.
De anode wordt gevoed door een dubbelfasige hoogspanningsgelijkrichter, bestaande uit een lamp 9 (type
Philips 1815. Ef = 4 V., If = 2.5 A., Ea = 500 — 550 V.,
Ia = 150 m.A.) en welke zijn anodespanning (550 V.)
betrekt van den h.s. transformator 10. De primaire, die
gevoed wordt door de 220 V. wisselspanning van den om
vormer, is aftakbaar gemaakt teneinde de gelijkgerichte
spanning te kunnen regelen. In de leiding, waarmede de
verlangde aftakking wordt verkregen, is een zekering 17
opgenomen. Opdat de, door den stuurkring, opgewekte
trillingen zoo constant mogelijk zijn, vindt afvlakking plaats
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van de gelijkgerichte spanning door het filter, bestaande uit
de smoorspoel 11 en de condensatoren 12 (1 /xF elk). Bovendien is in den anodekring de weerstand 20 (400 Ohm)
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Fig. 99.
Stuurkringzender type CF.
5. wisselspanning.
antenne-ampèremeter (13).
6. schakelaar j4i — Ai (49).
milli-ampèremeter (plaat- en
7. Hsp schakelaar (52).
roosterstroom).
8. schakelaar voor het regelen van
antenne-afstemming (40).
het vermogen (29).
afstemming stuur- en tusschenkring (30 en 38) met de 4 pallen 9. schakelaar behoorende bij 2.
10. loupe.
voor de vaste golflengten.
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opgenomen om 'eventueele parasitaire trillingen te onderdrukken. Omdat parallel-voeding wordt toegepast, is de
blokkeeringscondensator 1 (0.001 mF) aangebracht.
De stuurkring is door middel van condensator 5
(0.001 aiF) capacitief gekoppeld met den stuurroosterkring
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Fig. 100.
Achteraanzicht CF zender.
De nummers komen overeen met die van het schema. ’)

!) het verwijzingsnummer 22 is foutief aangebracht. De bedoelde
zekering (met reserve) is onder de weerstanden 15 (fig. 101) gemonteerd.
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van den h.f. eindversterkertrap. De h.f. stuurspanning wordt
afgenomen op een aftakking van spoel 31.
Deze eindtrap, uitgerust met twee parallel geschakelde
penthoden 46 (Philips PC 1.5/100) dient om de, in den
stuurkring opgewekte h.f. trillingen te versterken en is, ter
voorkoming van zelf-genereeren en terugwerking op den
stuurtrap, geneutraliseerd door den transformator 71 en den
condensator 70. De stabiliteit van den zender wordt zoo
doende verhoogd. Aan de instelling van den neutrodyne
condensator 70 mag geen verandering worden gebracht.
De beide stuurroosters van de penthoden krijgen hun
roosterspanning over het lek 6 (13.000 Ohm) als gevolg van
spanningsval door het optreden van roosterstroom.
De tusschenkring (anodekring van de h.f. eindversterker
trap) bestaat uit een spoel 39, een variabelen condensator 38
(0.0008 /xF) en 2 vaste capaciteiten 8 (resp. 0.0006 /xF en
10 pF). De variabele (afstem) condensator 30 van den stuur
kring en die van den tusschenkring 38 zijn op dezelfde as
gekoppeld, zoodat deze kringen door middel van één afstemwiel kunnen worden ingesteld. De schaal is voorzien van een
palinrichting (fig. 99) voor 4 vaste golven 2), welke inrichting
ook buiten werking gesteld kan worden. De palinrichting be
staat uit 4 ringen, welke achter elkander op den condensator-as
kunnen worden vastgezet. Iedere ring heeft aan den rand een
halve centimeter diepe uitsparing, waarin het ondereinde van
een pal past. Iedere ring heeft zijn eigen pal, in totaal dus 4,
overeenkomende met het aantal afgestemde golflengten.
De ringen zijn zoodanig op de as vastgezet, door middel
van boutjes, dat b.v. pal 1 in de uitsparing van de eerste
ring valt op het moment, dat de gelijkloopcondensatoren 30 en
38, volgens de ijkkrome, op de 600 M. afstemming staan.
De pal blijft dan door een veerinrichting stevig in de uit
sparing van den ring staan, waardoor verandering van den
condensatorstand niet meer mogelijk is.
Wil men overgaan op een andere palgolf, b.v. 706 M., dan
moet eerst pal 1 gelicht worden en de bij de 706 M. behoorende
pal in den werkstand gesteld worden, door hem iets naar
zich toe te trekken en een kwart slag te draaien.
Beweegt men nu het afstemwiel rond, dan zal deze pal naar
boven schieten, waardoor de condensatoren-as vergrendeld
wordt.
1) Pal 1 (wit) 600 M. : pal 2 (oranje) 625 M. ; pal 3 (lila) 706 M. ;
pal 4 (groen) 800 M.
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Om een zoo juist mogelijke aflezing te verkrijgen, is vóór
de afstemschaal een loupe gemonteerd ter verhooging van
de instelnauwkeurigheid. Het is echter, door buiten werking
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Fig. 101.
Achteraanzicht CF zender.
De nummers komen overeen met die van het schema.
stellen van de pallen, ook mogelijk op een willekeurige golf
lengte af te stemmen. In dat geval raadplege men de ijkkromme, die bij iedere installatie aanwezig is en waarop de
verlangde afstemming van de stuur- en versterkerkringen
afleesbaar is.
De vangroosters van de beide penthoden zijn ontkoppeld
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door een condensator 27 (0.03 /xF), de schermroosters door
condensator 19 (0.25 pF).
De anodes worden gevoed door een hoogspanningsgelijkrichter, bestaande uit twee parallel geschakelde Philips
DCG 4/1000 lampen 1 en welke zijn anodespanning betrekt
van den h.s. transformator 2, die een sec. spanning heeft
van zt 1500 V. In de minleiding van de h.s. is, ter beveiliging
van de gelijkrichtlampen. de zekering 14 opgenomen.
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Fig. 102.
Achteraanzicht van het voedingsapparaat.
De nummers komen overeen met die van het schema.

Afvlakking vindt plaats door het filter, bestaande uit de
smoorspoel 4 en den condensator 5. Bij toonuitzending wordt,
door den schakelaar 49, de smoorspoel 4 kortgesloten en de
condensator 5 buiten werking gesteld. De modulatie vindt dan
plaats in de vangroosters door de 1000 perioden rimpel van
185

II

de onafgevlakte gelijkgerichte hoogspanning, waardoor dus
een toon 1000 wordt verkregen.
Aangezien bij deze uitzendingen, door de modulatie, de
belasting toeneemt, wordt, door een tweede mes op den
schakelaar 49, een grooter deel van de primaire van den
h.s. transformator 2 ingeschakeld. Hierdoor neemt de transformatieverhouding af en dus ook de secondaire spanning.
De gelijkgerichte h.s. wordt aan de anodes van de
penthoden toegevoerd over de h.f. smoorspoel 37. Er wordt
parallelvoeding toegepast en ter blokkeering van de h.s. is
de condensator 7 (0.002 /xF) aangebracht.
Een zekering 22, in den vorm van een klein verlichtingslampje (6 V., 0.5 A.) is in den plaatkring opgenomen.
De schermroosterspanning voor de penthoden wordt
geleverd door den gelijkrichter 9 en wordt toegevoerd over
de weerstanden 15 (resp. 600 en 1800 Ohm). De spanningsval
is zoodanig groot, dat de schermroosterspanning ± 220 V.
wordt. (Deze is echter afhankelijk van de gebruikte golf
lengte en of op At of A2 wordt uitgezonden).
De vangroosters betrekken hun negatieve spanning van
een potentiometer 25, bestaande uit een vasten en een regel
baren weerstand elk van 1500 Ohm, ontkoppeld door den
condensator 26. Beide weerstanden zijn opgenomen in de
negatieve h.s. leiding, zoodat het rechtsche deel, dat via
aarde aan den gloeidraad ligt, een positief potentiaal krijgt.
De gloeidraad is dus positief ten opzichte van het vangrooster en derhalve het vangrooster negatief ten opzichte
van den gloeidraad.
Aangezien de gloeidraadspanning van de stuurlamp,
versterkerlampen en gelijkrichtlampen resp. 4 V., 10 V., 4 V.
(gelijkrichtlamp 1815) en 2x/2 V. (DCG 4/1000) bedraagt,
wordt gebruik gemaakt van verlagingstransformatoren. Voor
de stuurlamp en de beide penthoden wordt dezelfde trans
formator 10 gebruikt, met dien verstande, dat voor de
penthoden de totale secondaire spanning wordt aangewend,
voor de stuurlamp slechts een gedeelte. De transformator 3,
die de gloeispanning levert voor de beide gelijkrichters 1 en 9,
heeft twee secondaires (Sj en 52).
Alle primaires worden gevoed door de 220 V. 500 ■—' wissel
spanning van den omvormer, welke is af te lezen op den
voltmeter 51, waarop een roode streep de juiste bedrijfsspanning aanwijst. Het gloeidraad-circuit van de versterker
lampen is ontkoppeld door de condensatoren 9 (2 cond. 1 mF
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elk), waarvan het middelpunt is geaard. In de primaire van
de gloeistroomtransformatoren 10 en 3 is een regelbare
weerstand 7 (120 Ohm) opgenomen om de gloeispanningen
van de lampen 45, 46, 1 en 9 te kunnen bijregelen.
Een milli-ampèremeter 11 is op den zender aangebracht,
welke door middel van een schakelaar (fig. 99—9) in de
volgende kringen kan worden opgenomen en daar op ver
schillende shunts wordt aangesloten.
Ie. plaatkring stuurlamp, shunt 24a (5t) meetbereik 50 m.A.
2e. schermroosterkr.eindlampen, shunt 246 (S4) ,, 500
3e. stuurroosterkring
,,
,,
24c (S3) ,,
50
4e. plaatkring
„
„
24d (S2) „ 500 „

De antennekring bestaat uit een zelfinductiespoel 41 en
een variometer 40. Een deel van de spoel 41 is permanent
in den antennekring opgenomen, terwijl de rest kan worden
ingeschakeld door contact 44, hetwelk aan de as van den vario
meter is verbonden. Op de meeste stations zal slechts een
gedeelte van de verlengspoel in gebruik zijn en de afstem
ming van de golven van 600—800 M. liggen tusschen 0 en
165° van de variometerschaal. Blijkt echter deze verlenging
onvoldoende te zijn voor het verkrijgen van de juiste
afstemming, dan kan de variometer meer dan 165° worden
gedraaid. Door de contactinrichting 44 wordt de aftakking
van de verlengspoel geïsoleerd en de rest van de antenneverlengspoel automatisch ingeschakeld. De golflengte neemt
nu ineens toe door het opnemen van de geheele zelfinductie 41,
doch deze neemt weer geleidelijk af bij het verder draaien
van den variometer, omdat deze dan den stand 180° is
gepasseerd. Om het verbranden van het contact 44 te voor
komen, verbreekt een tweede contact den primairen wjsselstroomkring van den h.s. transformator op de ©ogenblikken
dat de verlengspoel wordt in- of uitgeschakeld.
De koppeling tusschen den antennekring en den tusschenkring vindt plaats door spoel 60, die ten opzichte van spoel 39
een veranderlijken stand kan innemen. De spoel 60 kan n.1.
over een as worden bewogen en meer of minder ver in spoel
39 worden geschoven. Zij kan tusschen 2 moeren worden
vastgezet.
De antennestroom wordt gemeten door den ampèremeter 13.
Het sleutelen geschiedt in de primaires van de gelijkrichttransformatoren 2 en 10. Bij sleutel-neer zijn de gelijkrichters
belast en om nu te zorgen dat bij sleutel-op, dus wanneer
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zij onbelast zijn, toch dezelfde energie wordt opgenomen,
wordt een belastingsweerstand van 500 W. ingeschakeld.
Een verwarmingslamp 16 is in de nabijheid van de gelijkrichtlampen opgesteld om deze te kunnen voorverwarmen.
De gelijkgerichte hoogspanning kan door den schakelaar
52 worden uitgeschakeld. Eveneens geschiedt dit door de
deurcontacten 61 en 15, resp. opgenomen in den zender en
den gelijkrichter. Wanneer dus de geperforeerde afsluitkappen van deze onderdeelen worden verwijderd om in de
toestellen een of andere werkzaamheid te verrichten, is auto
matisch de hoogspanning uitgeschakeld.
Ook met dezen zender kan met verminderde energie worden
uitgezonden. De regeling daarvan vindt plaats door het meer
of minder negatief maken van de vangroosters der beide
eindlampen op de reeds beschreven wijze. Door middel van
schakelaar 29 kan op volle energie of op
1/ig daarvan
worden uitgezonden. In den stand P zijn de vangroosters
rechtstreeks geaard en staan dus op aardpotentiaal (de lampen
46 werken als gewone penthoden), terwijl door variabele
contacten op den potentiometer 25 de vangroosters zoodanige
negatieve spanningen kunnen worden gegeven, dat de
gewenschte gereduceerde energie wordt verkregen.
In bedrijfstelling. Vooraf dient men er zich van te
vergewissen, dat de h.s. schakelaar 52 uitstaat. Met het oog
op de in de afsluitkappen aanwezige veiligheidscontacten
moeten deze op hun plaats gebracht worden. De omvormer
kan nu in bedrijf gesteld worden, waarna de wisselspanning
wordt bijgeregeld totdat voltmeter 51 de juiste spanning
aanwijst (roode streep). Aangenomen is, dat de gelijkrichtlampen reeds zijn behandeld, zooals bij de beschrijving van
den C zender is aangegeven. Aan te bevelen is ook de
verwarmingslamp te ontsteken.

Afregeling. Nadat de palgolf is gekozen, waarop de
uitzending moet plaats vinden en de stand van het afstemwiel (fig. 99), dat de condensatoren 30 en 38 van den stuuren versterkerkring in gelijkloop afregelt, volgens de
ijkkromme is bepaald, en de bijbehoorende ring op zijn
plaats is vastgezet, dient de antennekoppeling 60 te worden
ingesteld. Daartoe moet de metalen afsluitkap worden
verwijderd, doch aangezien dan ook het contact 61 is ver
broken, kan dit weer hersteld worden door de contactveeren
tegen elkaar aan te leggen. Hierbij moet er evenwel de
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aandacht op gevestigd worden, dat het thans gevaarlijk is
deelen aan te raken, welke onder h.s. staan.
Het is dus noodig, telkens wanneer men in het inwendige
van den zender iets aan de afregeling moet veranderen,
schakelaar 52 uit te zetten.
Nadat de antennekoppeling een bepaalden stand is
gegeven, kan de schakelaar 52 ingezet worden en moet,
onder het neerdrukken van den seinsleutel, de variometer
40 worden bijgeregeld, totdat de antenne-ampèremeter 13
en de milliampèremeter 11 (stand S2 = plaatstroom versterkerlampen) beide een maximum aanwijzen.
Indien de plaatstroom hooger is dan 250 m.A., dient,
onder inachtneming van de bovengenoemde voorzorgs
maatregel, de antennekoppeling te worden verminderd. Nadat
de moertjes, waarmede de koppelspoel is vastgezet, zijn
losgeschroefd, schuift men spoel 60 zoover mogelijk naar
achteren om haar daarna langzaam zóó ver naar boven te
brengen tot de anodestroom 250 m.A. bedraagt (op 600 M.).
Op dezen stand zal ook de maximale antennestroom ongeveer
bereikt zijn.
Bij een te vaste koppeling wordt de plaatstroom te hoog,
hetgeen schadelijk is voor de lampen. Ook zal in ’t algemeen
dan de antennestroom afnemen.
Is de juiste stand gevonden, dan dient de koppelspoel te
worden vastgezet en blijft voor alle golven dezelfde.
Vanzelfsprekend wordt bovengenoemde afregeling ver
richt bij de montage, zoodat de telegrafist niets anders te
doen heeft dan de palinrichting in den stand te zetten,
behoorende bij de golf, waarop moet worden uitgezonden.
De geheele afregeling moet plaats vinden op Ar en met
volle energie.
Bij het controleeren van de stroomsterkten op den
meter 11 in de verschillende kringen, kunnen de volgende
getallen tot leidraad dienen.
m. A.
Plaatstroom versterkerlampen .... 250
18—20
,,
stuurlamp
100—140
Schermroosterstroom versterkerlampen .
6—9
Roosterstroom
,,
Van het gelijkstroomnet wordt bij 110 V. z+z 15 Amp.
afgenomen. Het wisselstroomverbruik is bij 220 V. zfz 3.7
3) Aflezing op den meter te deelen door 10.
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Amp. De antenne-opname op 600 M. ongedempt is zt 4.5 A.,
bij toonuitzending iets minder.
De in de gelijkrichterkast aangebrachte potentiometer
abcd wordt niet gebruikt ; hij doet alleen dienst wanneer bij
den zender de daarbij behoorende kortegolfinstallatie is
aangebracht.

Op Bijl. XI is naast het schakelschema van een station, uit
gerust met een CF zender, een schema opgenomen, dat eenige
toelichting behoeft.
Hier is nl. een gewijzigde schakeling toegepast van de ver
bindingen tusschen den g.o. schakelaar, den zender en den
gelijkrichter, welke is noodig geworden omdat, in serie met
den gloeistroomweerstand 7. een extra weerstand R van
ca. 175 Ohm, 100 W. is opgenomen. Tijdens het seinen
wordt R kortgesloten, doch bij het ontvangen ingeschakeld.
De opname van dezen extra weerstand heeft tot doel om
den levensduur van de zendlampen zooveel mogelijk op te
voeren, doordat de gloeispanning tijdens het ontvangen wordt
verminderd.
De compensatie-weerstand wordt tijdens het ontvangen niet
op de wisselspanning aangesloten, zoodat deze spanning
gedurende het ontvangen stijgt van 220 V. tot — 260 V.
Doordat dan echter de extra weerstand R in het wisselstroomcircuit is opgenomen, daalt de gloeispanning van alle zend
lampen ca. 50 %.
Om de schakeling mogelijk te maken, is gebruik gemaakt
van de aansluitklem 14 van den gelijkrichter, welke in het
groote schema geen dienst doet. De oorspronkelijk hierop
aangesloten draad is op klem 4 gezet, terwijl de door
verbinding tusschen 14 en 4 is weggenomen.
Bij neergedrukten sleutel of bij sleutel in ruststand wordt
de machine continu belast, terwijl bij het seinen de belasting
ongeveer 75 % van de continu-belasting bedraagt, waardoor
de wisselspanning stijgt van 220 V. tot ca. 235 V. Er moet
dus voor gezorgd worden, dat tijdens het seinen de wissel
spanning zoodanig is afgeregeld, dat zij 220 V. bedraagt.
Noot. Sedert de in werkingtreding van het, in 1938 te Cairo herziene,
Algemeen Reglement, behoorende bij het Internationaal Verdrag betref
fende de Verreberichtgeving, zijn de volgende golflengten in gebruik
genomen :
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Ai en A'z zenders : 600 M. voor oproep en noodverkeer (^2).
( verplichte werkgolven voor de scheeps625 „
< stations in het verkeer met Europeesche
706 ,,
I kuststations.
800 „ voor radiopeilingen.
Behalve deze golven mogen zooveel andere werkgolven gebruikt worden
voor stations, werkende in den band van 545—822 M. als men maar wil,
mits er rekening mede wordt gehouden, dat deze niet liggen in den
beschermband van de 600 M. (583—619 M.) of in den peilband
(789-822 M.). ,
B zenders : 600 M. voor oproep en noodverkeer.
706 M. werkgolf telegramverkeer,
800 M. voor radiopeilingen.
'
" alleeni voor het
Ook andere B golven zouden geoorloofd zijn,
mits zij
of A? zender defect was.
noodverkeer werden gebezigd of wanneer de
Den lezer wordt verzocht. waar noodig, in het voorgaande de af
gestemde golven in dezen zin te wijzigen.
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VIII.

KORTEGOLFZENDER SYSTEEM SCHOTEL.

De korte golfzenders volgens het patent Schotel worden
aangeduid door de benaming SII A.
Op een golflengte van 15000—7500 kp/s (20—40 meter)
wordt ruim 300 watt antenne-energie opgewekt. De
installaties worden afgestemd op een golf in den band
12820—12300 kp/s (23.4—24.4 meter) en een in den band
8550—8200 kp/s (35.1-—'36.6 meter).
De zenders krijgen hun energie van denzelfden omvormer
die de hoofdinstallatie drijft. De 500 perioden wisselstroom
wordt door een h.s. transformator opgevoerd tot 4000 volt
en deze wordt onafgevlakt op de plaat van de zendlamp
gebracht. Dat de wisselstroom zonder afvlakinrichting
gebruikt wordt, heeft het voordeel, dat de afstemming op
het ontvangtoestel gemakkelijk is.
De secundaire wikkelingen van den Smit transformator
(fig. 42) worden parallel verbonden : de klemmen
en V2
en Vj en U2 ; de gebruikte zendlamp is dan van het type
TA 4/25o, een speciale korte golf lamp. Men kan ook met
voldoende succes gebruik maken van een TA io/ooo lamp,
maar moet in dit geval de secundaire wikkelingen van den
h.s. transformator in serie verbinden ;
met U2.
Als gloeidraadstroom wordt gebruik gemaakt van den 500
perioden wisselstroom, die door een gloeidraadtransformator
op de gewenschte spanning wordt gebracht, terwijl een compensatie-inrichting deze spanning constant houdt, op dezelfde
wijze als bij de M.C. 3 lampzenders.
Op een aantal schepen, die wel een Schotel zender, maar
niet van het type Sll A aan boord hebben, wordt voor den
gloeidraad gelijkstroom gebruikt, hetgeen het voordeel heeft
van een absolute constantheid en een zeer gemakkelijke
bediening. Een vrij belangrijk nadeel is, dat een batterij moet
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Fig. 103.
Schakelschema van een Sn A Korte Golfzender.
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worden verstrekt en worden onderhouden en dat een bad
inrichting moet worden gemonteerd. Ook is er bij gebruik
van gelijkstroom op te letten, dat de aansluitingen van de
batterij periodiek worden omgewisseld om zooveel mogelijk
gelijke slijtage van den gloeidraad te verkrijgen.
Een voordeel van gelijkstroomvoeding van den gloeidraad
is, dat men de primaire wisselstroomspanning terug kan
brengen zonder de gloeidraadspanning te verminderen. De
praktijk heeft nl. uitgewezen, dat het volstrekt niet noodig is
de hooge spanning tot het toegelaten maximum op te voeren
om goede resultaten te verkrijgen. Men kan met een primaire
spanning van 100 a 150 volt in den regel evengoed correspendentie onderhouden als met 220 volt en heeft dan het
groote voordeel, dat de plaat van de lamp volstrekt niet
kleurt, hetgeen bij volle energie wel min of meer het geval is.
In den roosterkring van de Schotel zenders (fig. 103) is een
regelspoel aangebracht, waarvan, door een verplaatsbaar
contact, meer of minder windingen kunnen worden kort
gesloten, afhankelijk van de golflengte.
Een roostercondensator met roosterlek zijn bij de Sn A
installaties zoodanig gemonteerd, dat er gelegenheid bestaat
om de zware contacten van den seinsleutel in de lekleiding
op te nemen en derhalve in deze leiding te kunnen seinen.
De seinsleutel komt dan op de klemmen 5 en 7 en de krachtregelweerstand wordt, met uitschakeling van den sleutel,
rechtstreeks aan den wisselstroomgenerator verbonden.
In den plaatvoedingskring der zendlamp vindt men weer
een h.f. smoorspoel, terwijl de plaat over een voedingsfblokkeerings)-condensator met de afstemspoel verbonden is. Door
middel van snoeren kunnen 3 aftakplaatsen van de spoel
op een glazen plaat worden gebracht, waar zij door een stop
of een schakelaar naar verkiezing in gebruik kunnen worden
genomen. De antenne wordt op dezelfde wijze op deze spoel
aangesloten.
Het belangrijkste voordeel van het Schotel patent is een
groot en vrijwel constant rendement, zelfs bij de grootste
frequenties. Om dit duidelijk te maken, zullen wij eerst
moeten aantoonen, dat het rendement van een gewonen
zender op groote frequenties laag is.
Hiertoe beschouwen wij de zendlamp als een wisselstroom
machine, die door den anodekring en de antenne belast is.
Een goed nuttig effect kan alleen verkregen worden, indien
een zoo groot mogelijke wisselspanning opgewekt wordt.
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Zooals wij uit de eenvoudige wisselstroomtheorie weten,
wordt de grootte van deze wisselspanning bepaald door de
impedantie van den anodekring (fig. 104). Deze impedantie is
o.a. evenredig met de capaciteit C en de zelfinductie L van
genoemden anodekring. Hoe grooter de frequenties worden,
hoe kleiner de gebruikte waarden van zelfinductie en
capaciteit zijn, waarmede een afname van de impedantie
gepaard gaat. De opgewekte
wisselspanningen krijgen dus
bij grooter wordende fre
quenties
steeds
kleinere
waarden.
waarmede
het
c
nuttig effect daalt.
Het Schotel patent maakt
nu gebruik van een enkele
den
zelfinductiespoel
in
Fig. 104.
geen
anodekring,
terwijl
draaibare
capaciteit aanwezig is. Het antenne- en het anodecontact kan men op
verschillende plaatsen van de spoel instellen.
Doordat de anodespoel (fig. 105) zich gedraagt als een soort
transformator, kan men den invloed van de antenne zoodanig
regelen, dat de impedantie van den anodekring een groote
en nuttige waarde bereikt.
Bij elke frequentie is het
mogelijk, door een bepaalden
stand van de antenne en de
anodecontacten, op de juiste
belasting in te stellen, waar
door een constant rendement
verkregen wordt. De fre
quentie wordt hoofdzakelijk
bepaald door de strooizelfinductie van de antenne
Fig. 105.
spoel en door de inwendige
lampcapaciteit.
De terugkoppeling wordt verkregen door de capaciteit
tusschen rooster en plaat van de zendlamp. De vroeger
genoemde regelspoel in den roosterkring wordt iets beneden
de gewenschte golflengte afgestemd, terwijl daarna door
verplaatsing der anode- en antenneaftakkingen op de anode
spoel op het juiste rendement wordt ingesteld.
nog. dat de
Een ander voordeel van het Schotel patent is nog,

^Hl—i
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capaciteit van de antenne weinig invloed uitoefent op de
golflengte, dus dat er weinig hinder wordt ondervonden van
de bewegingen van het schip, waardoor de capaciteit van de
antenne min of meer verandert. Na het bovenstaande en na
hetgeen in de vorige hoofdstukken over lampzenders
besproken is, zal een nadere bestudeering van de schakel
schema’s (fig. 106 en 107) geen moeilijkheden meer
opleveren.
Een zaak van belang is echter nog de antenne. Voor een
landstation geeft men in het algemeen de voorkeur aan een
speciale kortegolf-antenne, die dan zoodanig is gemaakt, dat
zij trilt op de helft der gewenschte golflengte. Op schepen
kan men door de groote ijzermassa’s, het gedrag van een
kortegolf-antenne niet meer eenvoudig overzien.

+

Fig. 106.
Schakelschema van een eenvoudigen kortegolfzender (Schotel)
met wisselstroom voor den gloeidraad.

Op de Radio-Holland schepen wordt meestal gebruik
gemaakt van de gewone lange golf-antenne, die in een van
haar harmonischen wordt aangestooten en daarbij een sterk
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opwaartsche straling heeft. Dit is vooral van voordeel op
groote afstanden. Behalve deze langegolf-antenne wordt
somtijds ook een speciale antenne voor kortegolf-verkeer
aangebracht, die zooveel mogelijk een zoodanige lengte krijgt,
dat er een halve golflengte of 3A, 5A golflengte enz. op past.
Deze kleine antennes geven op kleinere afstanden betere
resultaten dan de gewone scheepsantennes.
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Fig. 107.
Schakelschema van een eenvoudigen kortegolfzender (Schotel)
met gelijkstroom voor den gloeidraad.

Aan de isolatie, zoowel van de antenne als van de toestellen,
moet bijzondere aandacht worden geschonken ; het verdient
aanbeveling, de leidingen in de hut zoo kort mogelijk te
houden en zoo eenigszins doenlijk zonder steunisolatoren te
monteeren ; zijn isolatoren beslist noodzakelijk, dan zijn die
van pyrex te verkiezen boven alle andere soorten.
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IX.

ONTVANGTOESTELLEN.

N.S.F. LAMPONTVANGER TYPE K/L 11.
Dit ontvangtoestel is een secundair tweelampstoestel
(detector + 1 l.f. versterker) met honigraat spoelen, geschikt
voor de ontvangst van golven van 20.000—15 kp/s
(15—20.000 M.).
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Fig. 108.

De aansluitingen bevinden zich op den achterwand. De
lampen kunnen worden aangesloten op 4 V. en 6 V. In het
laatste geval wordt dan een vaste gloeidraadweerstand van
10 Ohm voorgeschakeld.
Op de frontplaat (fig. 108) links bevindt zich de schakelaar
waarmede de gloeistroom in- en uitgeschakeld kan worden.
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daarnaast een knop, door middel waarvan de stand van de
terugkoppelspoel ten opzichte van de detectorspoel wordt
geregeld. Rechts van dezen knop vindt men een dito voor
regeling van den stand van de antennespoel ten opzichte
van de detectorspoel, terwijl daarnaast een schakelaar is
opgesteld, waarmede de primaire condensator in serie met
(stand S) of parallel op (stand P) de antennespoel kan
verbonden worden. In stand A is de condensator kortgesloten
en werkt de antennekring aperiodisch.
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Fig. 109.

Op den linkerzijwand bevinden zich de knoppen voor
regeling en fijnregeling van den secondairen condensator,
terwijl de antenne-condensator geregeld wordt door een knop,
die op den rechterzijwand uitkomt.
De aflezingen op de schalen der beide condensatoren
geschiedt bovenaan op de frontplaat door venstertjes. Voorts
zijn links op de frontplaat onderaan 2 stekkerbussen aanwezig
voor aansluiting van de telefoon bij ontvangst op kristal,
terwijl rechts onderaan een dito paar voor verbinding van
de telefoon bij lampontvangst zijn aangebracht.
Binnen in het toestel zijn de beide lampvoetjes gemonteerd,
alsmede de spoelhouders voor 3 spoelen, t.w. links de terugkoppelspoel, rechts de antennespoel en in ’t midden de
detectorspoel. Bovendien zijn twee paar stekkerbussen aan
wezig, waarvan het rechtsche paar gebruikt wordt voor
aansluiting van het kristal wanneer daarop ontvangen moet
worden, terwijl bij niet gebruik daarvan, deze detector in
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het linksche paar wordt bewaard. Bij ontvangst op kristal
moeten de lampen gedoofd worden.
Het schema, weergegeven in fig. 109, biedt geen moeilijk
heden. Voor het soepele genereeren op alle golven is de
rooster-lekweerstand van de detectorlamp (Philips A 415)
aan een potentiometer verbonden, die over de gloeidraadbatterij is aangelegd.
Er is parallel voeding voor de plaat van de detectorlamp
toegepast. De juiste spanning wordt verkregen door tusschenschakeling van een vasten weerstand van 20.000 Ohm in de
anodebatterij, die ook de plaat van de eindlamp voedt (serie).
Om te voorkomen, dat de h.s. batterij wordt kortgesloten, is
een capaciteit van 0.1 mfd in serie met de primaire van den
l.f. transformator aangebracht. De h.f. stroomen vinden een
weg door den 500 cm condensator, welke parallel op de
primaire is aangesloten. Voor de ontvangst van korte
golven zet men den antenneschakelaar op A (aperiodisch) en
stemt men den detectorkring op de vereischte golflengte af.
Hierna kan men den antenneschakelaar op P (parallel) zetten
en trachten de afstemming van den primairen kring te ver
beteren. Het beste resultaat krijgt men bij losse koppeling.
Om den ontvanger uit de kast te halen, schroeft men aan
den achterwand de mannetjes los en verwijdert men de vier
schroeven die in den bodem, dicht bij de rubberpootjes, zijn
aangebracht.
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Schakelschema van een W3 K/L ontvanger.
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Fig. 111. Eenigszins gewijzigd schema van een W3 K/L ontvanger.
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ONTVANGER W 3 K/L.
Behalve de ontvanger type 11, komt nog een tweede toestel
met honigraat spoelen op de scheepsstations voor, nl. de W 3.
Deze ontvanger is ingericht voor de ontvangst van golven
van 20.000—45 kp/s (15'—20.000 M.). Een schakelaar geeft
gelegenheid den secundairen condensator van 500 c.M. te ver
vangen door een van 150 c.M., waardoor de afstemming bij
korte golven zeer soepel wordt gemaakt.
In den antennekring is gelegenheid gegeven om den regelbaren condensator parallel aan of in serie met de spoel te
plaatsen.
Ook kan de condensator worden uitgeschakeld, zoodat de
antennekring aperiodisch werkt.

ONTVANGER TYPE HL/7.
De universeel ontvanger type HL/7 is afstembaar op golven
tusschen 21.000—45 kp/s (14.3—20.000 M.). Dit bereik is
in 10 gedeelten onderverdeeld, nl.
Bereik
frequentie
meters
10
21000—15800 kp/s
14.3 — 19
9
15800—12500
19—24
8
12500— 9700 „
24—31
7
9700— 7500 ,,
31—40
6
7500— 2700 „
40—110
5
2700— 1000 „
110—300
4
1000— 350
300—850
3
430— 125
700—2400
2
125—
46
2400—6500
1
46—
15
6500—20000
De ontvanger is uitgerust met 3 lampe n, resp. voor de
volgende functies :
Philips
B 442 : hoogfrequentversterker
,,
B 424 : detector
,,
B 442 : laagfrequentversterker.

De afstemspoelen zijn op een rad gemonteerd, zoodat door
draaiing daarvan een ander golfbereik kan worden in
geschakeld.
Een antenne-aansluitkastje, waarin verschillende verkortingscondensatoren en een uitschakelbare sperkring zijn
gemonteerd, wordt los bij geplaatst.
202

I

?

i V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

T3i

S?

-\

—
t?

art

in

v.
0

4

4

ft

ï

I
I

•

c?

I
I
I
I

5

T»

4

4

I
I
I
I
t

f

ü

i ;

*

■vrulrtr-

0S

I
I

i
i
i
i
i
i

T__ 1
“T

Ö

*
HH

g.
£

■ï_ri_n_n

“’t

3

^7-------------

o
èo
c

$

cj

■c.

00000000 0 0
i

WöW5>

; - fa

LJ F

?

*

<5

---- J|—Lru- r5!____
«

I
I
I

i

t?

I
I
I
I
i

*

c

d
d

E

o

€

o

■ë

.000000000 0,

±

w
TkN
O») O

4—|l«L

i

?

j^WÖÖÖÖ’ÖO’0'*

«O

e
o

i
i
i

*

I
I
I
4I
I

~ l»

!
•
-i

I
I
I

*

v_

*

I

i

ir

*\_

X
§

I
I
.1

Het principeschema van den ontvanger met antenneaansluitkastje is weergegeven in fig. 112.
De antenne wordt op het aansluitkastje aangesloten en is
dan geaard over een grooten weerstand (5). Parallel aan
dezen weerstand staat een neonbuis (6), type 4383, waardoor
het toestel beveiligd is tegen overspanningen op de antenne.
In de antenne kunnen verkortingscondensatoren (1, 2 en 3)
en een sperkring, bestaande uit een variabelen condensator(7)
en een spoel (8), worden opgenomen. De seriecondensatoren
worden al of niet ingeschakeld door middel van den
beugel (4), de sperkring kan worden uitgeschakeld (kort
gesloten) door middel van den beugel (9). De antennekring
is inductief gekoppeld met den afgestemden roosterkring
van de h.f. versterkerlamp (19).
Het spoelstel (11), bestaande uit de antenne-koppelspoel
en de afstemspoel en het spoelstel (31), bestaande uit de
anodekringspoel van de h.f. lamp en <de terugkoppelspoel,
zijn op het spoelenrad gemonteerd eni worden gelijktijdig
overgeschakeld bij het overgaan op een ander golfbereik.
De rooster- en anodekringafstemmingen van de h.f. ver
sterkerlamp worden gelijktijdig tot stand gebracht door
middel van op één as gekoppelde draaicondensatoren. Daar
de roosterkringafstemming eenigermate afhankelijk is van de
gebruikte antenne, is in deze afstemketen een afzonderlijk
instelbare bijstelcondensator (14) aangebracht.
Voor de golfbereiken 10, 9, 8 en 7 wordt de roosterkring
afgestemd door middel van den draaicondensator (12é>) in
serie met een vasten condensator (15). Voor de bereiken 6 en
5 wordt de condensator (15) kortgesloten door middel van
contacten (17) op het spoelenrad. Voor de golfbereiken
4, 3, 2 en 1 wordt parallel aan den afstemcondensator (126)
een tweede variabele condensator (12a) geschakeld, even
eens door middel van de contacten (17) op het spoelenrad.
Parallel aan den afgestemden roosterkring kan een kristaldetector in serie met koptelefoon worden geschakeld
(klemmen (20) en (22), de laatste door den telefooncondensator (21) overbrugd), zoodat in noodgevallen
ontvangst op kristaldetector kan worden verkregen.
De h.f. lamp krijgt schermroosterspanning door middel
van een potentiometer (28, 29) over de anodespanningsbron
en is h.f. geaard door middel van den condensator (27).
De anode van de h.f. lamp wordt gevoed over den
afgestemden anodekring. Voor de golfbereiken 10, 9, 8 en 7
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wordt afgestemd met den draaicondensator (336) in serie
met den vasten condensator (34). Voor de bereiken 6 en 5
wordt de condensator (34) kortgesloten door middel van
contacten (35) op het spoelenrad en voor de bereiken 4, 3, 2
en 1 wordt een tweede draaicondensator (33a) parallel
geschakeld. Bovendien wordt voor de bereiken 3. 2 en 1 de
anode van de lamp door middel van contacten (35a) ver
bonden met een aftakking op de afstemspoel. De anodespanning van de h.f. lamp wordt aangelegd over den
weerstand (37), ontkoppeld door een condensator (36).

Fig. 114.
Buitenaanzicht van een N.S.F. ontvanger type HL/7.

Het rooster van de detectorlamp (39) is over den roostercondensator (38) verbonden met den afgestemden anodekring. Het rooster krijgt over den lekweerstand (40) een
voorspanning, die op den potentiometer (41) over de gloeispanningsaansluiting wordt afgetakt. Met behulp van deze
voorspanning wordt de detector in het gunstigste werkingspunt ingesteld.
In den anodekring van de detectorlamp is de terugkoppelspoel, overbrugd door een weerstand (32), opgenomen. De
anodestroom wordt over weerstand (43), de primaire van
den l.f. transformator (44) en weerstand (67) betrokken
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van een potentiometer, bestaande uit den vasten weer
stand (52) en een weerstand (51) met variabel contact. Door
middel van verandering van de anodespanning van de lamp
wordt de detectortrap in- of buiten genereeren gebracht.
De condensatoren (42 en 47) in den anodekring zijn
afleidingscondensatoren voor h.f. trillingen ; de conden
sator (48) over de anodespanningsvoeding x) bewerkt een
soepele instelling van het genereerpunt van den detector.
Voor het luisteren op twee lampen kan op de klemmen (46)
een koptelefoon worden aangesloten ; deze is dan over den
condensator (45) verbonden in den anodekring van de
detectorlamp.
den l.f. transformator (44), die overDe secundaire van
1
brugd is door eenl potentiometer (62), welke dienst doet als
volumeregelaar, is over een dempingsweerstand (49) verbonden met het rooster van de l.f. versterkerlamp. Deze lamp
krijgt negatieve roosterspanning door de toepassing van een
weerstand (25) tusschen de min-aansluitingen van de gloei- en
anodespanningsbronnen. Deze weerstand is ontkoppeld door
een condensator (26).
In den anodekring van de l.f. versterkerlamp is de uitgangstransformator (58), waarvan de primaire overbrugd is door
een condensator (57), opgenomen, die aanpassing geeft op
een hoogohmige koptelefoon. De schermroosterspanning van
de l.f. versterkerlamp wordt betrokken over een weer
stand (55), ontkoppeld door een condensator (56).
De ontvanger is gemonteerd op een gegoten aluminium
chassis en is afgedekt door een metalen kap, die met vier
schroefbouten is bevestigd en gemakkelijk afneembaar is.
De bedieningsknoppen bevinden zich op den voorkant van
het chassis, nl. van links naar rechts (fig. 113 en 114) : bijstelcondensator van den roosterkring van de h.f. lamp : be
dieningsknop van den afstemcondensator ; golfbereikschakelaar ; volumeregelaar, tevens uitschakelaar, die in den
minimumstand de plusleidingen van de gloei- en anode
spanningsbronnen onderbreekt ; en de instelling voor de
terugkoppeling. Wanneer de bedieningsknop van de hoofd
afstemming wordt ingedrukt, is de instelling „grof” ; nietingedrukt (de knop springt bij loslaten in dezen stand) is
de knop ingesteld voor fijnregeling. Onder den golfbereikx) De verbindingslijn in fig. 112 tusschen de condensatoren 42 en 48
moet, waar zij den gloeidraad min-lijn snijdt, daarop aangesloten worden.
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schakelaar bevinden zich, achter een dekplaatje, de aansluitklemmen voor de voedingsbronnen.
Aan den linkerkant bevinden zich de aansluitklemmen voor
antenne en aarde en daarachter de instelknop van de voorspanning voor het rooster van de detectorlamp (regelbaar
contact op weerstand 41).
De sperkring in het antenne-aansluitkastje wordt geleverd
met een spoel voor 500 kp/s (600 M.).
Voor de ontvangst op kristal moet de kap van het toestel
worden afgenomen en de kristaldetector in de onderste
stekkerbussen worden geplaatst. De kap wordt daarna weer
teruggeplaatst, terwijl de koptelefoon in den linkerstekker
wordt aangesloten. Bij het overgaan op lampontvangst mag
nimmer vergeten worden om den kristalhouder weder in de
bovenste stekkerbussen te plaatsen.
Een latere uitvoering van dezen ontvanger is de HL 7/K,
waarin lampen van de 2 V. serie worden gebruikt (KF 2,
KBC 1 en KF 2). De KBC 1 is een duo-diode triode, die
echter als triode wordt gebruikt doordat de beide anodes aan
aarde verbonden zijn.
Om zeker te zijn dat deze ontvanger genereert, ook onder
ongunstige omstandigheden, b.v. bij een gloeispanning van
1.6 V., anodespanning 110 V., steilheid van de KBC 1 lamp
1 m.A./V., zijn in de latere toestellen de parallelweerstanden
52 (zie onder) vervangen door de volgende waarden : 200,
500, 160, 250, 250, 640, 640, 400, 1000 en 1250 Ohm.

Stuklijst.
(cijferaanduidingen komen overeen met die van fig. 112).

Cond.

25 pf.
25 „
100 „
100 „
4 X 430 pf.
50 pf.
64
0,1 /xF.
10 pf.
2000 ,,
0,1 /xF.

1
2
3
7
12a, b, 33a, b,
14
15
16
61

21
27

Cond. 36
„
38
„
34
42
„
45
47
57
„
56
„
26
„
48
„
54

0,1
100
64
500
0,1
10.000
2000
1
1
1
1

/xF.
pf.
„
„
mF.
pf.
pf.
/xF.
„
„
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Weerstand

5
13
30
37
40
52

„

43
62
49
28
29
25
41
67
52
51
55
l.f. transform. 44
uitgangstransf.58

0.5 M.Ohm 1 Watt
0,2
0,5 „
0.5 „
1
500 Ohm
0,5 „
0,5 M.Ohm 0,5
125, 160, 160, 250, 320, 500, 640. 640,
640 en 1250 Ohm 0,5 W. (voor de ver
schillende spoelen).
3200 Ohm 0,5 Watt.
M.Ohm (volumeregelaar).
0,5
M.Ohm 0,5 Watt,
0,5
(potentiometer) 50.000 Ohm.
80.000 Ohm 0,5 Watt.
100 Ohm 0,5 Watt.
potentiometer 300 Ohm.
10.000 Ohm 0,5 Watt.
20.000 Ohm 1 Watt,
potentiometer 50.000 Ohm.
40.000 Ohm 0,5 Watt,
verhouding 1 : 6 type SMS 1299
,, 5:1 type SMS 1231 A.

TELEFUNKEN UNIVERSEELE ONTVANGER
TYPE E 381 H.
Het toestel heeft twee afgestemde kringen en is uitgerust
met 4 lampen. Het heeft 1 trap h.f. versterking, 1 detector
met terugkoppeling en 2 trappen l.f. versterking. Het totale
frequentiebereik, dat in 10 stappen regelbaar is, loopt men
20.000—'15 kp/s (15 — 20.000 M.) en is onderverdeeld als
volgt :
45.5 kp/s = 20500 —6600 M.
Bereik 1
14.6—
7200 —2200 „
2
41.7— 136.4
2440 — 730 „
122.9— 411
3
820 — 240 „
4
366 — 1250
258 — 70 ,
1160 — 4290
5
86 — 49 ,
3480 — 6100
6
62.5— 36 ,
7
4800 — 8350
45.5— 27 ,
6600 — 11000
8
33.5— 19 .
8950 — 16000
9
21.5— 15 ,
10 14000 — 20000
Door het inschakelen van een zeefkring kan de energie
van een storenden zender gesperd worden.
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Volledig schakelschema van den E 381 H ontvanger.
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Proeven hebben aangetoond, dat onder bepaalde voor
waarden telegrafie-duplexverkeer en eventueel heen en weer
spreken bij telefonie mogelijk is. Een bepaalde norm laat zich
hiervoor niet aangeven, doch ongeveer kan men aanhouden,
dat bij een verschil van 15-—'20 % tusschen de frequenties
van den zender en den ontvanger, en bij een frequentie van
1500 kp/s de ontvanger niet door den eigen zender gestoord
wordt. De ontvangantenne moet dan echter zoodanig worden
aangebracht, dat zij in geaarden toestand niet meer dan
0.01 Amp. van de, door den zender uitgestraalde energie
opneemt. De zeefkring wordt normaal geleverd met een bereik
van 1110—3330 kp/s (270—90 M.).
Het isolatiemateriaal voor spoellichamen, lampvoeten enz.
bestaat in hoofdzaak uit hoogwaardige keramische materialen.
De lamphouders zijn bijzonder capaciteitsarm en door zeer
korte leidingen met de bijbehoorende afstemkringen verbonden.
De 10 afstemspoelstellen zijn op 2 vast met elkaar ver
bonden revolverschijven gemonteerd. Voor de bereiken b—5
(14.6—4290 kp/s) zijn pakketspoelen uit hoogfrequentlitze
en voor de bereiken 6—10 (3480—'20.000 kp/s) cylinderspoelen in één laag gewikkeld, gebruikt. De omschakeling op
de verschillende bereiken geschiedt met den golfschakelaar B
(fig. 117 en 118).
Het zeer groote bereik van den ontvanger eischte voor
lagere en hoogere frequenties de aanbrenging van 2 stel
afstemcondensatoren van verschillende capaciteitswaarden.
Deze condensatoren zijn gemonteerd op 1 as, welke door een
trommelschijf C aangedreven wordt. Automatisch, bij het
instellen van het gewenschte golflengtebereik, wordt het
daarbij behoorende condensatorenpaar ingeschakeld.
De schaalverdeeling is in frequenties aangebracht en loopt
van 0—'200.
Fig. 115 geeft het schakelschema en fig. 116 het principe
schema van den ontvanger, die twee antenne-aansluitingen
A en
heeft. Bij het gebruik van een groote antenne (cap.
boven 300 pF) sluit men deze op de klem A aan, waardoor
een serie condensator C wordt ingeschakeld. In de antenneleiding is voorts opgenomen de sperkring LCX, die alleen
gebruikt wordt, wanneer binnen zijn bereik een storenden
zender uitgezeefd moet worden. Op alle andere bereiken
wordt de sperkring door den schakelaar S kortgesloten. Door
middel van den differentiaal-condensator C4 wordt de
antenne aan den h.f. roosterkring L2 C5 resp. L2 C7 gekoppeld.
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C4 doet tegelijkertijd dienst als volumeregelaar en men bereikt
hierdoor een continue geluidssterkteregeling van 0-maximum,
welke practisch geen verstemmenden invloed op den eersten
afstemkring heeft, doordat bij draaien aan den rotor steeds
evenveel capaciteit ten opzichte van aarde ingeschakeld wordt,
als de vermindering van de antennecapaciteit bedraagt.
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Vereenvoudigd schema van den E 381 H ontvanger.
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Deze roosterkring bestaat uit een der bovengenoemde
spoelen welke op het rad zijn gemonteerd, terwijl voor de
bereiken L—5, de regelbare afstemcondensator C5 parallel
op deze spoelen wordt verbonden. Door middel van den
schakelaar
die aan het spoelenrad (revolverschijf ) is ver
bonden, wordt voor de bereiken 6—40 de afstemcondensator
C7 in den kring opgenomen (met uitschakeling van C5). Voor
alle bereiken doet de bijstelcondensator CG dienst, welke
afzonderlijk regelbaar is en kleine verschillen bijregelt, die
veroorzaakt worden door den invloed van de in gebruik
B —
>1 —

golflenglcuchakclaar

r— G — schakelaar voor In gebrulkstelllng sprrkrlng
condensator voor afstemming sperxring

if.M rmcond**nu(or

J
E —

D —
L — stopcontact voor krlstaï^^

bljalelcondcnsaior

volumeregelaar

K — Bchnkrlnnr voor krlstalontvangsl^^Sj
.'t —

•• stopcontact voor telefoM

terugkoppeling

a —

gloeidranilschakelaar

stopcontact telefoon krlstalontvangst

Fig. 117.

Buitenaanzicht E 381II ontvanger.
zijnde antenne op den roosterkring. C2 en C3 zijn vast
ingestelde koppelcondensatoren (trimmers) resp. voor de
bereiken L—5 en 6—10.
De plaatkring van de h.f. lamp, bestaande uit de zelfinductiespoelen L3 en de condensatoren Clt of C12 (resp. voor
de bereiken 1-—5 en 6—40) is over de vaste condensatoren
C9 en CI0 gekoppeld aan het rooster van de detectorlamp.
Overschakeling van condensator Clt op C12 geschiedt door
een schakelaar S2, die weder door het spoelenrad wordt
omgelegd. Voor bijregeling zijn op de condensatoren Cn
en C12 de trimmers C8 en C13 verbonden, die echter door
de fabriek reeds zijn afgesteld.
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In den plaatkring van de detectorlamp zijn de terugkoppelspoelen L4 opgenomen (voor ieder bereik een andere), die
ook door het spoelenrad worden ingeschakeld. De sterkte
van de terugkoppeling wordt geregeld door verandering van
de anodespanning van de detectorlamp door middel van den
potentiometer R.
Door de capaciteit C14 en den weerstand
is de detector
gekoppeld (weerstandskoppeling) aan het rooster van den
len l.f. versterker, die zijnerzijds door den l.f. transformator T
aan het rooster van de eindlamp is aangesloten. Voor de
't.'h

F D
Fig. 118.
Binnenaanzicht E 381 II ontvanger
(letteraanduidingen komen overeen met die van fig. 117).
telefoon is een stroomlooze uitgang met een smoorspoel en
een condensator aangebracht, waardoor voorkomen wordt,
dat de telefoon bij verkeerd insteken ontmagnetiseerd wordt.
De ontvangst op 500 kp/s kan door den condensator CX5,
die met behulp van den schakelaar K in den h.f. roosterkring
wordt opgenomen, iets breeder gemaakt worden. Cl5 wordt
zoodoende parallel geschakeld aan den koppelcondensator
C3, waardoor een verstemming van den eersten kring van
ongeveer 2 % wordt verkregen en daardoor een grootere
bandbreedte wordt bereikt.
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Kristalontvangst is mogelijk door een kristaldetector en
een paar H.W. telefoons aan te sluiten op de daarvoor
bestemde stekkerbussen, terwijl dan tevens schakelaar K moet
worden omgezet.
De lampen welke gebruikt worden, zijn :
1 Telefunken RES 094 als h.f. versterker.
3
RE 084 „ detector, le en 2e l.f. versterker.
of
1 Philips
B 442 als h.f. versterker.
3
A 415 „ detector, le en 2e l.f. versterker.
Een edelgas-zekering Z (glimlamp) is tusschen antenne
en aarde aangesloten om den ontvanger te beschermen voor
overslagen in de condensatoren, wanneer over de antenne
hooge spanningen b.v. van den eigen zender binnenkomen.
De glimlamp werkt reeds bij ongeveer 80 V. spanning
tusschen antenne en aarde.
Het nieuwe type ontvangtoestel (E 381 S) is voorzien van
een gloeistroomweerstand om, met behulp van een voltmeter,
de gloeispanning van de lampen te kunnen instellen.
Aan dezen voltmeter bevindt zich een drukknop, welke bij
indrukken het instrument op de anodespanning schakelt,
zoodat bij deze uitvoering ook de plaatspanning gecontroleerd
kan worden.
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AUTOMATISCH ALARMTOESTEL.
MARCONI AUTOMATISCH ALARMTOESTEL.
TYPE 332/333.

Het toestel is ontworpen voor de automatische ontvangst
van het alarmsein, welk sein bestaat uit een serie van twaalf
in één minuut op een golflengte van 500 kp/s (600 M.)
gegeven strepen ; de duur van elke streep bedraagt vier
seconden en de duur van de tusschenruimte tusschen twee
strepen één seconde (zie het reglement behoorende bij het
Int. Radiotelegraaf-verdrag van Cairo).
Het geheel bestaat uit een ontvangtoestel, speciaal gecon
strueerd voor golven van 512.8-—487.8 kp/s (585 — 615 M.)
en uit een kiestoestel, kortweg kiezer genoemd, hetwelk uit
de serie van 12 strepen er 3 uitzoekt, die aan de gestelde
eischen, wat lengte en tusschenruimte betreft, voldoen.

BESCHRIJVING VAN HET ONTVANGTOESTEL.
Figuur 119 geeft het schema weer van het ontvangtoestel.
In den antennekring zijn opgenomen :
le. een kleine serie condensator C, welke dient om den
invloed van de scheepsantenne op de afstemming zoo
gering mogelijk te maken. Aan dezen condensator is
parallel een weerstand 7? verbonden, teneinde statische
ladingen op het luchtnet te voorkomen ;
2e. een antenne afstemspoel L met vijf aftakkingen voor
grove en een variometer
voor fijne afstemming ;
3e. een blokcondensator Ci om kortsluiting van de brandbatterij te voorkomen.
De antennekring is direct gekoppeld aan den secondairen
of roosterkring van de detectorlamp, welke kring, bestaande
uit zelfinductie L2 en condensator C2, door de fabriek op het
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juiste golfbereik van 572.8—487.8 kp/s (585—615 M.) is
afgeregeld. De condensator C2 kan afgeregeld Worden
teneinde kleine verschillen in afstemming, veroorzaakt door
fabricage-onnauwkeurigheden, op te heffen.
De koppeling en de demping van den antenne- en den
roosterkring zijn zoodanig gemaakt, dat het toestel, indien
het af gestemd is op 500 kp/s (600 M.) even gevoelig is voor
alle golflengten liggende tusschen 572.8 en 487.8 kp/s (585
en 615 M.). De roosterkring is door een roostercondensator C3, met lek
verbonden aan het rooster van de
detectorlamp. Deze eerste lamp, evenals de tweede, is een
drie electrodenlamp, type D.E.R. De plaatstroo:m van de
detectorlamp loopt door de terugkoppelspoel T en de primaire
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Fig. 119.

P van den eersten l.f. transformator naar de positieve pool
van de hoogspanningsbatterij. Een condensator C4 is parallel
~ aangesloten, om de lamp gemakkelijker te doen
op P
genereeren. De l.f. transformator heeft drie wikkelingen,
een primaire P en een secondaire 5, benevens een derde
wikkeling Plt waarop een telefoon kan worden aangesloten,
om de werking van den ontvanger te controleeren. Is het
toestel in bedrijf, dan moet deze telefoon worden verwijderd.
De secondaire wikkeling S is verbonden tusschen het
rooster van de tweede lamp en de minpool van de gloei217

draadbatterij. Negatieve roosterspanning is niet aangebracht.
De plaat van deze lamp is door middel van een smoorspoel
gekoppeld aan het rooster van de derde lamp. De secondaire
van den 2en l.f. transformator wordt hier als smoorspoel
gebruikt.
De derde lamp is een dubbelrooster lamp type D.E. 7. Het
buitenste rooster van deze lamp is via een verstelbaren
anode-weerstand /?2- de primaire winding P3 van den laatsten
transformator, een galvanometer G, de wikkelingen van het
polair relais (hetwelk zich in den kiezer bevindt) aan de
positieve pool van de anode-batterij verbonden.
De plaat is door de secondaire S3 van den laatsten trans
formator verbonden aan het stuurrooster.
De drie gloeidraden van de lampen zijn onderling in serie
verbonden en met een vasten weerstand (R3), een regel
baren weerstand (P4) en de wikkeling van een minimaal
uitschakelaar M, welke zich in den kiezer bevindt. De gloeistroombatterij heeft een spanning van 24 V. De weerstand
R4 kan geregeld worden door middel van een stelsleutel en
dient om den spanningsval van de batterij bij ontlading te
kunnen bijregelen. De vaste weerstand P3 dient om de gloeidraadspanning van 24 V. terug te brengen tot ongeveer 6 V.
De anodespanning voor alle lampen bedraagt 36 V.
waarvan de gloeidraadbatterij 24 V. levert, terwijl door een
extra batterij nog 12 V. wordt verkregen. Beide batterijen
zijn accumulatoren van hetzelfde type met een capaciteit
van 10 A.LI. In gevallen waar het toestel langdurig moet
bijstaan, b.v. op schepen waar de dienst wordt uitgeoefend
door een stuurman-telegrafist, worden 2 batterijen aan
gebracht, die om beurten worden gebruikt.
Een condensator C7 is over de anodebatterij verbonden.
WERKING VAN HET ONTVANGTOESTEL.

De detectorlamp en de eerste versterkerlamp zijn normaal
geschakeld, waarom over de werking niet behoeft te worden
uitgeweid. De laatste lamp dient om een relais in bedrijf te
stellen.
Als er geen teekens worden ontvangen, vloeit er een
constante stroom van 0.7 m.A. van gloeidraad naar het
buitenste rooster van deze lamp en dus ook door de relaiswinding. Hierdoor wordt de relaistong tegen het werkcontact W (fig. 120) vastgehouden. Wordt de stroom minder
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dan 0.25 m.A., dan valt de tong terug tegen het rustcontact 7?
(fig. 120).
Het rooster van de lamp is door een roostercondensator C6,
zonder lekweerstand, verbonden met den plaatkring van de
voorgaande lamp. Wordt nu een morseteeken ontvangen, dan
hoopt zich op het rooster een negatieve lading op, welke niet
kan afvloeien omdat er geen lekweerstand is. Als gevolg van
het meer en meer negatief worden van het rooster, vermindert
de stroom door de lamp en de relaiswinding, waardoor
tenslotte de relaistong terugvalt tegen het rustcontact 7?.
Door deze plotselinge stroomvermindering zal er een inductiespanning ontstaan aan de uiteinden van de secondaire S3
van den laatsten l.f. transformator, welke tusschen plaat en
rooster verbonden is. De aansluitingen van deze secondaire
zijn zoodanig aangebracht, dat de inductiespanning het
rooster nog meer negatief maakt en dus de werking van het
morseteeken helpt.
De kiezer zou niet behoorlijk kunnen functionneeren, als
er niet een inrichting was aangebracht, waardoor het rooster
zijn negatieve lading telkeps kon kwijtraken. Hierin is op de
volgende wijze voorzien : Het rooster wordt via het contact G
op den ontvanger verbonden aan een, zich op den rechterzijwand van den kiezer bevindende, aansluitklem, welke
inwendig aan het rustcontact 7? verbonden is (zie ook
fig. 122).
Verder is de relaistong via de „test key” (Nederl. benaming
„controle”) verbonden aan de negatieve, geaarde pool van
de brandbatterij (fig. 122). Komt nu de relaistong tegen het
rustcontact, dan kan de negatieve lading van het rooster naar
aarde afvloeien. De aansluiting van de relaistong is op een
punt van den gloeidraadstroomkring aangebracht, dat een
zoodanige spanning heeft ten opzichte van den gloeidraad
van de derde lamp, dat het rooster bij ontlading zijn
oorspronkelijke spanning terugkrijgt. Geschiedde dit niet,
dan zouden telkens veranderlijke spanningen tusschen gloei
draad en rooster kunnen ontstaan en bijgevolg varieerende
stroomen door den laatsten l.f. transformator. Ook de stroom
in de relaiswinding zou hierdoor fluctueeren, ’t geen
gemakkelijk klapperen van de relaistong zou kunnen
veroorzaken.
Door het afvloeien van de negatieve lading van het rooster
neemt de stroom in de lamp weer tot 0.7 m .A. toe en de
relaistong wordt opnieuw tegen het werkcontact aangetrokken.
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KIEZER.

Dit onderdeel van het alarmtoestel wordt in werking
gebracht door de beweging van de tong van een polair relais.
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Fig. 120.
Bovenaanzicht polair relais.
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Fig. 121.
Dwarsdoorsnede polair relais.
Het polair relais bestaat uit een electromagneet E (fig. 121).
waarvan de kernen aan de onderzijde door een dwarsstuk D
verbonden zijn. Daaraan is een staalmagneet bevestigd, die
rechthoekig is omgebogen, een noordpool heeft aan den onder
kant en een zuidpool bovenaan. De kernen van den electro-
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magneet worden daardoor aan hun uiteinden noordmagnetisch en dus ook de poolschoenen Ni en N2, welke op
de kernen zijn bevestigd (fig. 120).
De zuidpool Z van den staalmagneet eindigt in twee helften
Zt en Z2, waartusschen een tong T draaibaar om de as A is
opgesteld. De tong krijgt bij de as een noordpool, tusschen
N] en No een zuidpool.
De tong is zoodanig geplaatst, dat zij zich dichter bij N2
bevindt. Hierdoor wordt de aantrekking aan dien kant
grooter en zij rust dientengevolge tegen het rustcontact R.
Gaat er door de wikkelingen van den electromagneet een
stroom van zoodanige richting, dat bij No een Zuidpool en
bij N1 een Noorpool wordt gevormd, dan zal daardoor het
magnetisme in No verzwakt en in Ni versterkt worden. De
tong T wordt dus naar de pool Nj getrokken en bijgevolg
tegen het contact W, het werkcontact.
Wordt daarna de stroom in den electromagneet verzwakt,
dan wordt No weer krachtiger en de tong wordt naar het
rustcontact R getrokken, omdat zij steeds onder den invloed
van de pool N2 staat, welke zich er dichter bij bevindt. De
gevoeligheid van het relais kan geregeld worden door
verandering van den afstand tusschen de poolschoenen, welke
afstand echter door de fabriek is afgesteld en niet mag wórden
gewijzigd. Wel kunnen het rust- en werkcontact als één
geheel verschoven worden. (Zie bladz. 230).
De stand van de tong is zoodanig, dat zij normaal (dus bij
niet-werkend toestel) tegen het rustcontact R ligt, dat aan
het rooster van de laatste lamp verbonden is.
Het toestel (fig. 122) is uitgerust met twee electromagneten
P en S, die, wanneer ze bekrachtigd worden, twee hefboomen
A en Al, resp. primaire en secondaire hefboom genaamd,
naar beneden houden. Om de snelheid der bewegingen te
regelen is aan beide hefboomen aan het eene uiteinde een
veer, aan het andere uiteinde een luchtdemper verbonden.
Loopt geen stroom door P, dan rijst de primaire hefboom,
die achtereenvolgens de contacten D en C sluit. Een ver
breking van den stroom door S heeft een rijzing van den
hefboom A, tengevolge.
Bij ingeschakeld toestel, als er nog geen morseteekens
binnenkomen, wprdt de tong van het relais tegen het werk
contact W getrokken, omdat dan de stroom door de derde
lamp, de relaiswinding E bekrachtigt. Hierdoor wordt de
volgende stroomkring gesloten : plus batterij, primaire
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magneetspoel P, werkcontact W, relaistong, controle (testkey), naar min. batterij. De primaire hefboom A wordt nu
naar beneden getrokken tegen de werking van de veer in en de
contacten D en C blijven open.

ML,
set

a*i.

j

<r

G

Fig. 122.

Wordt echter een signaal ontvangen van voldoende sterkte,
dan vermindert de stroom in E en slaat de tong van het relais
tegen het rustcontact. Hierdoor is de stroom in P verbroken,
de primaire hefboom wordt vrijgelaten en begint te rijzen.
Is de sterkte van het ontvangsignaal te gering, dan wordt de
stroom in E niet voldoende verminderd, de tong wordt naar
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het werkcontact getrokken, de stroom door P wordt weer
gesloten en de primaire hefboom naar beneden getrokken.
Bij voldoende sterkte van het ontvangsignaal valt dus de
tong tegen het rustcontact en aangezien dit verbonden is
aan het rooster van de derde lamp, wordt dit ontladen en
de relaisstroom neemt weer toe. Als gevolg hiervan wordt
de tong opnieuw naar het werkcontact getrokken, doch
alvorens zij dit bereikt heeft, is de negatieve lading op het
rooster (dat dus nu opnieuw geïsoleerd is) zoodanig toe
genomen, dat de relaisstroom weder in die mate is verminderd,
dat de tong terugvalt naar het rustcontact.
Het is dus duidelijk, dat, zoolang het ontvangsignaal aan
houdt, de tong tegen het rustcontact blijft vibreeren en
gedurende dezen geheelen tijd is de stroom door P verbroken.
De primaire hefboom wordt door de veer naar boven
getrokken en moet hierbij de remmende werking van den
luchtdemper overwinnen. Deze laatste kan niet geregeld
worden. De stand van het contact D is onverstelbaar, doch
de hefboomveer, die meer of minder gespannen kan worden,
moet zoodanig zijn gesteld, dat de tijd, benoodigd om het
contact D te sluiten, 3 seconden bedraagt. Het contact C
is regelbaar en wordt zoodanig ingesteld, dat het zich sluit
5 seconden nadat de stroom in P verbroken is.
Is de primaire hefboom zoover gerezen, dat het contact D
zich sluit, dan vormt zich een stroomkring van de positieve
pool van de accu over de contacten D en H en de electromagneet Ex, naar de negatieve pool van de accu.
Door de aantrekkende werking van Ex wordt een pal, de
z.g. aandrijfpal, naar beneden getrokken, welke grijpt in een
getand wiel, waardoor dit over den afstand van één tand
wordt rondgedraaid.
Dit tandrad is bevestigd op een as, waarop tevens nog zijn
aangebracht een tweede getand wiel en twee schijven, welke
laatste over een gedeelte van den omtrek stroomgeleidend zijn
en waarop veer-contacten liggen.
Een tweede pal, de z.g. rustpal, grijpt in het eerste tandje
van het tweede wiel, zoodra het eerste w*iel door de aandrijf
pal één tand is rondgedraaid en houdt het geheele mechanisme
vast. Beide pallen staan onder den invloed van den electromagneet E2, die, zoodra er een stroom doorheen gaat, de
pallen uit hun werk trekt. De stroomtoevoer naar dezen
electro-magneet wordt via een sleepcontact Q over een der
schijven gesloten, terwijl een ander sleepcontact Z den
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stroom sluit over de andere schijf naar de belinrichting,
wanneer de as door het tandwiel 3 tanden is rondgedraaid.
In figuur 122 stelt T een der getande wielen voor (het
andere, van gelijke grootte, bevindt zich daarachter), de
daarop volgende dik getrokken cirkel een der schijven, en
de kleinere licht getrokken cirkel daarbinnen, de andere
schijf. De dik getrokken cirkel is geïsoleerd bij Q, de licht
getrokken is alleen stroomgeleidend bij K. Wordt de as één
tandje rondgedraaid, dan maakt het sleepcontact bij Q ver
binding met den stroomgeleidenden omtrek van de schijf,
terwijl nadat de as drie tandjes is rondgedraaid, Z met K
verbinding maakt.
Als dus de as in zijn beginstand is, is het contact Q
geopend, doch dit sluit zich zoodra de as door de pal één
tand rondgedraaid is. Deze schakeling is noodig, omdat
anders steeds de stroomkring door E2 gesloten zou zijn via
het contact G, waardoor dus de beide pallen permanent aan
getrokken zouden blijven (Stroomkring : 4- accu, G, C, Q.
over schijf, door E2 naar — accu).
Rijst nu de primaire hefboom zoover dat ook het contact C
zich sluit, dus na 5 seconden, dan wordt de stroomkring
via Q en E2 gesloten. De beide pallen worden uit hun werk
getrokken, de beide tandwielen komen vrij, waardoor de as
door de werking van een daaraan bevestigde veer terug
springt. Het geheele mechanisme wordt daardoor in zijn
beginstand teruggebracht en het toestel is weer gereed om
een volgende streep te ontvangen.
De werking van den kiezer is tot zoover als volgt :
le. Het ontvangsignaal maakt de tong van het relais vrij
van het w'erkcontact.
2e. Als gevolg hiervan wordt de primaire magneetspoel P
stroomloos en begint de primaire hefboom te rijzen.
3e. Indien het ontvangsignaal bestaat uit een streep, dan
zal, wanneer deze 3 seconden heeft geduurd, het
contact D zich sluiten en de as wordt één tand van
het tandwiel rondgedraaid.
Een streep van minder dan 3 seconden heeft geen invloed,
terwijl een streep die 5 seconden aanhoudt, het contact C
sluit, waardoor het geheele mechanisme in zijn beginstand
wordt teruggebracht. Bijgevolg is er aan weerszijden een
speling van bijna 1 seconde, indien, als gevolg van onnauw
keurig seinen, de strepen niet precies 4 sec. lang zijn.

224

Zoodra het contact D is gesloten, vormt zich een stroom
kring door de secondaire magneetspoel S. Hierdoor wordt de
secondaire hefboom A! naar beneden getrokken. Onmiddellijk
nadat deze stroomkring weder wordt geopend, rijst de hef
boom door de aantrekkende werking van de veer en tegen
de remmende werking van den luchtdemper in. De snelheid
dezer beweging is zoodanig geregeld, dat het contact G zich
sluit 5 seconden nadat S stroomloos is geworden.
In aansluiting op punt 3 van het voorafgaande zal het
toestel zich als volgt verder gedragen
en bij ontvangst van een
streep van 4 seconden tijdsduur :
4e. Bij sluiting van contact D wordt de stroom door de
secondaire magneetspoel S gesloten en de secondaire
hefboom Aj daalt.
5e. Aan het einde van de streep (dus na 4 seconden) slaat
de tong van het relais tegen het werkcontact, de stroom
in P wordt gesloten en de primaire hefboom daalt.
Het contact D wordt daardoor geopend. Als gevolg
hiervan is de stroom in de secondaire magneetspoel S
verbroken en de secondaire hefboom Aj begint te
rijzen. Komt er niets tusschenbeide, dan zal na
5 seconden het contact G zich sluiten.
Gesteld echter dat er na een tusschenruimte van 1 seconde
een tweede streep van 4 seconden wordt ontvangen, dan zal
na 3 seconden het contact D zich weer sluiten. Hierdoor
wordt de stroom in S gesloten en de secondaire hefboom
daalt weder voordat hij het contact G bereikt heeft, want
het duurt 5 seconden om dit contact te sluiten en tot nu toe
zijn er nog slechts 4 seconden voorbij, nl. 1 seconde voor
de ruimte tusschen de strepen en 3 seconden voor de streep
zelf. Had de tijdsruimte tusschen de strepen 2 seconden of
langer geduurd, dan zou het contact G intusschen gesloten
zijn geworden. Aangezien dit contact parallel verbonden is
op het contact C zou dan de electromagneet E2 bekrachtigd
zijn via de contacten G, C en Q, de pallen zouden uit hun
werk getrokken, de as vrijgekomen en weder in zijn beginstand teruggesprongen zijn.
In aansluiting op punt 5 van het voorgaande is derhalve
de werking verder :
6e. Bij ontvangst van een tweede streep van 4 seconden,
die de eerste opvolgt met een tusschenruimte van
minder dan 2 seconden, zal het contact D voor de
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2e maal gesloten worden en wordt de as over een
tweeden tand van het tandwiel rondgedraaid.

Het is mogelijk, dat de afstand tusschen de beide strepen
zoo kort gemaakt wordt, dat ze practisch ineenvloeien. In
dit geval heeft het mechanisme geen gelegenheid om zich te
herstellen en indien dan een dergelijke streep 5 seconden
heeft geduurd, zal de as vanzelf terugspringen in den
beginstand.
Het is noodig om den afstand tusschen de strepen langer
te maken dan 1/s seconde en minder dan 2 seconden, zoodat
ook hier weer aan weerszijden een speling van bijna 1 seconde
is gelaten.
Een derde streep van 4 seconden door een juiste tusschenruimte van de eerste gescheiden, zal de as over den derden
en laatsten tand van het tandwiel doen ronddraaien, waar
door de belstroomkring via het contact Z gesloten wordt.
Het veerende contact Z komt dan in geleidende verbinding
met het niet geïsoleerde gedeelte K op een der schijven van
de tandwielas. Na drie seconden wordt de as over den
derden tand rondgedraaid, doch eerst aan het einde van
de derde streep (als deze van de juiste lengte is), dus
wanneer de tong van het polaire relais tegen het werkcontact
rust, wordt een stroomkring gesloten via het belrelais B, het
contact Z, het werkcontact van het polaire relais en den
,,test”(controle)-sleutel. (De tong van het relais ligt nu tegen
het werkcontact).
Het belrelais B wordt derhalve bekrachtigd, het contact O
sluit zich en blijft gesloten, ook al wordt de verbinding via
het contact Z verbroken. Het contact O is immers parallel
verbonden op het contact Z. De bellen beginnen dus over te
gaan en blijven dit doen onafhankelijk van de verbinding
via Z. De stroom is gesloten van de positieve pool van de
batterij, via de bellen, het contact Y, het contact O naar
de negatieve pool van de batterij. Om het bellen te doen
eindigen moet de stroom afgeschakeld worden.
Met inachtneming van de lengten en de tusschenruimten
als hiervoren aangegeven, zal dus het seinen van 3 strepen
tot gevolg hebben, dat de belinrichting in werking wordt
gebracht.
Wordt de ontvangst van het alarmsein gestoord, hetzij
door morseschrift of atmospherische ontladingen, dan is er
heel weinig kans dat dit van eenigen invloed is op de goede
226

werking van het toestel. Vanzelfsprekend kan gedurende
de ontvangst van de strepen niets geschieden, dat een
storende uitwerking zou hebben. Zoolang het signaal maar
sterk genoeg is, kan geen toename hiervan invloed hebben
op de goede werking van het polaire relais.
Treden de storingen op gedurende de ruimten tusschen
de strepen, dan veroorzaken zij evenmin storing, tenzij zij de
tusschenruimten geheel overbruggen. Het toestel is echter
zoodanig ontworpen, dat het zoowel electrisch als mechanisch
in staat is zich snel te herstellen. Reeds een tijdsruimte van
1/s seconde tusschen de strepen is voldoende om den primairen
hefboom te doen terugspringen, waarna de kiezer weer in
den beginstand komt.
Het is nog mogelijk, dat de storende signalen zich, aan het
eind van een streep, daarbij voegen en zoodoende deze streep
langer maken. Ook dit heeft geen invloed, indien de totale
lengte daardoor maar geen 5 seconden wordt. Geschiedt dit
wel, dan zorgt de electromagneet E2 er voor dat de pallen
terugslaan en het mechanisme keert in zijn oorspronkelijken
stand terug.
Met deze mogelijkheid is rekening gehouden door het
alarmsignaal in totaal uit 12 strepen te laten bestaan, ieder
van 4 seconden en een tusschenruimte van een seconde. Drie
achtereenvolgende strepen van deze lengte met hun tusschen
ruimten brengen het toestel reeds in werking en het is heel
onwaarschijnlijk, dat bij de 12 strepen er geen 3 achtereen
volgende op de juiste wijze zouden worden geseind.
De praktijk heeft bewezen, dat de werking van den kiezer
niet gestoord wordt door hand-geseind morseschrift.
De ontvanger is zoodanig geconstrueerd, dat andere golf
lengten niet kunnen storen. Mogelijkerwijze zullen de 429
en 375 kp/s (700 en 800 meter) alleen doorkomen indien het
storende station dichtbij is.
Er bestaat echter toch een oorzaak die looze alarmsignalen
zou kunnen veroorzaken en wel de volgende :
Bij de ontvangst van zeer snel geseinde morseteekens of
indien twee zenders tegelijkertijd werken, zoodat er een
onevenredig groote verhouding bestaat tusschen seinteeken
en tusschenruimte, is het mogelijk dat de primaire hefboom
langzaam naar boven kruipt, doordat de tusschenruimten te
kort zijn om hem gelegenheid te geven te dalen.
In dit geval zouden de tusschenruimten minder dan 1/1o
seconde moeten zijn.
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De primaire hefboom zal langzaam aan stijgen, weer iets
zakken, enz. Hij zou eventueel tegen het contact D beginnen
te klapperen. Indien de hefboom dit contact drie keer vlug
achtereen zou aanraken, zou de aandrijfpal de as drie tanden
ronddraaien en een loos alarm veroorzaken. De volgende
voorzieningen zijn hiertegen in het toestel getroffen :
Twee contacten zijn aangebracht. Het eene, het contact H,
bevindt zich onder den primairen hefboom en is steeds
gesloten, doch opent zich wanneer de primaire hefboom
geheel in zijn laagsten stand is. Het contact I is aangebracht
onder den aandrijfpal en wordt gesloten zoodra deze pal
naar beneden wordt getrokken.
De werking is als volgt :
Zoodra de primaire hefboom begint te rijzen, sluit het
contact H zich. Wanneer het contact D is gesloten, wordt de
aandrijfpal naar beneden getrokken, omdat Et wordt
bekrachtigd en het contact I sluit zich. Dit contact blijft
gesloten, ook al daalt de primaire hefboom, want de stroom
kring door
blijft gesloten via de contacten I, D en H.
Bovendien wordt de stroom in de secondaire magneetspoel S gesloten wanneer contact I dicht is. De secondaire
hefboom kan dus niet rijzen voor en aleer de primaire hef
boom in zijn ondersten stand is gekomen en dan het contact H
opent. Zoowel de aandrijfpal als de secondaire hefboom
wordt naar beneden gehouden, zoodra ze omlaag zijn
getrokken.
Wordt dit toegepast op de veronderstelde mogelijkheid
van het looze alarm, dan blijkt dat, zoodra de primaire
hefboom voor de eerste maal het contact D sluit, de aandrijf
pal en de secondaire hefboom naar beneden komen en daar
blijven. Niet vóór dat de primaire hefboom weer geheel
beneden is en dan het contact H opent, kunnen beide weer
rijzen. Ook al vibreert de primaire hefboom tegen het
D contact, kan deze beweging niet gevolgd worden door de
aandrijfpal.
Zoodra het contact H, dat zich bevindt tusschen het
contact I en de batterij, wordt geopend is ook de stroom
in Er verbroken. De aandrijfpal kan rijzen en is dan in
staat om het tweede tandje van het tandwiel te grijpen,
wanneer vervolgens het contact D zich weer sluit.
Door het H contact te openen is ook de secondaire
hefboom weer in staat te rijzen.
De mogelijkheid van een loos alarm blijft over, wanneer

228

door toevallige omstandigheden, morsesignalen en atmospherische storingen zich zoodanig zouden samenvoegen, dat
zij, bij opname daarvan op een morseband, practisch een
nabootsing van het alarmsein zouden te zien geven.
Voor een goede werking van den kiezer zijn weerstanden en
condensatoren aangebracht over de verschillende contacten,
teneinde vonkvorming en daardoor inductieve werking van
den eenen stroomkring op den anderen te voorkomen.
Er worden 3 bellen aangebracht : één op de brug, één in de
seinhut en één in de slaaphut van den telegrafist. De bel
op de brug is aangeduid als no. 1.
Op het toestel bevindt zich aan den voorkant een drukcontact, hetwelk de bel naar de brug kan uitschakelen. Dit
is gedaan om te voorkomen dat bel no. 1 luidt bij een
eventueele beproeving van het toestel. Dit contact is gemerkt
..Bridge Bell Key” (Nederl. benaming brugbelsleutel).
Een ander drukcontact gemerkt ,.controle" is aangebracht,
dat bij neerdrukken dezelfde uitwerking heeft op den kiezer
als de beweging van de tong van het polaire relais. Op deze
wijze is alleen te controleeren of het mechanisme op tijd
werkt, doch er wordt niet mede aangegeven of het polaire
relais goed functionneert.
Zoowel de brugbelsleutel als de controle zijn door schroefdoppen afgesloten.
Er bevindt zich een minimaal uitschakelaar M op het
toestel, die het contact X openhoudt en dus voorkomt dat
de bellen in den rusttoestand van het toestel werken. Mocht
de spanning van de batterij zakken, zoodat de gloeistroom
te laag wordt, dan wordt het magnetisme van den minimaaluitschakelaar zoodanig verminderd, dat het contact X zich
sluit en de bellen beginnen te werken. Het zelfde geschiedt
wanneer de gloeidraad van een der lampen defect raakt. De
stroomkring is dan verbroken omdat de gloeidraden in serie
verbonden zijn.
Afregeling van den kiezer en het ontvangtoestel geschiedt
door middel van verzonken assen, welke door een stelsleutel
kunnen gedraaid worden. De afregelingen hebben in onder
staande volgorde plaats :
Ontvanger :
Antenne-afstemming.
Variometer.
Terugkoppeling.
Gloeistroom.
Relaisstroom.
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Kiezer :
Afstand van de relaistong-contacten ten opzichte van
de werk- en rustcontacten.
Spankracht der veer van den primairen hefboom.
Spankracht der veer van den secondairen hefboom.
Op de voorzijde van de kiezertoestellen van Engelsch
fabrikaat komen de volgende benamingen voor :
Relay,
Dash relay,
Space relay,

’T ■ 'F
Fig. 123.
Op tafel : kiezer ; daarboven aan den wand het ontvangtoestel.
Geheel bovenaan schakelaar 272, links een der bellen.

terwijl op die, vervaardigd
vertaald door :
Signaal relais,
streep relais,
tusschenruimte relais
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door

de

N.S.F.,

deze zijn

<Ö

De
primaire
hefboom
wordt ,.streep relais” of
,,dash relay” genaamd, om
dat deze normaal werkt
wanneer de geseinde strepen
de juiste lengte hebben.
De secondaire hefboom
wordt tusschenruimte relais
of ,.Space relay” genoemd,
omdat deze zijn normale
functie verricht wanneer de
tusschenruimten tusschen de
strepen de juiste lengte
hebben.
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De kiezer wordt horizon
taal op de werktafel gemon
teerd (fig. 123), terwijl de
ontvanger daarboven verti
caal tegen den wand geplaatst wordt. De afstand
tusschen beide moet zoodanig zijn, dat er voldoende
ruimte wordt gelaten om
het deksel van den kiezer te
kunnen verwijderen.
De verbinding van het
G contact op den ontvanger
naar het G contact op den
kiezer moet zoo kort mogelijk zijn en zoover mogelijk
van de andere verbindingen
verwijderd blijven.
Een speciale schakelaar
Marconi type 272 is aangebracht (zie fig. 124 en
128), welke drie standen
heeft. In stand N wordt de
primaire wisselstroom van
de zendinstallatie doorver
bonden, in stand A wordt
het auto-alarmapparaat en
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in stand D de richtingzoeker in bedrijf gesteld. Wanneer de
schakelaar type 272 in den stand A wordt geplaatst, is het
auto-alarmtoestel rechtstreeks aan het luchtnet verbonden ;
de zenders worden daarbij afgeschakeld.
De accumulatoren die bij het toestel behooren, worden
door een laadbord type AA geladen (fig. 125 en fig. 126). De
borden zijn alle voor 2 batterijen geconstrueerd, doch op
schepen, waar tenminste 8 uur per dag luisterdienst wordt
verricht, is maar één batterij opgesteld. In dit geval is slechts
één drie-polige omschakelaar in gebruik.

Fig. 125.
Foto van het laadbord type AA.

De aansluitingen naar de batterijen worden via den
schakelaar 272 gevoerd, waardoor, wanneer deze in den
stand A wordt geplaatst, zoowel de stroom als het luchtnet
op het toestel wordt aangesloten.
Aangezien de 24 V. batterij ook den gloeistroom voor de
lampen en den relaisstroom levert en dus met grooter
stroomsterkte wordt ontladen dan de 12 V. batterij, die
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alleen wordt gebruikt (in combinatie met de 24 V.) voor
de anodespanning, is op deze 12 V. batterij in den werkstand
een metaaldraadlamp van 32 V. 25 N.K. geschakeld, die
evenveel stroom verbruikt als de gloeidraden der ontvanglampen.
Dit heeft het voordeel, dat de 24 V. en de 12 V. batterijen
met dezelfde stroomsterkte worden ontladen en daarom, in
serie geschakeld, geladen mogen worden.
Gewoonlijk worden de batterijen geladen gedurende den
tijd dat de telegrafist dienst doet ; het toestel behoort steeds
bedrijfsklaar te zijn als de telegrafist van wacht gaat.
Er wordt nog de aandacht op gevestigd, dat de schakelaars
niet op ,,laden" mogen staan als de dynamo niet draait en
dat het zeer slecht voor de batterijen is ze te ,,overladen’'.
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Fig. 126.
Achtcraansluitingen van het laadbord type AA.
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Volledig aansluitschema van het auto-alarmtoestel. Schakelaar 272
geeft de verbindingen aan volgens stand A.
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Fig. 128.
Schakelaar type 272.

AFREGELING VAN DEN ONTVANGER.
Plaats (indien aanwezig) schakelaar 272 in stand A, sluit
de telefoon aan op de klemmen gemerkt „lst mag.” (Nederl.
benaming le lamp) en stem af op 500 kp/s (600 M.). Dit
laatste geschiedt door afregeling van de antenne verlengspoel L en den variometer Lp De terugkoppelspoel moet
daarbij zoodanig geplaatst worden, dat het toestel juist niet
genereert.
Na afregeling van den antennekring op 500 kp/s (600 M.)
wordt de terugkoppeling zoodanig ingesteld, dat het toestel
zich op den rand van genereeren bevindt.
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Een verandering van den antenne-variometer over een
deelstreep (5 graden) aan iederen kant van de juiste
afstemming, moet den ontvanger doen genereeren. Voor
practische doeleinden op zee wordt de terugkoppelspoel een
halve deelstreep teruggezet.
De relaisstroom wordt geregeld door middel van den
gloeidraadweerstand en den anodeweerstand R2 (fig. 119),
totdat de galvanometer een aflezing van 20 geeft.
Deze afregeling is practisch permanent en behoeft slechts
gewijzigd te worden bij het in gebruik nemen van een andere
D.E. 7 lamp. Ze behoort te geschieden bij afgezette antenne,
omdat de instelling anders bemoeilijkt zou worden door den
invloed van binnenkomende teekens. Alle op het station aan
wezige D.E. 7 lampen moeten beproefd worden en men moet
er zich van vergewissen, dat met alle reservelampen een
galvanometer-aflezing van 20 te verkrijgen is.
Indien dit niet het geval is moeten ze vervangen worden.
AFREGELING VAN DEN KIEZER.
De relaisstroom is, zooals hierboven werd gezegd, ingesteld
op het cijfer 20 van den galvanometer, bij afgeschakelde
antenne. Met den aanwezigen stelsleutel wordt de as ..Relay”,
zoover mogelijk naar links gedraaid, waardoor de tong van
het relais tegen het werkcontact komt te rusten. Indien nu
de brommer in bedrijf gesteld wordt door op den brommersleutel te drukken, zal de naald van den galvanometer op 0
terugvallen. Dit komt doordat door inductie van den brommerstroom het rooster van de derde lamp negatief maakt, zoodat
de stroom door de lamp tot 0 wordt gereduceerd.
Na verloop van eenigen tijd zal deze negatieve lading
weglekken en zal de naald van den galvanometer lang
zamerhand weer eenigen stroom aanwijzen. Door weer even
op den brommersleutel te drukken zal de naald opnieuw op 0
terugvallen.
Draai vervolgens de as voor regeling van het relais naar
rechts tot de naald van den galvanometer van 0 op 20
springt. De juiste afregeling van het relais is die, waarbij de
galvanometernaald juist niet op den nulstand blijft staan bij
een druk op den brommersleutel. De naald moet onmiddellijk
tot 0 terugvallen bij het drukken op den brommersleutel en
©ogenblikkelijk op 20 springen als die sleutel wordt los
gelaten. Bij deze afregeling zal de tong van het relais zelfs
zeer snel morseschrift kunnen volgen.
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De primaire hefboom zal nu in het rhythme van de aankomende morseteekens gaan trillen en indien men het oor
legt op het glazen deksel van den kiezer, hoort men de
relaistong tegen het rustcontact zoemen.
Vervolgens moet gecontroleerd worden of de contacten
der hefboomen zich in de daarvoor vastgestelde tijden
sluiten. Dit kan geregeld worden door bijregeling van de
hefboomveeren, en geschiedt op de volgende wijze :
Houdt een gewoon zakhorloge tegen het oor en tracht de
tikken daarvan als volgt te tellen : Af-1 -2-3-4-Een-l-2-3-4Twee -1 -2-3-4- Drie-1 -2-3-4-Vier-1 -2-3-4-Vijf -1 -2-3-4- Zes,
enz. Vergewis U er van dat het woord „Zes” samenvalt met
de zesde seconde na het woord „Af”. Bijna alle horloges
tikken vijf keer per seconde.
Na zich deze manier van tellen der tikken van het horloge
eigen te hebben gemaakt, is men in staat om te controleeren
of de contacten van den primairen hefboom in den juisten
tijd sluiten. Schroef den dop van de controle af, plaats den
duim zachtjes daarop zonder te drukken, luister naar het
rhythmische tikken van het horloge en begin te tellen bij het
uitspreken van het woord „Af”, daarbij tegelijkertijd de
controle flink neerdrukkend, vijf seconden lang. Bij het
woord „Drie” moet een duidelijke klik gehoord worden,
hetwelk een gevolg is van de neergaande beweging der
pallen, wanneer het contact D zich sluit. Dit wordt den
eersten klik genoemd. Ten tweeden male moet een klik
gehoord worden bij het woord „Vijf”, wanneer door sluiting
van het contact C de electromagneet E2 wordt bekrachtigd,
waardoor de pallen uit hun werk getrokken worden. Men
noemt dit den tweeden klik.
Bij de eerste pogingen zal het schijnen of de klikken iets
te vroeg plaats hebben, hetwelk een gevolg is van het feit,
dat wij meenen de controle naar beneden gedrukt te hebben,
hetgeen echter inderdaad iets later is geschied.
Indien zoowel de eerste als de tweede klik te vroeg plaats
hebben (of beide te laat), kan dit verholpen worden door
de spankracht van de veer, verbonden aan den primairen
hefboom, te wijzigen. Een regeling daarvoor, gemerkt „streeprelais”, bevindt zich op de voorzijde van het toestel.
Indien echter blijkt, dat de eerste klik op den juisten tijd
plaats vindt, doch dat de tweede te vroeg of te laat komt,
moet het deksel van den kiezer worden afgenomen teneinde
het contact C bij te kunnen regelen. De afregeling van dit
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contact verandert practisch nooit en kan dan ook ten minste
een jaar ongewijzigd blijven.
Vervolgens moet de secondaire hefboom gecontroleerd
worden. Handel als bij afregeling van den primairen hefboom,
druk de controle naar beneden en wacht op den eersten klik.
De controle moet onmiddellijk na beëindiging van dezen klik
losgelaten worden, terwijl men daarna opnieuw als gewoon
begint te tellen, aanvangende met het woord „Af”. Bij het
woord „Vijf”, dus 8 sec. na het neerdrukken van de controle,
moet nu weer duidelijk een klik worden gehoord. Deze wordt
den derden klik genoemd en wordt veroorzaakt, doordat het
contact G sluit. De electromagneet E2 wordt bekrachtigd en
de pallen worden uit hun werk getrokken. Onnauwkeurig
heden in de afregeling kunnen worden verholpen door regeling
van de spankracht van de veer aan dezen hefboom verbonden.
Zij bevindt zich ook op de voorzijde van het toestel en is
gemerkt „tusschenruimte relais”. Thans is het auto-alarmtoestel afgeregeld en gereed om in bedrijf gesteld te worden.
Indien men alleen het mechanisme van den kiezer wil
beproeven, kan dit geschieden door het alarmsignaal te seinen
met de controle. Wil men zoowel den kiezer als den
ontvanger beproeven, dan moet het alarmsignaal geseind
worden met den brommer. Het is nog mogelijk gedurende
deze proeven de bel op de brug uit te schakelen door den
drukknop op den kiezer, gemerkt „brugbelsleutel”, neer te
drukken.
Voor de afregeling van den ontvanger en den kiezer
worden twee stelsleutels verstrekt. Deze sleutels moeten
zorgvuldig worden opgeborgen, zoodat onbevoegden niets
aan de afregeling kunnen veranderen bij afwezigheid van den
telegrafist.
ALGEMEENE WENKEN.
In het algemeen behoeft na de afregeling bij het installeeren
daaraan niets meer gewijzigd te worden. Het is alleen toe
gelaten, wanneer het toestel bij de dagelijksche beproeving
onvoldoende werkt. Men dient zich daarbij echter vooraf
grondig rekenschap te geven van de waargenomen
afwijkingen, waardoor men zich veel moeite bespaart. Een
verkeerde manipulatie kan tot gevolg hebben, dat het toestel
geheel en al ontregeld wordt. Het polair relais is een gevoelig
en zeer subtiel instrument, hetwelk het gebruik van grove
werktuigen ten eenenmale uitsluit.
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Wanneer de relaistong tegen het rustcontact ligt, is het
rooster geaard. Omdat in dit geval de stroom door de D.E. 7
lamp zijn volle waarde bereikt, zal ook de relaisstroom hoog
zijn en zal de galvanometernaald gewoonlijk 25 aanwijzen.
Maakt de relaistong geen contact met het rustcontact, dan
blijft het rooster geïsoleerd en indien geen signaal binnen
komt zal de galvanometer 20 aanwijzen. Komen wel teekens
binnen, dan zal de relaisstroom verminderen, in sommige
gevallen zelfs 0 worden. Deze toestand zal bestendigd blijven
totdat de negatieve lading van het rooster van de D.E. 7
lamp weglekt, waarna de stroom door de lamp weder zijn
normale waarde krijgt.
De gevoeligheid van het
1
toestel neemt af bij toename van
den relaisstroom, omdat: er dan sterkere teekens noodig zijn
om dezen stroom zoodanig te verminderen, dat de relaistong
door het magnetisme van de pool N2 naar het rustcontact
wordt getrokken. Een auto-alarmtoestel, dat teveel looze
alarmsignalen geeft, kan weer in orde gebracht worden door
regeling van de weerstanden R2 en ^4 in den ontvanger,
waardoor de galvanometernaald op 22 gebracht wordt, aan
genomen natuurlijk, dat het mechanisme van den kiezer
overigens normaal functionneert.
Onmiddellijk na het beëindigen van het binnenkomende
signaal moet de relaistong tegen het werkcontact slaan. Deze
werking kan worden vertraagd door te zware terugkoppeling
van den ontvanger. Bovendien kan zij niet met de noodige
vlugheid geschieden als de relaistong een te grooten afstand
moet afleggen. De afstand tusschen de contacten van de
relaistong en die van het rust- en werkcontact moet een
duizendste inch zijn. (Een inch is 25.4 mm.)
Wanneer de ontvanger op zijn gevoeligst wordt afgeregeld,
is de werkingssfeer grooter dan noodig is. Een groot deel
der looze alarmsignalen is toe te schrijven aan dit feit, omdat
daardoor het toestel ontvankelijk is voor allerlei storingen.
De terugkoppelspoel moet dan tot 2 a 3 graden van het
punt van genereeren teruggedraaid worden. Bij hevige lucht
storingen kan de terugkoppeling nog iets verder terug
gedraaid worden, terwijl bovendien de galvanometernaald op
22 gebracht mag woiden. In normale omstandigheden moet
de naald echter niet boven 20 en niet beneden 18 staan, anders
wordt het toestel te ongevoelig en bestaat de mogelijkheid,
dat het relais gaat vibreeren.
Het alarmtoestel moet vóór de in bedrijf stelling beproefd
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worden met den brommer. Na de derde streep moeten de
bellen overgaan. Na afschakeling van den stroom moet men
het toestel ongeveer 10 seconden laten staan alvorens hef
weer in te schakelen.
Om de gevoeligheid van den kiezer te controleeren, schakelt
men een telefoon in de contacten gemerkt ,,le lamp” en
kijkt daarbij toe of de primaire hefboom ontvangsignalen van
behoorlijke sterkte voldoende volgt.
Zooals reeds vermeld, kan de brugbel worden uitgeschakeld
en dit behoort bij de bovengenoemde beproevingen te
geschieden, of men moet de brug vooraf waarschuwen.
De bel op de brug moet dagelijks gecontroleerd worden.

HET AUTOMATISCH ALARMTOESTEL
MARCONI TYPE „M”.

Het alarmtoestel Marconi type M, dat ontworpen is om
te voldoen aan de internationale eischen en aan de Voor
schriften van het British Post Office (waarin o.a. wordt
bepaald, dat het toestel moet reageeren op strepeni van
0.1 —1.5
3.5—'4.5 seconden tijdsduur met tusschenruimten van C..
seconden tijdsduur) bestaat uit een ontvanger type 700, een
kiezer type 701 en een toongenerator type 535 A. De drie
onderdeelen zijn, elk in een afzonderlijk uitneembaar paneel,
in één stalen kast ondergebracht. (Zie fig. 129.)
De verbindingen tusschen ontvanger en kiezer zijn inwendig
uitgevoerd door middel van twee meervoudige stekkers en
stopcontacten ; de draden zijn voldoende lang gehouden,
zoodat elk onderdeel zoonoodig uit de kast kan worden
genomen en in bedrijf kan worden beproefd. Door een sleuf
in den bodem van de kast worden de uitwendige verbindingsdraden aangebracht op een klemmenbordje, dat zich aan den
binnenkant van de achterzijde van de kast bevindt, achter
den toongenerator in het onderste deel.
Bij het toestel behoort een schakelaar type 272, waarmede
gelijktijdig de antenne en de gloeidraadspanning op den
ontvanger worden geschakeld. Voor de gloeidraadspanning
V. batterij gebruikt ; deze dient tevens voor de
wordt een 24
\
voeding van de diverse stroomkringen in den kiezer. Voor de
anodespanning dient een batterij van 120 V. 10 A.U.
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Fig. 129. Foto van het Automatisch Alarmtoestel Marconi type M.
Bovenste gedeelte : Ontvanger.
Middelste gedeelte : Kiezer.
1. volumeregeling (gain) R^.
8. knop Kn.
9. knop T.
2. afstemcondensator Ci3. schakelaar Si voor de m.A. meter.
10. knop R.
14. ingangsrelais
met afschermkap.
4. milli-ampèremeter voedingsstroom.
Onderste gedeelte : Toongenerator.
5. aansluitklemmen telefoon.
11. wit lampje (wordt ingeschakeld
6. groene lamp.
7. roode lamp.
door knop A).
12. knop A.
13. knop B.
Hoogte 38", breedte 13%", diepte (met inbegrip van de uitstekende knoppen) 133/ig".
De afzonderlijke gedeelten beslaan een ruimte van 9", wanneer ze uit de kast
worden getrokken. Bij de montage dient gerekend te worden op een vrije tafelruimte van 12".

De ontvanger. Type 700.

Het ontvanger-paneel is in het bovenste deel van de kast
ondergebracht. Het chassis van den ontvanger is gelascht op
de metalen frontplaat. De antenne-afstemkring bevindt zich
boven rechts, de l.f. versterkertrappen boven links, de volume
regelaar eveneens boven links in den ontvanger. De meeste
verbindingsdraden en ontkoppel-eenheden zijn onder het
chassis aangebracht. De weerstanden zijn vertikaal gemon
teerd op de achterzijde.
In het midden van de frontplaat is een milli-ampèremeter
met schakelaar aangebracht, waarmede de anodestroom van
elke lamp afzonderlijk kan worden gemeten, alsmede de
spanning van de anodebatterij. Onmiddellijk onder den meter
zijn de aansluitingen voor telefoon en een roode en groene
lamp ; indien de gloeidraad van een der lampen defect is of
een defect in de gloeidraad-verbindingen ontstaat, dooft de
groene en licht de roode lamp op.
De ontvanger moet in staat zijn alle frequenties tusschen
488 kp/s en 513 kp/s met zooveel mogelijk gelijke gevoeligheid
te ontvangen. Om aan deze en meerdere eischen te voldoen,
zijn in den ontvanger opgenomen zes afgestemde kringen,
automatische sterkteregeling en eenige verfijningen in den
l.f. versterkertrap. Er zijn vier lampen in gebruik ; de beide
eerste dienen als h.f. versterkers, de derde werkt als h.f.
detector en de vierde als l.f. detector en eindlamp. Het lamptype is in alle gevallen gelijk, n.1. een indirect verhitte h.f.
vari-tetrode type KTW 63. De beide lampen die als h.f. ver
sterker dienen zijn normaal aangesloten ; in den detectortrap
wordt de lamp gebruikt als triode, omdat anode en schermrooster op den lampvoet met elkaar zijn doorverbonden. In den
eindtrap is de lamp als eindtetrode geschakeld ; het schermrooster is direct verbonden aan de anodebatterij.
De gloeidraden staan in serie ; het electrische midden van
de geheele gloeidraad-keten is via een relais Z2 (fig. 130)
verbonden aan een punt tusschen twee weerstanden van gelijke
waarde (/?u en /?12), welke in serie over de 24 V. batterij zijn
aangesloten. Het systeem is hierdoor gebalanceerd (brug van
Wheatstone) en in normale omstandigheden is het relais
stroomloos. Ontstaat een defect in den gloeidraadkring, b.v.
een defecte lamp, dan is het evenwicht verstoord en wordt
het relais bekrachtigd. Door de beweging van het ankertje
met veercontacten wordt de groene lamp Z,P2 gedoofd en de
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Fig. 130.
Schema van den ontvanger.
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roode LP, ontstoken. Tevens wordt de stroomkring op de
bellen gesloten.

Het schema van den ontvanger (fig. 130).
De antennekring bestaat uit den variabelen seriecondensator
Clt de zelfinductie Lr en de koppelspoel L3. Tusschen de
antenneklem en aarde is een bescherm-vonkenbrugje ver
bonden, dat op den bodem van de toestelkast is geplaatst.
De weerstanden
en R2 dienen ten eerste voor afvloeiing
van statische ladingen en ten tweede veroorzaken zij
voldoende demping om de gevoeligheid van den antennekring
over de vereischte bandbreedte gelijkmatig te houden.
De spoel Z,3 is zeer los gekoppeld met den afgestemden
kring L2, L±f C2. Spoel L4 is wederom gekoppeld met den
kring L5 C3, welke laatste in den stuurroosterkring van de
le h.f. lamp is opgenomen. De koppeling tusschen spoelen L±
en L5 is zoodanig ingesteld, dat de beide kringen een ,.bandfilter” (resonantiepiek met twee toppen) vormen, waardoor
de vereischte bandbreedte van 488 kp/s tot 513 kp/s wordt
bereikt.
De anodekring van de le h.f. lamp, waarin opgenomen de
afgestemde kring £G — C4, is door middel van condensator C6
gekoppeld met het stuurrooster van de 2e h.f. lamp ; de
anodekring van de laatste is afgestemd door middel van
condensator C7, spoel L7 en spoel L9. Spoel L9 is vast
gekoppeld op den afgestemden roosterkring (Cs en Ls) van
den detector (roosterdetectie). Beide laatstgenoemde af
gestemde kringen functionneeren wederom als bandfilter.
Teneinde verzadiging der lampen door zeer sterke signalen
te voorkomen, is een weerstand
aangebracht tusschen de
kathode van de detectorlamp en aarde. Aan het niet-geaarde
einde van dezen weerstand zijn de stuurroosters van de h.f.
lampen verbonden, waardoor op deze roosters ,.automatische
positieve voorspanning t.o.v. aarde wordt verkregen, welke
wordt bepaald door het product van den anodestroom van
de detectorlamp en den Ohmschen weerstand van /?,->. Door
een inkomend signaal verzamelt zich een negatieve lading
op het rooster van de detectorlamp via condensator C9,
waardoor de plaatstroom van deze lamp en tevens de positieve
voorspanning op de roosters der beide h.f. lampen afneemt
en dus- ook de versterking. De shunt-condensator C19 is
zoo groot, dat de l.f. stroomen in den detectorkring grootendeels worden afgeleid om den invloed van de l.f. component
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van den anodestroom op de neg. roosterspanning te ver
minderen.
De kathoden van de beide h.f. lampen zijn met tusschenschakeling van den variabelen weerstand /?15 aan de pluszijde
van de gloeidraden verbonden ; de minzijde van de gloeidraden is geaard. Hierdoor wordt verhinderd dat de stuurroosters der beide h.f. lampen ooit positief zouden worden
t.o.v. de kathodes, doordat de kathodes t.o.v. aarde eveneens
een positief potentiaal verkrijgen.
Met den weerstand /?15 vindt tevens de volumeregeling
plaats. Vergrooting van den weerstand geeft vermindering
van volume.
De plaatkring van de detectorlamp, waarin is opgenomen
de smoorspoel L10, is door middel van condensator Clt en
transformator Tx gekoppeld met het stuurrooster van de
eindlamp. In den detectorkring overgebleven h.f. trillingen
worden via condensator C12 afgeleid.
Zoowel de primaire als de secundaire van transformator Tt
zijn aan één zijde geaard, terwijl de kathode van de eindlamp
is verbonden aan een punt, dat positief is t.o.v. aarde. Hierdoor
verkrijgt het stuurrooster van de eindlamp een belangrijke
negatieve voorspanning t.o.v. de kathode, waardoor in de
eindlamp anodedetectie van de signalen plaats vindt.
In den plaatkring van de eindlamp is de wikkeling van het
signaalrelais Zx opgenomen (ontkoppeld door C15) in serie
met weerstand /?s. Door de aanwezigheid van den laatste
wordt voldoende l.f. wisselspanning op de telefoonklemmen
verkregen.
De anode- en schermroosterkringen van de beide h.f.
lampen zijn ontkoppeld (C7?r C7?4 C7?2
terwijl de
schermroosterspanning is afgetakt op den potentiometer
/?9 — /?10, welke over de anodebatterij is geschakeld.
Ter voorkoming van h.f. terugkoppeling via de kathodes
is over de 24 V. voedingsbatterij een condensator C1G aan
gebracht.
Afregeling van den ontvanger.

Het normale stroomverbruik van den ontvanger is :
gloeistroom bij 24 Volt 0.5 ampère ;
plaatstroom bij 120 Volt 40 milli-ampère.
Nadat deze spanningen aangelegd zijn, moet de groene
lamp onmiddellijk oplichten. Na ongeveer 30 seconden is de
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temperatuur der kathodes normaal. Met den mA. meter Ma
kunnen de verschillende anodekringen worden gecontroleerd.
De standen van den schakelaar
van dezen meter zijn
gemerkt : HT (spanning anodebatterij, de aflezing op den
meter moet met 10 worden vermenigvuldigd).
4
3
2
1

:
:
:
:

(mA.
(mA.
(mA.
(mA.

eindlamp)
detectorlamp)
2e h.f. lamp)
Ie h.f. lamp)

De anodestroom van de beide h.f. lampen moet tusschen
2 en 5 mA. bedragen, afhankelijk van den stand van den
volumeregelaar. Voor de detectorlamp is dit 12—15 mA. en
voor de eindlamp ongeveer 2.5 mA (bij geen inkomend
signaal).
Aangezien de lampen van hetzelfde type zijn, kunnen zij
onderling worden verwisseld. Het is belangrijk, dat de anode
stroom van den detector binnen de aangegeven grenzen blijft ;
de goede werking van de automatische volumeregeling is van
deze waarde afhankelijk. Het kan voorkomen, dat met een
bepaalde lamp niet 12 mA. in den detectorkring wordt
bereikt, in welk geval hiervoor een der andere lampen kan
worden gebruikt, die aan den eisch blijkt te voldoen.
Het is slechts noodig, dat de antennekring wordt af
gestemd ; de overige kringen zijn in de fabriek op de juiste
frequentie ingesteld door middel van de condensatoren
C2, C3, C4, C7 en C8. Eveneens zijn de waarden der diverse
koppelingen in de fabriek afgeregeld. De antennekring wordt
op frequentie 500 kp/s afgestemd door middel van condensator
CP Een goede aanwijzing voor de juiste afstemming is een
maximum uitslag van den mA. meter, welke voor dit doel
met schakelaar
in den anodekring van de eindlamp wordt
geschakeld. Op schepen met een kleine antenne kan het noodig
zijn, dat voor een juiste afstemming parallel aan cond. C±
de beide condensatoren C14 moeten verbonden blijven, soms
kan met 1 daarvan volstaan worden. Op grootere schepen
zullen de condensatoren C14 meestal niet noodig zijn en
worden dan afgekoppeld.
De schaal van den antenne-condensator C4 is zichtbaar
door een kleine opening in den rechterbovenhoek van de
frontplaat van den ontvanger. De instelling van den conden
sator kan slechts achter de frontplaat geschieden, evenals die
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van de volumeregeling (schaalverdeeling is zichtbaar door
een opening in den linkerbovenhoek).
Nadat de afstemming van <*den ontvanger in orde is, wordt
de volumeregeling (/?15) zoodanig ingesteld, dat bij een
inkomend signaal de anodestroom van de eindlamp van
2.5 mA. toeneemt tot tenminste 5 mA. bij gebruik van den
toongenerator. Het signaalrelais Z± moet worden aangetrokken, zoodra de anodestroom 5 mA. bedraagt. Bij
regelen van het relais ter voldoening aan dezen eisch geschiedt
met een stelschroef, zoodanig, dat het juist sluit bij een
anodestroom van 4.5 mA. Ter verzekering van de goede
werking van het relais, wordt de volumeregelaar 7?15 nog iets
lager gesteld, opdat het relais afdoende zal reageeren op een
binnenkomend signaal. Door meeluisteren met de telefoon
wordt van tijd tot tijd nagegaan of het signaalrelais de morseteekens goed volgt. Wanneer het toestel in normaal bedrijf is,
kan de mA. meter in de eindlamp geschakeld blijven (stand
4), zoodat men de sterkte van de inkomende signalen te allen
tijde kan beoordeelen. Gecontroleerd dient te worden, dat de
kiezer door het signaalrelais in werking wordt gesteld. Wordt
de geheele inrichting gecontroleerd met behulp van den toon
generator, dan moet het signaalrelais de signalen precies
volgen.
Voor het geval dat de anodestroom der lampen na lang
durig gebruik afneemt, kan het volume worden bijgeregeld
tot de uitslag van den mA. meter (eindlamp) weer normaal is.
Zoonoodig worden de lampen vernieuwd, waarbij naar behoud
van den oorspronkelijken toestand wordt gestreefd, eventueel
met nagereling van den volumeregelaar. Men dient zich er
tijdig van te vergewissen of de aanwezige reservelampen
hieraan voldoen. Door het uitnemen van een willekeurige lamp
controleere men of het relais Z2 goed functionneert (overgaan
van groen naar rood licht) en dat de alarmbel-contacten
sluiten.
De kiezer. Type 701.
Het kiestoestel of „selector” in het middelste deel van de
toestelkast, bestaat uit de volgende vier hoofdonderdeelen
(bijl. XII) :
een motortje met constant toerental,
twee aandrijf-magneten (H) (D) en (5),
drie rolschakelaars, D, H en S.
de relais, Zlf Z2 en Z3.
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Op de frontplaat bevinden zich slechts de drukknoppen
en
en een knop Kn, waarmede het motortje wordt
aangezet. Door een venster in de frontplaat kan de werking
van het apparaat worden geobserveerd. Het principeschema
van den kiezer is gegeven in bijl. XII. Alvorens deze werking
meer in t bijzonder na te gaan, zullen de verschillende onderdeelen nader worden beschouwd.
De motor is van het synchroon type. Het ijzeren huis is in
één stuk gegoten, zoodat de magneten t.o.v. den rotor stevig
zijn bevestigd. In serie met de magneetwikkelingen is een
contact M (motor-contact) aangebracht, hetwelk wordt
onderbroken door een tong, die met een frequentie van 20
vibreert. De magneten ontvangen dus 20 impulsen per
seconde ; er zijn vier magneten, zoodat de rotor vijf om
wentelingen per seconde maakt.
In den ruststand van de tong is het contact M juist
gesloten. Wanneer de 24 V. batterij wordt ingeschakeld, zijn
dus de magneten onmiddellijk bekrachtigd. Het strooiveld
van den motor zelf brengt de tong in trilling, terwijl een
hulpmagneetwikkeling de trilling ondersteunt. Het uiteinde
van de tong is zoodanig belast met verwisselbare ringen, dat
zij in de vereischte frequentie vibreert. Nadat de rotor met
de hand is aangezet, stelt het toerental zich op 300 per minuut
in. Dit aanzetten vereischt eenige oefening, er is een bepaalde
aanvangssnelheid noodig om den rotor in gelijkloop te brengen
met de wisselingen van het magnetisme der magneten.
Op het verlengde L van de rotor-as is een worm gesneden,
waardoor een van 100 tanden voorzien kamwiel K met een
constante snelheid van 3 omw. per minuut wordt rond
bewogen.
De aandrijfmagneten (H) (D) en (5) voor de rolschakelaars.
H, D en S, die we kortweg rollen zullen noemen, worden
bekrachtigd door de 24 V. batterij, doch niet dan met
tusschenschakeling van verschillende relais en contacten, opdat
de bekrachtiging op het vereischte tijdstip zal geschieden.
De beide magneten hebben elk een anker, op de foto’s even
eens aangegeven met de letters H, D en S, omdat magneten
en rollen bij elkander behooren. De aanduiding S (anker)
op de foto staat bij een gedeelte, dat feitelijk een verlengstuk
van het eigenlijke anker is.
Wanneer deze ankers worden aangetrokken, worden door
de verlengstukken, die tegen drukkogellagertjes liggen, de
rollen in de richting van hun gemeenschappelijke lengte-as
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geduwd. Zij worden hierdoor gedrukt tegen de zijkanten van
het kamwiel K en door dit rondbewogen. Men bedenke hierbij,
dat de rollen H en D een druk naar rechts ondervinden, de
rol S een druk naar links ondergaat. De as der rollen ligt
horizontaal en wordt aan de beide uiteinden gedragen door de
aandrijf-magneten.
Een der aandrijf-magneten, de „streepmagneet" (H) (D)
drijft de rollen D en H gelijktijdig aan ; zij worden resp.
„streepkiezer” en ..streepteller genoemd. Het anker van den
streepmagneet volgt de inkomende teekens. De andere aan
drijf magneet, de ..pauzernagneet" (S), drijft de derde rol of
„pauzekiezer” S aan en wordt eerst bekrachtigd nadat ten
minste één streep van de juiste lengte is beëindigd.
Wanneer een of beide magneten niet langer zijn
bekrachtigd, worden de rollen door veeren V, die door de
reeds plaats gehad hebbende beweging verder zijn gespannen,
in den oorspronkelijken stand teruggedraaid. Zij stuiten
daarbij tegen vaste nokken, zoodat het uitgangspunt der
rollen steeds hetzelfde is.
De streepkiezer D bedient door een excentriek 3 zijn con
tacten D 35 en D 45 op de toegestane minimum en maximum
tijdsduur van een ,,streep”, d.i. 3.5 en 4.5 seconde. (Op de foto
zijn de verwijzingen naar deze contacten bij de stelschroeven,
dus aan den achterkant van de eigenlijke contacten
geplaatst.)
De streepteller H bestaat uit twee deelen ; het eene deel
is voorzien van drie tanden TV, welke na het einde van elke
streep achtereenvolgens grijpen in den pal 5. Deze pal
heeft een gedeelte hetwelk daarvan geïsoleerd is en dat
contact maakt met een dwarsstaafje 1 op den laatsten tand,
zoodra drie goede strepen zijn ontvangen. Hierdoor wordt
het alarmcontact A gesloten en gaan de bellen over. De
pal wordt uit zijn werk geduwd door een staafje, dat in
beweging wordt gebracht als het relais Z2 wordt bekrachtigd
en dat loodrecht op den pal is bevestigd. Dit geschiedt zoodra
de juiste orde der signalen is verstoord, zoodat de streep
teller in den ruststand terugkeert. Het andere deel van den
streepteller bedient, met een daarop aangebracht excentriek 2,
twee contacten H 05 en H 25, waarvan het eerste (wanneer
het gesloten is) dient om te verzekeren, dat het geheele
mechanisme na ontvangst van een onjuist signaal in den
ruststand terugkeert (,,herstel”) en het andere om bekrachti
ging van den pauzemagneet eerst mogelijk te maken (bij den
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eerstvolgenden ruststand van het ingangsrelais) als de streep
2.5 sec. geduurd heeft.
De beweging van den streepteller vangt aan of wordt
voortgezet, telkens als de streepmagneet wordt bekrachtigd.
De pauzekiezer heeft slechts één contact (S 15), hetwelk
sluit zoodra een pauze tusschen twee strepen langer duurt
dan 1.5 seconde, waardoor het toestel wederom herstelt. Om
te voorkomen, dat storende signalen den tijdsduur van de
pauze tusschen twee strepen zouden verkorten, dient een
vergrendeling in den vorm van een contact SH. waardoor de
pauzemagneet 1.5 seconde bekrachtigd blijft. Het anker van
den pauzemagneet volgt dus de inkomende signalen niet
geheel.
Tenslotte zijn er drie relais, Z
x, Z
Z-^
^2.2 en Z$. Zij zijn alle
drie van het ,,telefoon" type, de ankers zijn in den vorm van
een hoekstuk uitgevoerd ; het eene gedeelte werkt als anker,
terwijl het haaks daarop staande deel het openen en sluiten
van de contacten regelt.
Het ingangsrelais Zx wordt door het signaalrelais in den
ontvanger gestuurd en bekrachtigt op zijn beurt de aandrijfmagneten. In den ruststand zijn de contacten 7 en 8 gesloten,
in aangetrokken stand is contact 6 gesloten. De bewegende
contactveeren zijn op het schema aangegeven in het midden
tusschen de vaste veeren.
Het ,'herstelrelais’’ Z2 brengt het geheele kiezer-mechanisme
in den ruststand terug zoo dikwijls dit noodig is. In den rust
stand is contact 1 en in den werkstand is contact 2 gesloten.
Het relais is tevens voorzien van het bovenbedoelde duwstangetje.
Het belrelais Z3 brengt den stroom uiteindelijk op de bellen
na ontvangst van een juist alarmsignaal. In den ruststand is
contact 4, in den werkstand zijn contacten 3 en 5 gesloten.
De knop ,,T" op de frontplaat wordt ingedrukt tijdens
beproeving van het toestel, uitsluitend om te voorkomen dat
de bel op de brug zou overgaan.
De knop ,,R" op de frontplaat wordt ingedrukt nadat een
alarmsignaal ontvangen is ; hierdoor wordt de stroom op de
bellen verbroken en het toestel in den ruststand terug
gebracht. Ook wordt deze knop gebruikt om den kiezer te
beproeven (dus onafhankelijk van den ontvanger). Hiertoe
wordt de knop ingedrukt voor strepen en losgelaten voor
pauzen, zoodat op deze wijze het voorgeschreven alarmsignaal kan worden nagebootst.
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Werking van den kiezer.
Wij zullen nu meer in ’t bijzonder de werking van den
kiezer in verband met de inkomende signalen nagaan.
Ter verduidelijking dient de volgende opgave van rollen
en contacten :
D
rol
streepkiezer.
H
rol
streepteller.
rol
S
pauzekiezer.
contact D 35 opent als een streep 3.5 seconde heeft geduurd,
D 45 sluit als een streep 4.5 seconde heeft geduurd.
H 05 sluit als de streepteller ongeveer 0.5 seconde is
voortbewogen gedurende de eerste streep.
H 25 sluit als de streepteller ongeveer 2.5 seconde is
voortbewogen gedurende de eerste streep,
S 15 sluit als een pauze 1.5 seconde heeft geduurd,
SH vergrendelingscontact van den pauze-magneet.
TA zendercontact.
A
alarmcontact.
MA motor-alarmcontact.
M
motorcontact (vibrator),
T
uitschakelaar brugbellen.
R
knop voor het terugbrengen van het mechanis
me uit den alarmstand (..release” = herstellen).
Veronderstellen we, dat door een inkomend signaal de
anodestroom in de laatste lamp van den ontvanger tot
tenminste 5.5 mA. toeneemt. Het signaalrelais
in den
ontvanger wordt daardoor voldoende bekrachtigd, het anker
wordt aangetrokken en de contacten sluiten. Hierdoor wordt
de volgende stroomkring gesloten (zie fig. 131 en bijl. XII)
pluspool batterij —' klem 4- 24 S klemmenbordje — stekker 2
kiezer — wikkeling
ingangsrelais — stekker 3 kiezer —
stekker 7 ontvanger — contacten van signaalrelais — stekker 6
ontvanger — stekker 4 kiezer — stekker 1 kiezer — minpool
batterij. Wij zien dus, dat het ingangsrelais
(van den
kiezer) wordt bekrachtigd via de contacten van het signaal
relais bij inkomende teekens. Er moet dus op worden toegezien,
dat het ingangsrelais de beweging van het signaalrelais steeds
getrouw volgt.
Het anker van het ingangsrelais is nu aangetrokken,
contacten 7 en 8 gaan open en contact 6 sluit, waarna opnieuw
een gesloten kring ontstaat : pluspool batterij —* klem 4- 24 S
klemmenbordje ■— stekker 2 kiezer — wikkeling streepmagneet
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Fig. 131.
Aansluitschema van het complete auto-alarmtoestel.

(H) (D) — contact 6 van ingangsrelais — contact 1 herstelrelais Z2 ■— contact 4 belrelais Zz ■— stekker 1 kiezer —
minpool batterij. De streepmagneet is nu bekrachtigd en de
streepkiezer en streepteller vangen hun rondwentelende
beweging aan.
In volgorde van tijd geschiedt het volgende : (aannemende
dat het signaal in den vorm van een streep blijft aanhouden).
Na ongeveer 0.5 sec. wordt door de excentriek 2 van den
streepteller het contact H 05 gesloten en na ongeveer 2.5 sec.
(steeds vanaf het begin van den streep) het contact H 25 (het
tijdstip waarop deze contacten sluiten is niet kritisch). De
excentriek 3 van den streepkiezer D opent na 3.5 sec. het
contact D 35 (wij zullen later zien, dat dit contact in verband
staat met de vergrendeling van den pauzemagneet (S)) en
sluit tenslotte na 4.5 sec. het contact D 45.
Na 3.5 sec. streep is dus de volgende toestand bereikt :
contacten H 05 en H 25 gesloten, contact D 35 geopend ; de
eerste tand van het tandwiel op den streepteller H passeert
juist den pal 5. Na 4.5 sec. streep sluit contact D 45, waardoor
het herstelrelais Z2 wordt bekrachtigd (pluspool batterij —
klem 4~ 24 S klemmenbordje —■ stekker 2 kiezer — wikke
ling S2 herstelrelais —■ contact D 45 — contact H 25 —
contact 4 belrelais — stekker 1 kiezer ■—■ minpool batterij).
Contact 1 van het herstelrelais Z2 wordt geopend, waardoor
de stroom op den streepmagneet (H) (D) is verbroken en het
het anker HD afvalt. Streepkiezer en streepteller geraken los
van het kamwiel K en worden door de veeren V in den rust
stand teruggebracht, omdat tegelijkertijd het herstelrelais met
het drijfstangetje den pal 5 heeft teruggeduwd, zoodat het
tandwiel TV vrijkomt.
Door het anker van het herstelrelais wordt echter niet
slechts contact 1 verbroken, doch ook contact 2 gesloten. De
contacten van het herstelrelais zijn zoodanig gesteld, dat 1
niet verbreekt alvorens 2 gesloten is, (hetgeen noodig is om
te voorkomen dat het midden-contact tusschen 1 en 2 blijft
vibreeren) waardoor het herstelrelais via de contacten H 05,
2 en 4 bekrachtigd blijft totdat de streepteller zoover is terug
gevallen, dat contact H 05 weer open is en het herstelrelais
afvalt. Contacten H 25 en D 45 werden bij den teruggang
van streepkiezer en streepteller reeds eerder geopend.
Indien het signaal steeds blijft voortduren, herhaalt zich
het geheele zoo juist beschreven proces ; de relais geven
echter nog eenige vertraging, zoodat de rollen tijd hebben
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geheel in den ruststand te komen (te ,,stuiten”) alvorens de
rondwentelende beweging wederom aanvangt. Wij zien dus,
dat contact H 05 dient, om het herstelrelais zoolang aan
getrokken te houden, dat ,,stuiting” van de rollen verzekerd is.
Werd een streep ontvangen die korter was dan 3.5 sec.,
waaronder ook de gewone verkeers-signalen, dan heeft de
pal 5 van den streepteller geen gelegenheid gehad om in het
tandwiel te grijpen, zoodat bij elke tusschenruimte de rollen
weer in den beginstand terugvallen.
Wordt echter een streep van de juiste lengte ontvangen
(tusschen 3.5 en 4.5 sec.), dan zal na b.v. 4 sec. het signaalrelais en daarmede het ingangsrelais afvallen en de eerste
pauze treedt in. De streepmagneet is niet langer bekrachtigd
en de streepkiezer keert terug tot de stuitnok, zoodat D 35
gesloten en D 45 geopend is. De streepteller evenwel wordt
door den pal 5, die immers na 3.5 sec. in den eersten tand van
het tandiviel greep, vastgehouden, zoodat de contacten H 05
en H 25 gesloten blijven door de excentriek 2, die tegen het
rolletje R van de betreffende klink drukt. Door het afvallen
van het ingangsrelais bij het eindigen van den ontvangen streep
zijn contacten 7 en 8 weer gesloten, de pauzemagneet (S) is
daardoor bekrachtigd (pluspool batterij enz. — wikkeling
pauzemagneet (S) — contact 8 van ingangsrelais — contact
H 25 — contact 4 belrelais ■—• minpool batterij).
Uit het schema is te zien, dat indien de leiding naar bel
relais 4 niet was onderbroken door contact H 25, de pauze
magneet telkens zou worden bekrachtigd als tijdens het volgen
van morsesignalen het ingangsrelais afvalt (n.1. bij de
tusschenruimten). Een tusschenruimte is voor het alarmtoestel
alleen van belang als een streep is voorafgegaan, die tot een
alarmsignaal zou kunnen behooren. De pauzemagneet behoeft
dus eerst in werking te treden als een streep ver genoeg
gevorderd is. Om deze reden wordt het contact H 25 eerst
gesloten (mechanisch) als een streep ongeveer 2.5 seconde
heeft geduurd en dan bekrachtiging van den pauzemagneet
mogelijk maakt bij den eerstvolgenden ruststand van het
ingangsrelais. De functie van H 25 is dan ook hoofdzakelijk
om onnoodige slijtage van het pauze-mechanisme te voor
komen.
Zooals gezegd, is de pauzemagneet (S) nu bekrachtigd.
De pauzekiezer vangt aan te wentelen doordat het anker (S)
een druk (naar links), in de lengterichting van de as daarop
uitoefent. Een hulpankertje op den pauzemagneet wordt even-
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eens aangetrokken, waardoor het contact SH zich sluit. Hier
door vindt een vergrendeling plaats van den pauzemagneet,
doordat het contact 8 van het ingangsrelais wordt overbrugd
via D 35. Zelfs indien de pauze wordt onderbroken door
storende signalen, die immers door het ingangsrelais en streepmagneet en streeprollen worden gevolgd, blijft de pauze
magneet bekrachtigd. Dit verandert eerst nadat tenminste
1.5 seconde na het eindigen van den ontvangen streep zijn
verloopen. Op dit tijdstip wordt namelijk het contact S 15 door
den wentelenden pauzekiezer gesloten, doordat de excentriek 4
tegen het rolletje R van de klink S 15 duwt. Het herstelrelais
wordt nu bekrachtigd (pluspool batterij enz. — wikkeling S 2
herstelrelais — contact H 05 — contact S 15 — contact 7
ingangsrelais (het ingangsrelais is immers niet bekrachtigd)
— contact 1 herstelrelais — contact 4 belrelais — minpool
batterij). Het gevolg van deze bekrachtiging is, dat de pal 5
van den streepteller wordt afgeduwd door de stang van het
herstelrelais, zoodat de streepteller naar den beginstand
terugkeert. Hierdoor wordt het H 25 contact geopend en
wordt het pauzerelais (S) stroomloos, waardoor de pauzekiezer
eveneens terugspringt. Het geheele mechanisme is weder
om hersteld, de pauze heeft te lang geduurd, ook al werd zij
misschien onderbroken door gewone morseteekens, die even
wel met het eventueele alarmsignaal niets te maken hadden.
Een pauze, die na een streep slechts 0.1 seconde of minder
duurt, heeft geen invloed. Zelfs indien signaal- en ingangs
relais in dezen korten tijdsduur zijn afgevallen, is de ver
traging in het afvallen van het streepmagneet-anker oorzaak,
dat de korte pauze door het toestel a.h.w. niet wordt
opgemerkt en blijft de streepkiezer doorwentelen alsof er
geen pauze was. Contact D 45 sluit na 4.5 seconde en herstel
van het mechanisme volgt.
Gesteld, dat een tweede streep zou worden ontvangen, die
begint na een willekeurig tijdsverloop tusschen 0.1 en 1.5
seconde na het einde van den vorigen streep. Het ingangsrelais
wordt weer aangetrokken (7 en 8 open) en blijft aan
getrokken zoolang de streep aanhoudt. De pauzemagneet (S)
blijft via SH, D 35 en H 25 bekrachtigd, zoodat de pauze
kiezer blijft wentelen en het contact S 15 sluit zoodra er
sinds den aanvang van de bekrachtiging van den pauze
magneet 1.5 sec. zijn verloopen.
Is de tweede streep te kort (minder dan 3.5 sec.), dan
valt de streepkiezer terug voordat contact D 35 is geopend.
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Door het afvallen van het ingangsrelais sluit het contact 7,
contact S 15 is nog steeds gesloten, zoodat het herstelrelais
wordt bekrachtigd via H 05, S 15, 7, 1 en 4 en herstel volgt.
De streepteller valt terug, contact H 25 wordt verbroken,
zoodat ook de pauzemagneet stroomloos wordt, waardoor
contact SH verbreekt door afvallen van het hulpankertje.
Alle rollen zijn nu in den beginstand teruggekeerd. Zou de
streep te lang aanhouden (langer dan 4.5 sec.), dan sluit na
4.5 seconde contact D 45. het herstelrelais treedt in werking
via H 25 enz.
Houdt de tweede streep gedurende 3.5— 4.5 seconde aan
(goede alarmstreep van 4 sec.), dan zal na 3.5 seconde:
a) contact D 35 opengaan, de pauzemagneet wordt stroom
loos en de pauzekiezer valt terug, waardoor S 15 opent,
b) de tweede tand van den streepteller den pal 5 passeeren
en de streepteller in dezen stand worden vastgehouden als
de streep eindigt.
Bij het eindigen van den streep keert de streepkiezer terug
naar de stuitnok. Er zijn nu twee goede strepen geregistreerd ;
het is goed hierbij te onthouden, dat contacten H 05 en H 25
gesloten zijn, immers de streepteller wordt door den pal vast
gehouden, om eerst verder te wentelen bij aanvang van een
volgenden streep na een pauze van de juiste lengte. Het
mechanisme is gereed om de tweede pauze, nl. die tusschen
den 2en en den 3en streep, te registreeren, hetgeen geheel op
dezelfde wijze geschiedt als bij de eerste pauze. Indien de
pauze te kort of te lang is, volgt herstel via het herstelrelais.
Duurt de pauze van 0.1 tot 1.5 seconde, dan kan de ..derde”
streep worden ontvangen. Is deze korter dan 3.5 seconde,
dan volgt herstel via het herstelrelais, zooals omschreven bij
den tweeden streep. Houdt de derde streep tenminste 3.5
seconde aan, dan zal de derde tand van den streepteller den
pal passeeren. Hierdoor mogen de bellen echter nog niet over
gaan, immers de derde streep kan nog te lang worden en
niet overeenkomen met het alarmsignaal. Zou de streep
inderdaad te lang zijn (langer dan 4.5 sec.), dan wordt D 45
door den streepkiezer gesloten en algeheel herstel volgt door
het herstelrelais.
Het alarmcontact A en de derde tand van den streepteller
zijn zoodanig uitgevoerd, dat de bellen eerst overgaan nadat
de streepteller bij het eindigen van den derden goeden streep
door den pal in den derden tand is opgevangen.
Aan den derden tand is n.1. een nokje 1 bevestigd dat in de
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draairichting van den
<’
streepteller het alarmcontact nog juist
vrij passeeren kan, doch bij" terugkeeren
ƒ
i van den streepteller
het alarmcontact sluit, echter niet, dan nadat deze tand in
den pal 5 is opgesloten.
Het alarmcontact zelf is bevestigd op een geïsoleerd gedeelte van den pal 5.
Het is duidelijk, dat bij een te langen derden streep de pal
door het duwstangetje van het herstelrelais weggedrukt
wordt, zoodat zij den derden tand niet kan grijpeni en de
bellen niet overgaan.
Ook indien na den derden streep een pauze van minder dan
0.1 seconde zou volgen, die door den kiezer eenvoudig niet
wordt verwerkt en hetgeen ook niet strookt met een werkelijk
alarmsignaal, geschiedt hetzelfde, juist alsof er geen pauze
was geweest. Een te lang aangehouden pauze daarentegen
heeft geen invloed, omdat de bellen overgaan, onmiddellijk
nadat deze pauze een lengteduur heeft bereikt welke door
den kiezer kan geregistreerd worden (dus langer dan 0.1 sec.).
Wij zien dus, dat wanneer ontvangen zijn drie opeen
volgende goede strepen, gescheiden door de vereischte
tusschenruimten, het geheel gevolgd door een pauze van
minstens 0.1 seconde, het alarmcontact gesloten wordt. De
volgende stroomkring ontstaat : pluspool batterij enz. — wik
keling belrelais —■ alarmherstelcontact (knop R) •—■ contact A
—’ minpool batterij. Het belrelais wordt bekrachtigd, contacten
3 en 5 worden gesloten. Het contact 5 overbrugt het contact
A en ,.vergrendelt” het belrelais ; dit blijft bekrachtigd totdat
het met de hand stroomloos wordt gemaakt (knop R in
drukken). Door het sluiten van contact 3 wordt de stroom
kring op de bellen gesloten : pluspool batterij — klem + 24 R
klemmenbordje —■ klem CB klemmenbordje — bellen slaaphut
en seinhut
klem CB klemmenbordje — stekker 7 kiezer —
contact 3 belrelais — stekker 1 kiezer — minpool batterij.
klem BB
Voor de brugbel : klem CB klemmenbordje
klemmenbordje — brugbel —■ klem BB klemmenbordje ■—■
stekker 6 kiezer
schakelaar (knop T)
contact 3 belrelais enz.
Opgemerkt zij, dat het contact 4 van het belrelais nu
verbroken is, waardoor alle andere kringen van den kiezer
(behalve de motor) stroomloos worden en in den ruststand
komen. Wordt de knop 7? ingedrukt, dan valt het bel
relais af en de bellen stoppen ; het toestel is wederom geheel
bedrijfsklaar voor een volgend alarm.
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Beproeving kiezer.
Door knop R in te drukken worden de stekkers
3 en 4 (,,ingang”) van den kiezer doorverbonden, hetgeen
in bedrijf geschiedt door het signaalrelais. Wij hebben dus
een eenvoudig middel om de werking van den kiezer te controleeren door met knop ,,R” het voorgeschreven alarm
signaal te ,,seinen”. Hierbij komt natuurlijk niet tot uiting
of de ontvanger in orde is.
De toongenerator type 535 A.
Dit onderdeel dient ter beproeving van den ontvanger
zoowel als den kiezer. Het bevindt zich in het onderste
gedeelte van de toestelkast en is geheel op de frontplaat
gemonteerd, zoodat het gemakkelijk uitneembaar is.

L

zz
z9

T

—IF

2+y
^-3

Fig. 132.
Schema toongenerator.

Het schema is in principe weergegeven in fig. 132. Het
is te beschouwen als een lampzendertje uitgevoerd in het
„driepunt’-schema. De anodeslingerkring, bestaande uit de
spoelen LY en L2 en den vasten condensator C4, is vast
afgestemd op 500 kp/s. Een gedeelte van spoel L2 is tevens
terugkoppelspoel, terwijl de roostercondensator C3 en lekweerstand R2 een zoodanige waarde hebben, dat mede ten
gevolge van de sterke terugkoppeling het rooster afwisselend
sterk negatief wordt.
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De plaatstroom wordt dus gemoduleerd en het resultaat
is een signaal op toon 1000.
De genereerende lamp is van het type LP. De gloeispanning
bedraagt 2 Volt en wordt geleverd door de 24 V. batterij,
welke steeds op den gloeidraad is aangesloten als het alarm
toestel in bedrijf is. De weerstand
zorgt voor den noodigen
spanningsval van 22 V. Met den schakelaar
(drukknop A
op de frontplaat) wordt de 24 V. batterij op den plaatkring
aangesloten, waardoor de lamp begint te genereeren. Tevens
licht een wit lampje op de frontplaat op.
De koppelspoel L4 is in de aardleiding van den alarmontvanger opgenomen. Normaal is deze spoel kortgesloten
door drukknop B en is ook de schakelaar
open.
Wil men het alarmtoestel beproeven, dan is het slechts
noodig schakelaar
in te zetten en op den knop B te drukken,
waardoor in den antennekring van den ontvanger een signaal
op toon 1000 wordt geïnduceerd, hetgeen dus hoorbaar is in
de telefoon. Door met den drukknop B het alarmsignaal te
,.geven”, kan de werking van het alarmtoestel in zijn geheel
worden gecontroleerd.
De koppeling tusschen spoelen Lx en Z,4 is variabel en
wordt zoodanig ingesteld, dat het signaalrelais in den
ontvanger juist op het toegevoerde signaal reageert.
De koppeling is van een schaalverdeeling voorzien en
wordt in dezen stand vastgezet, zoodat men te allen tijde
kan beoordeelen of de gevoeligheid van den ontvanger
normaal is en of de antenne is ingeschakeld, terwijl voorts
de antennekring opnieuw kan worden afgestemd met behulp
van het toonsignaal voor ’t geval de afstemming in ’t
ongereede is geraakt.
Condensator
en smoorspoel L3 dienen, om eventueele
koppeling van den generator met het ontvangtoestel via de
24 V. batterij, die immers tevens de gloeidraden van den
ontvanger voedt, tegen te gaan.
Uit een en ander volgt, dat schakelaar
van den
generator in normaal bedrijf van het alarmtoestel uit
geschakeld moet zijn.
Wordt een nieuwe lamp in den generator in gebruik
genomen, dan dient er op te worden toegezien dat de oor
spronkelijke afregeling van het toestel gehandhaafd kan
blijven, m.a.w. er moet een lamp gekozen worden die de
juiste karakteristieken heeft. Indien het moeilijk is dit te
bereiken, kan bij wijze van uitzondering de koppeling worden
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gewijzigd, zoodat met de nieuwe lamp dezelfde uitslag van
den mA. meter in den anodekring van de eindlamp in den
ontvanger wordt verkregen als voorheen het geval was, toen
knop B van <den
’
generator werd ingedrukt, vooropgesteld,
dat aan de afstemmingj van den generator niets veranderd is.

Eenige bijzonderheden van het alarmtoestel dienen nog
vermeld. Op de as van het motortje is een regulateur aan
gebracht, die voorzien is van een schijf, welke in stilstaanden
stand valt en dan contact maakt met een plaat, waardoor
het contact MA (motoralarm) sluit. Zoodra de motor op
normale toeren draait, komt, de schijf in meer horizontale
richting (middelpuntvliedende kracht) en wordt dit contact
geopend. Wordt tijdens bedrijf de stroom op den motor
verbroken of ontstaat eenig defect waardoor de motor niet
langer draait, dan is de volgende stroomkring gesloten :
pluspool batterij — wikkeling belrelais ■— knop Ü ~~ contact
MA — minpool batterij. Het belrelais wordt bekrachtigd en
de bellen gaan over, zoodat het toestel waarschuwt als iets
niet in orde is met het motortje of met het toerental.
Bovendien is een inrichting aanwezig (die echter in de
praktijk niet gebruikt wordt) waarmede automatisch het
juiste alarmsignaal kan worden uitgezonden met den eigen
scheepszender. De rechter zijplaat van het kamwiel K is op
den omtrek zoodanig uitgesneden, dat, in verband met zijn
omwentelingssnelheid, strepen van 4 seconden kunnen
worden uitgezonden.
De contacten van de klink TA worden gedurende 4 sec.
gesloten wanneer het rolletje ƒ? over het niet-uitgesneden
gedeelte van den omtrek loopt, zijn daarna 1 sec. geopend
wanneer het in een uitsparing valt.
Inwendig zijn de contacten TA aan de klemmen 8 en 9 van
den kiezer aangesloten, welke laatste via het meer-polige
snoer zijn verbonden aan de klemmen 7\ en T2 van het
klemmenbordje. Aan deze laatste kan de seinsleutel aan
gesloten worden. Om verbranding van de contacten te voor
komen zal gebruik moeten worden gemaakt van een seinrelais.
De schakelaar 272 is daarbij natuurlijk niet op het alarm
toestel geschakeld, want de antenne moet in dit geval op
den zender aangesloten zijn. Dit is de reden, waarom de 24 V.
batterij niet via dezen schakelaar op den kiezer is aan
gesloten, immers het motortje moet tijdens deze handelwijze
kunnen draaien.
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Bediening en practische wenken.
De 24 V. batterij moet op den kiezer verbonden worden
met den schakelaar op het laadbordje van deze batterij, de
antenneschakelaar blijft nog open. De tong van het
synchroonmotortje gaat nu vibreeren en het motortje kan
door middel van den knop Kn. worden aangezet.
Druk knop „R" in, waardoor het belrelais wordt vrij
gemaakt (contact 4 moet sluiten) en de stroom verder op
het mechanisme van den kiezer wordt aangesloten. Zoonoodig
kan de kiezer nu worden beproefd met knop ,,R ", waarbij
knop „T” wordt ingedrukt ter isoleering van de brugbel.
Is de kiezer in orde, dan kan de antenneschakelaar op ,,autoalarm" worden gezet. De groene lamp in den ontvanger licht
nu op en de kathoden der lampen worden warm. De anodebatterij wordt vervolgens ingeschakeld en na 30 seconden
kan de anodestroom van de verschillende lampen worden
gecontroleerd.
Schakel den toongenerator in met schakelaar
(knop A
op de frontplaat). Geef het alarmsignaal met knop B, daarbij
steeds knop T van den kiezer indrukken om de brugbel uit
te schakelen. Nadat op het juiste tijdstip de bellen zijn over
gegaan, wordt de kiezer uit den alarmstand teruggebracht
door knop ,,R” ingedrukt te houden, totdat de rollen naar
hun beginpunt zijn teruggedraaid.
Voor de smering der wrijvende deelen wordt een lichte soort
olie gebruikt, die niet kleeft of koekt, bij voorkeur naaimachineolie. De kogellagers van het motortje hebben heel
weinig smering noodig ; enkele druppels met tusschenpoozen
van wellicht een jaar zijn voldoende. De langzaam bewegende
deelen op de assen der rollen worden gesmeerd door middel
van een vilten, in olie gedrenkten, ring in de trommel van
het kamwiel. Door een opening in deze trommel kan zoo
noodig olie bijgevoegd worden.
Er mag onder geen voorwaarde olie op de diverse rollen
en contacten aanwezig zijn en mocht deze onverhoopt daarop
toch terecht komen, dan moet zij met een weinig petroleum
op een zacht borsteltje worden verwijderd. De smering der
wrijvende deelen moet tot een minimum beperkt blijven. Bij
uitzondering dient het motorcontact met een zeer fijn vijltje
te worden schoongemaakt.
Om den motor aan te zetten, moet de knop Kn. niet met
een ruk, doch gelijkmatig rechtsom worden omgedraaid en
daarna teruggetrokken, waarbij moet worden voorkomen dat

261

de beide ronsels, die aan de as van den knop en de motor-as
zijn bevestigd, elkander blijven raken als de motor draait.
Voordat eenig onderdeel geheel uit de kast wordt ver
wijderd, moeten alle spanningen afgezet zijn en daarna de
verbindingsstekkers uitgenomen worden. Het uitnemen van
den kiezer moet voorzichtig geschieden, zonder dat de contactveeren, speciaal die van het ingangsrelais, worden verbogen
of beschadigd.
Veeren en contacten late men zooveel mogelijk met rust.
De instelling van deze eischt zeer veel aandacht en elk toestel
dat de fabriek verlaat is grondig beproefd en afgeregeld.
Het is van het grootste belang, dat de dekplaatjes P met de
bevestigingsschroeven, die de as van den rolschakelaar in den
correcten stand op de vlakke boveneinden van de aandrijfmagneten houden, niet worden teruggedraaid of opgelóst.

SPECIFICATIE.
MARCONI AUTO ALARM TYPE M.
Ontvanger.
Ri = 40.000 Ohm.
R2 = 20.000 Ohm.
C5 = 1 /xF.
R3 = 0.1 M. Ohm.
=
100
pF.
C6
«4
= 0.25 M. Ohm.
C9 = 100 pF.
Ró = 2000 Ohm.
Cio = 1 /xF.
Rg = 0.1 M. Ohm J/2
Clt = 0.02 /xF.
Rt = 0.1 M. Ohm 2 W.
Ci2 = 0.005 mF.
Rs = 1000 Ohm 2 W.
C13 = 0.1 /xF.
^15 = 0.2 mF.
r9 = 15.000 Ohm 2 W.
*10 = 5000 Ohm 2 W.
C16 = 0.1 /xF.
*11 = 100 Ohm 10 W.
Ci7 = 0.1 /xF.
*12
“
= 100 Ohm 10 W.
*13 = 80 Ohm 10 W.
7?i4 = 75.000 Ohm 2 W.
*15
“
= 5500 Ohm 50 W.
*1G = 0.25 M. Ohm.
*17, 18, 19 = 2.75 Ohm.
C7?! — C/?2 — C/?3 — C/?4
C = 1 /xF, R = 1000 Ohm.
Roode en groene lampjes — Siemens 8 V. 1.6 W.
T\ = 1 : 1.
Kiezer.
= 12 Ohm.
/?4 = 3000 Ohm J/2 Watt.
*2 '— *3 — *5 — *G =
Ci = 2 /xF.
C2 = 0.5 /xF.
1000 Ohm J/£ Watt.
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XI.

GERICHTE ONTVANGST.
RICHTINGZOEKERS.

De richtingzoeker berust op het principe, dat in een raamantenne stroomen worden geïnduceerd, waarvan de sterkte
afhankelijk is van de positie van het raam ten opzichte van
het zendend station.
Voor raamantenne nemen
draaibare draadspoel
(rond, vierkant
of meerhoekig),
waarvan de uit
einden verbon
den zijn met een
condensator, door
middel waarvan
men den kring
kan
afstemmen
Fig. 133.
op het station,
dat men ontvan
gen wil.
RICHTING VAN VOORTPL.
Het vlak van
RICHTIN6 VAN
EMft
_
het raam wordt
verticaal
ge
plaatst. Komt de
golf uit de rich
ting A(fig. 133),
dan zal deze de
Fig. 134.
raamzijde pq eer
der bereiken dan
de raamzijde sr. De in pq en sr geïnduceerde E.M.K.’n zijn
dus niet in phase, met het gevolg, dat er een stroom ontstaat
in het raam. Komen de golven uit een richting loodrecht op
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het raamvlak pqrs (fig. 134), dan zijn pq en sr evenver van
van het zendend station verwijderd, de in beide geïnduceerde
E.M.K.’n zijn dus gelijk in grootte en in richting, zoodat geen
stroom in het raam kan ontstaan. Komt de golf uit de richting
B (fig. 133), dan hebben wij hetzelfde als in het eerste geval,
met dit verschil, dat nu sr eerder getroffen wordt dan pq. De
geïnduceerde raamstroom heeft dan een andere richting, maar
is even sterk als toen de golf uit de richting A kwam. Wij
kunnen hieruit besluiten, dat met zulk een raamantenne uit de
richting A evengoed kan worden ontvangen als uit de
richting B. terwijl in de tusschengelegen standen de ontvangst
steeds zwakker zal worden al naarmate de hoek tusschen het
raamvlak en de richting der aankomende golf meer en meer
90° nadert.
Om de werking te verduidelijken zouden wij ook als volgt
kunnen redeneeren :
Om den geïnduceerden stroom waarneembaar te maken
en een beeld te vormen van de relatieve sterkte bij ver
schillende raamstanden, nemen wij in den raamkring een
uiterst
gevoeligen
hittedraad-stroommeter op. Laat
in fig. 135 z een zendend
station zijn en de verticale
draaiïngsas van het raam
zich in A. bevinden. De
figuur geeft dus een topzicht van het raam. Staat
het raamvlak nu b.v. in de
richting ab. dan zal de hittedraadmeter een zekeren uit
slag vertoonen, omdat er in
het raam een stroom wordt
geïnduceerd.
Draaien wij het raam in
de richting van de pijl, dan
ziet men den meteruitslag
Fig. 135.
steeds geringer worden, tot
dat de meter in den stand rs nul aanwijst. Uit dit laatste kan
worden afgeleid, dat in dezen stand van het raam, waarbij
dus het raamvlak loodrecht staat op de richting van het
zendend station, geen stroom in den raamkring loopt.
Draait men het raam verder, dan ziet men den uitslag van
den meter weder toenemen, in den raamstand qp is hij
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blijkbaar maximum, bij verder draaien wordt de aanwijzing
weer geringer tot ze in den raamstand sr wederom nul is.
Bij voortgezette draaiing neemt de uitslag weer toe ; staat het
raamvlak in de richting pq, dan blijkt de uitslag weer een
maximum, gelijk aan dat in den stand qp, te bedragen.
De geïnduceerde stroom is dus een maximum in de standen
pq en qp en nul in de standen rs en sr.
Hierbij dient te worden bedacht, dat de stroomrichting in
alle raamstanden tusschen 270° en 90° boven de lijn rs juist
tegengesteld is aan die in de standen tusschen 90° en 270°
beneden deze lijn. Er is een phase-verschil van 180°.
Immers is bij de draaiing de voorzijde van het raam achter
zijde geworden en omgekeerd. Zoekt men het verband
tusschen den meteruitslag en den stand van het raam, dan
blijkt, dat de sterkte van den geïnduceerden stroom evenredig
is met den cosinus van den hoek, dien de verbindingslijn z A
(dat is dus de richting van het zendend station) maakt met
het raamvlak.
Op de volgende eenvoudige wijze kan men voor eiken
raamstand
de
daarbij
o X
behoorende stroomsterkte
I
I
construeeren.
I •
lO
Veronderstel, dat het
P
zendend station zich in z
c
bevindt en het raam in A
\ x x,
(fig. 136), en dat de
sterkte van den geïndu
£
ceerden stroom, wanneer
het vlak van het raam
een hoek van 0° maakt
r
a
met de golfrichting, wordt
aangegeven door de lijn
Ap.
90*
Beschrijven we nu een t7°~
cirkel met Ap als middel
Fig. 136.
lijn, dan vinden we de
waarden van de geïn
duceerde stroomen voor alle raamstanden tusschen 90° door
0° tot 270° door uit A lijnen te trekken, die met zA hoeken
maken gelijk aan die, welke het raamvlak met het zendend
station vormt en deze lijnen te verlengen tot zij den cirkel
omtrek snijden. De afstand tusschen A en het snijpunt geeft
de verlangde waarde.
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Immers de driehoeken Aap, A b p, A c ,p enz. zijn rechthoekig resp. in a. b, c enz., dus is Aa = Ap
j cos. y, Ab = Ap
cos. [3, Ac = Ap cos. oc enz.
Doen we hetzelfde voor raamstanden tusschen 90° door
180° tot 270°, daarbij rekening houdende dat de stroom
richting in het raam is omgekeerd, dan krijgen we door beide
diagrammen te combineeren, een karakteristiek die veel op
een acht gelijkt.
Men spreekt daarom van het acht- of achtvormig diagram
(figuur 137).
Voor een goed begrip van de practische toepassing van
de ontvangeigenschappen van een raamantenne is het nood
zakelijk te wijzen op eenige electrische verschijnselen die
zich voordoen.
Denkt men zich een oogenblik de horizontale gedeelten
qr en ps van het raam van fig. 133 weg, dan kan men de
opstaande zijden pq en sr beschouwen als twee verticale
antennes. Worden deze dicht bij elkaar geplaatst en even
ver van een bepaald zendstation, dan zullen in de beide
o
antennes gelijke wisselspanningen wor
den geïnduceerd, die met elkaar in
phase zijn. Verwijdert men nu een der
i
antennes iets verder van het zend
station, dan zullen de geïnduceerde
I
wisselspanningen niet meer van gelijke
phase zijn, doch de spanning in de
x'I
eene antenne zal een fractie van een
I
seconde vóór die in de andere de
I
maximale waarde bereiken.
Worden nu de horizontale deelen
.io
weder aangebracht dan blijkt dat,
Fig. 137.
indien daarin al spanningen zouden
worden geïnduceerd, de daardoor op
gewekte stroomen gelijk en tegengesteld aan elkander gericht
zijn en elkaar dus opheffen. Voor de verklaring van de
werking van een raamantenne spelen de horizontale gedeelten
geen rol en kunnen we ons alleen bepalen tot de verticale.
Zoodra, zooals wij hierboven zagen, er een phaseverschil
bestaat tusschen de, in de verticale deelen, geïnduceerde
spanningen, zal, als gevolg daarvan, een stroom door de
raamantenne vloeien en het is alleen deze stroom, die voor
ons bij de richtingbepaling van waarde is.
Denken we ons het raam pqrs geplaatst in het veld van
270----------
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een, uit de richting A komende, golf. De opeenvolgende
sterkten van het magnetische veld van deze golf stellen wij
ons voor als een sinuskromme, waarvan de verschillende
waarden evenredig zijn aan de spanningen geïnduceerd in een
verticaal geplaatsten geleider, wanneer deze in de voortplantingsrichting van deze golf geplaatst is. De spanningen
in de verticale deelen qp en rs van het raam zullen dus ook
daarmede in overeenstemming zijn, met dien verstandei evenwel, dat op een bepaald ©ogenblik, de spanning in het deel rs
grooter zal zijn dan in het deel qp, afhangende van de grootte
van de E.M.K. in de golf. Het verschil tusschen de beide
E.M.K.’n bepaalt de E.M.K. in het raam.
i

i

i

/Y

i
i

i
i

1X

Y

fX
Fig. 138.

Uit fig. 138, waarin het raam in drie standen is geteekend,
blijkt dat de waarde van de geïnduceerde E.M.K. in stand
1 (links) gelijk zal zijn aan de lengte van de lijn XY. In
stand 2 is het verschil O, zoodat ook de geïnduceerde spanning
0 is. Wel is de waarde der geïnduceerde E.M.K.’n in de
beide verticale deelen een maximum, doch ze zijn gelijk en
tegengesteld aan elkander gericht. In stand 3, wanneer het
magnetische veld in het midden van het raam 0 is, zullen in
de verticale deelen de spanningen in gelijke richting werken
en derhalve voor een bepaald raam (afhangende van den
afstand tusschen de verticale zijden en van de hoogte van
het raam) een maximale waarde bereiken. Wij zien dus, dat
de E.M.K. in het raam ten opzichte van de sterkte van het
magnetisch veld van de golf een phaseverschil van 90°
vertoont. De E.M.K. ijlt 90° na bij het magnetische veld.
Bovendien zal de geïnduceerde E.M.K. evenredig zijn aan
den afstand tusschen de beide verticale zijden. De maximale
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E.M.K. zou bereikt worden als deze zijden juist een halve
golflengte van elkander verwijderd waren.
Het is hier de plaats om na te gaan hoe de ontvangeigenschappen zijn van een verticale antenne. Plaatst men
een dergelijk luchtnet in het magnetische veld van de op
eenvolgende golven, dan worden daarin, door de snijdende
krachtlijnen, wisselspanningen opgewekt. Onafhankelijk van
de richting waaruit de golven komen, zullen de geïnduceerde
spanningen, veroorzaakt door een binnenkomende golf van
bepaalde sterkte, gelijk zijn. Het is van belang op te merken,
dat de opgewekte spanning in phase is met het magnetische
veld van de golf.
Uit alle richtingen is dus de ontvangst van een bepaalde
veldsterkte, op een dergelijke antenne, gelijk. Graphisch kan
men de richtingeigenschappen daarvan voorstellen door een
kromme, waarin de lengte van een lijn, getrokken vanuit een
bepaald punt (dat de plaats van de verticale antenne voor
stelt) de ontvangsterkte in die richting voorstelt.
Aangezien de ontvangsterkte overal dezelfde is, zullen de
lijnen alle even lang zijn, dus zal de kromme den vorm van
een cirkel hebben.
Gaan we vervolgens terug naar ons raam, dan valt op te
merken, dat dit in meerdere of mindere mate als een verticale
antenne werkt en dat de daardoor opgewekte stroomen, welke
geheel onafhankelijk zijn van den raamstroom, in de verticale
deelen heen en weer vloeien.
Een nadere beschouwing van fig. 138 zal ons doen inzien
hoe deze stroomen optreden. In de daar geteekende standen
van het raam is de effectieve raamspanning (die een stroom
door het raam veroorzaakt) vele malen kleiner dan de
spanningen, welke in de verticale deelen afzonderlijk worden
opgewekt. In stand 2 is dit al zeer duidelijk te zien. Wel
werken die spanningen daar tegengesteld aan elkander en
zou er dus feitelijk geen stroom behooren op te treden, doch
in werkelijkheid blijkt dit toch te geschieden. Indien de beide
verticale deelen van het raam met de daaraan verbonden
geleidingen naar den ontvanger absoluut symmetrisch waren,
d.w.z. indien de impedanties geheel aan elkander gelijk waren
en er bovendien geen electrostatische effecten optraden,
zouden inderdaad de spanningen elkander neutraliseeren.
Aangezien dit echter practisch onmogelijk is gebleken, zullen
de beide deelen electrisch van elkander verschillen en zullen
de z.g. verticale invloeden zich doen gelden. Het gevolg is,

268

dat door het verschil der E.M.K.’n in de verticale raamdeelen
een stroom optreedt, die, via den gekoppelden ontvanger, een
weg zoekt naar aarde. Hierdoor zullen de minima van de
raamontvangst onbestemd worden en niet meer recht tegen
over elkaar liggen. Opgemerkt dient te worden dat deze
stroomen in gelijke mate optreden bij alle standen van het
raam, dus ook bij dien van minimum ontvangst. Wij noemen
dit het verticale effect.
Wij zullen zien welke middelen worden aangewend om de
gevolgen van de verticale ontvangst op te heffen.
Bij het Marconi-Bellini-Tosi systeem is geen draaibaar
raam aangebracht, doch wordt gebruik gemaakt van 2 vaste

Fig. 139.
De letters A staan bij de verticale draden van het eene raam,
B bij die van het andere. L is de laschdoos, waarin de raamdraden zijn gesoldeerd aan de bijzondere kabels, die naar <!c
radiohut voeren. De horizontale, op kleine mantelisolit.ren
afgespannen draden, zijn die van het geaarde scherm.
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ramen. Fig. 139 geeft de afbeelding van een model daarvan.
Elk der ramen heeft 5 windingen, die rechthoekig op elkaar
zijn geplaatst.
In het peiltoestel bevinden zich twee, met het midden
rechthoekig op elkaar geplaatste, volkomen aan elkaar gelijke
spoelen, de z.g. veldspoelen, die met de beide ramen twee
gesloten kringen vormen (fig. 140).
De beide veldspoelen omvatten een draaibare spoel, de
zoekspoel genaamd, die met het ontvangtoestel verbonden is.
Een uit iedere willekeurige richting komend ontvangsignaal, zal in de beide vaste ramen een E.M.K. opwekken,
waarvan de grootte in ieder raam zal afhangen van den hoek,
waaronder de richting, waaruit het signaal komt, het raam
snijdt, zooals aangegeven in het achtvormig diagram
(fig. 137). Omdat de
V
ramen verbonden zijn
aan veldspoelen, die
onderling geheel van
gelijke constructie zijn,
zullen de electrische
stroomen.in deze spoe
len opgewekt, even
redig zijn aan de
E.M.K.’n van de beide
B
ramen. Daar voorts de
S
veldspoelen een zelf
> i i
den stand ten opzichte
A : 1 i i
i 1 i i
van elkaar innemen
■ •I *I ',
als de vaste ramen, zal
ook haar gecombineerd
magnetisch veld iden
n^VELDSP L S RAAM
tiek zijn aan dat van
de vaste ramen onder
VELDSP D S RAAM
den invloed van een
binnenkomend
teeken.
Fig. 140.
Het zal dus duidelijk
zijn, dat in het peiltoestel, de signalen, ontvangen op de
raamantennes, zoodanig worden gecombineerd, dat de zoekspoel het sterkst wordt beïnvloed als zij alle krachtlijnen
omvat, veroorzaakt door de veldspoelen. Ieder raam ontvangt
het best van dat zendstation, ’t welk in het vlak van het raam
ligt (fig. 140).
Ligt het zendstation in de richting van het vlak van raam A,
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dan ontvangt raam B niets. Het raam A is in de voordeeligst
mogelijke ontvangpositie en de in de keten raam-veldspoel
geïnduceerde stroom zal een magnetisch veld vormen om
de veldspoel van A. Ligt het zendstation daarentegen in de
richting van het vlak van het raam B, dan zal om de veldspoel
van B een magnetisch veld ontstaan.
Ligt het zendstation in een richting, welke niet samenvalt
met één der beide ramen, dan zal de ontvangsterkte in ieder
evenredig zijn aan den cosinus van den hoek tusschen de
richting van het zendstation en het vlak van het raam (zie
blz. 265).
De door het wisselende resulteerende veld in de zoek
spoel opgewekte E.M.K. zal een maximum zijn, als de as der
cylindrische windingen in de richting van dit veld ligt en nul,
wanneer de as er rechthoekig op staat en daar de zoekspoel
met de ontvangrichting is verbonden, zal de stroomsterkte na
gelijkrichting in de telefoon respectievelijk maximum en nul
zijn. Met de geluidsterkte is dit theoretisch eveneens het geval.
Bij het ronddraaien van de zoekspoel hoort men 90° na den
stand waarbij de geluidsterkte een maximum is, een minimum,
weer 90° verder een tweede maximum en nogmaals 90° verder
een tweede minimum. Dit is dus precies gelijk als bij de
ontvangst op een draaibaar raam (achtvormig diagram), de
oekspoel verricht dan ook dezelfde functie. De zoekspoel
is voorzien van een wijzer, die langs een schaalverdeeling
van 0—360 loopt.
Op schepen wordt
i
i
een der twee lood
C\orecht
op
elkaar
staande ramen in
de richting van de
lengte-as van het
schip, dat is dus
langscheeps
ge
plaatst, de andere
staat dan dwarsscheeps.
Peilt men nu een
A
station recht vooruit
90’
of recht achteruit, 270160'
dan zal men een
Fig. 14L
maximum
geluidsterkte ontvangen. wanneer de as der zoekspoel ligt in de
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richting van het magnetisch veld der veldspoel van de langscheepsche antenne. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat
de wijzer van de zoekspoel dan op 0° of op 180° moet staan.
Dit is in werkelijkheid echter niet zoo. niet omdat er iets
aan de peiling hapert, maar omdat peilingen niet op maximale,
doch op minimale geluidsterkte worden genomen. De wijzer
op de schaal is permanent 90° verzet, om bij minimale sterkte
toch de juiste richting der inkomende golven aan te geven.
Bij een peiling recht vooruit of achteruit staat de wijzer bij
een maximale sterkte op 90° of 270° en bij een minimale op
0° of op 180°. Waarom peilt men op minimale geluid
sterkte ?
Dit geschiedt omdat de veranderingen van den geïnduceerden stroom bij de maxima klein zijn, het menschelijk oor
verschillen in geluidsterkte van minder dan 30 % niet kan
onderscheiden en het volstrekte maximum derhalve zeer
moeilijk is te bepalen.
Gaan wij voor een oogenblik terug tot het draaibare raam
en nemen wij wederom aan, dat het zendend station in z en
het raam in A is gelegen (fig. 141). Wij stellen dat, wanneer
het vlak van het raam met de richting van de inkomende
golf een hoek van 0° maakt, de sterkte van den geïnduceerden
stroom, uitgedrukt in een bepaalde maat, b.v. 2 is, zoodat
Ab = 2. Plaatst men het raamvlak in den stand 90°, dus
loodrecht op de richting van de inkomende golf, dan is de
geïnduceerde stroomsterkte gelijk 0. Draait men het raam 45°,
dan is de geïnduceerde stroomsterkte gelijk :
Aa = Ab cos. 45° = 2 X

2 = |/ 2 = zt 1.4.

De stroomsterkte is dus veranderd van 0 tot 1.4. Draait men
nu het raam 45° verder, zoodat het in den stand Ab komt,
dan is de sterkte van den geïnduceerden stroom gelijk 2.
De verandering is van 1.4 tot 2, dus slechts 0.6. Men ziet
hieruit, dat de eerste verandering, dat is die nabij het
minimum, aanzienlijk meer is dan de tweede. Een zelfde
redeneering is van toepassing op de zoekspoel bij de vaste
ramen.
Men hoort daarom bij een minimum de teekens veel sterker
veranderen dan bij een maximum, zoodat het gemakkelijker
en betrouwbaarder is op een minimum geluidsterkte te peilen
dan op een maximum.
Echter is het peilen van het minimum in de praktijk ook
bezwaarlijk, tenzij het minimum absoluut is en men past een
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methode toe, die heeft bewezen zeer goede resultaten te geven.
Men zoekt ter weerszijden van het minimum een punt, waar de
teekens even sterk zijn. De juiste peiling is dan het gemiddelde
van de twee aflezingen. Deze twee aflezingen mogen niet te
ver uiteen liggen. Men noemt dit het peilen in de zwaai, omdat
men de zoekspoel snel ter weerszijden van het minimum
beweegt. In het Engelsch spreekt men van siving hearing.
Wij hebben hierboven gezien, dat bij peilingen twee
maxima en twee minima worden gevonden en het is zonder
meer niet mogelijk, vast te stellen of de richting waarin het
zendstation ligt door het eene dan wel door het andere
minimum wordt aangeduid. Zeer dikwijls zal dit van weinig
belang zijn, daar men bij het peilen van vaste punten in het
algemeen wel weet, in welke richting het te peilen station
zich ongeveer bevindt, maar het kan voorkomen, b.v. bij het
peilen van schepen, dat men niet de minste aanwijzing heeft
waar het te peilen station is ; in dergelijke omstandigheden
zou een vergissing van 180° mogelijk zijn.
Er is daarom een inrichting aangebracht, waardoor deze
vergissingen worden voorkomen en voor dit doel kan de
scheepsantenne gebruikt worden, doch in de meeste gevallen
spant men een afzonderlijken verticalen draad.
Alvorens hierop voorloopig verder in te gaan, zullen wij nu
eerst zien welke middelen worden toegepast om den invloed
van de verticale raamontvangst op te heffen.
Op de plaats waar de beide veldspoelen van ieder raam
in serie verbonden zijn, wordt een aardverbinding aangebracht
(fig. 144). Het electrische midden van de beide paren spoelen
is aan aarde gelegd, waardoor de capaciteit van deze spoelen
ten opzichte van de aarde nul is. Voor den verticalen raam
stroom is derhalve een rechtstreeksche weg naar de aarde
gevormd, terwijl bovendien de capaciteitseffecten, die in de
spoelen zouden kunnen optreden, worden opgeheven.
Ofschoon deze methode gunstige resultaten geeft, is zij niet
afdoende, omdat door de zelfinductiewaarde der spoelen, ook
al is het potentiaal in het middelpunt nul, dit aan de uit
einden nog een zekere grootte kan hebben.
Daarom wordt bovendien nog gebruik gemaakt van een
specialen oscillatietransformator, door middel waarvan de
ramen via de zoekspoel aan den ontvanger worden gekoppeld.
Tusschen de primaire wikkeling P en de secundaire wikke
ling S van dezen transformator is een niet gesloten scherm
van koperblad aangebracht, dat met de aarde verbonden wordt
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(fig- 144). Bij de behandeling van het verticale effect zagen
we, dat een der oorzaken daarvan was de aanwezigheid van
een electrostatische koppeling tusschen de zoekspoelkring en
den ontvanger. Door het koperen scherm wordt deze koppeling
tegengegaan, omdat een electrostatisch veld niet door een
geleider kan heendringen. Zoowel door de aan aarde gelegde
middenaftakkingen der veldspoelen als door het gebruik van
den afgeschermden transformator, worden de verticale
stroomen zoo goed als geheel tegengegaan.
Uit fig. 144 blijkt bovendien, dat de raamantennes niet
worden afgestemd. In de practijk is dit ondoenlijk gebleken
vanwege de moeilijkheid om de electrische grootheden in
beide raamkringen geheel aan elkander gelijk te maken.
Immers, wanneer een kring is afgestemd op de binnen
komende golf, zijn stroom en spanning met elkaar in phase.
Iedere kleine verandering in de afstemming en iedere geringe
frequentiewijziging van de uitgezonden golf veroorzaakt een
phaseverschuiving van den stroom ten opzichte van de
E.M.K., zoodat de stroomen in de beide raamantennes een
phaseverschil vertoonen. Hierdoor zullen ook de magnetische
velden, die tengevolge van deze stroomen optreden, niet
homogeen zijn en de peilingen zullen onjuist worden.
Bij het Marconi-Bellini-Tosi systeem (dat in ’t vervolg
M.B.T. systeem zal genoemd worden) is men daardoor
gekomen tot aanwending van aperiodische raamantennes. De
inrichting is zoodanig, dat de koppeling tusschen de veld
spoelen en de zoekspoel zoo vast mogelijk is, waardoor het
geheele systeem door één condensator kan worden afgestemd.
In werkelijkheid is deze condensator niet rechtstreeks aan de
zoekspoel verbonden, doch aan de secondaire S van den
oscillatietransformator. Dit doet aan de redeneering niets af.
Bij de bespreking van de resonantie-eigenschappen in den
l.f. stroomkring in de 2 K.W. installatie hebben wij besproken,
dat de opname van den h.s. transformator, door de vaste
koppeling tusschen primaire en secondaire wikkelingen, geen
feitelijke wijziging bracht in de verschijnselen, wanneer we
slechts rekening hielden met de transformatieverhouding. Bij
gebruik van een 1 : 1 transformator zal de kring zich gedragen
alsof er geen transformator aanwezig ware. Door den
variabelen condensator zal een E.M.K., die door een binnen
komende golf in het raamsysteem wordt geïnduceerd, daar
mede in resonantie gebracht worden. Het is echter begrijpelijk,
dat, door magnetische verliezen tusschen de beide wikkelingen
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van den transformator, die bovendien door zijn opname in den
kring demping veroorzaakt, de ontvangst niet zoo sterk zal
zijn als wanneer de ramen afzonderlijk afgestemd werden.
De beide raamantennes verschillen voorts in afmetingen.
De reden daarvoor wordt later verklaard (bladz. 286).
Wij zullen nu nagaan door welke middelen het mogelijk is
gemaakt te bepalen uit
A
ONTVANGSTERKTE in
VERTICALE ANTENNE
welke richting
een
\Y
bepaald signaal tot ons
X)
komt.
Uit het voorgaande
is duidelijk geworden,
dat een verticale an
O
-D
tenne uit alle rich-c
tingen even sterk ont
vangt, ’t geen was af
te leiden uit het cirkel
vormige diagram, ter
wijl de raamontvangst
ON rVANGSTERKTt IN
RAAM ANTEN NES
kon
worden
voor
8
gesteld door het achtFig. 142.
vormig diagram. Wij
zullen nu nagaan welke
resultaten verkregen worden als wij de ontvangst van een
raam- en van een verticale antenne combineeren. Veronder
steld wordt, dat beide gekoppeld zijn aan een gemeenschappelijken kring en voorts dat de stroom, door de verticale
antenne in dien kring geïnduceerd, even sterk is als de
stroom veroorzaakt door het raam, wanneer de zoekspoel
den stand van sterkste ontvangst inneemt en dus ligt in het
vlak van de binnenkomende golf. In fig. 142 zijn.' de beide
diagrammen op dezelfde schaal geteekend en wel zoodanig,
dat de straal van het cirkeldiagram gelijk is aan de middellijn
van ieder van de beide cirkels die het achtvormige diagram
voorstellen. Wij hebben gezien, dat bij een draaiing van 180°
van het raam (of wat hetzelfde is van de zoekspoel) de
E.M.K. in dit raam geïnduceerd plotseling van richting
verandert, zoodat we mogen aannemen dat de waarden van
de E.M.K., voorgesteld door den bovensten cirkel, positief
en die door den ondersten cirkel negatief zijn. Aangezien
de richting van de E.M.K. in de verticale antenne niet van
teeken verandert, mogen wij aannemen dat deze positief is,
terwijl wij voorloopig veronderstellen, dat de phase van de
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E.M.K. in de ramen gelijk is aan die in de verticale antenne.
De sterkte van de
E.M.K. opgewekt in
h
de verticale antenne
door een signaal uit
een bepaalde richting,
kunnen wij voorstellen
door de lengte van de
lijn OY en die ver
oorzaakt door het
zelfde signaal in het
raam door OX. De
eerste lijn werd ge
trokken naar den om
trek van den grooten
cirkel, de laatste naar
den omtrek van een
der kleine cirkels. Het
resulteerende
effect,
teweeggebracht door
B
de beide krachten, is
Fig. 143.
evenredig aan de som
van de lijnen OX +
OY, daarbij rekening houdende met het feit dat ze beide
positief zijn. Door de stralen van de beide cirkels op
verschillende punten op te tellen (wanneer beide waarden
positief zijn) of ze van elkander af te trekken (wanneer de
eene waarde positief, de andere negatief is) kunnen we een
nieuw diagram samenstellen dat den vorm van een hart heeft
(fig. H3).
Eenige punten kunnen zeer voor de hand liggend worden
vastgesteld. In de richting OA b.v. is de stroom in het raam
een maximum en in dezelfde richting als die in de verticale
antenne, zoodat het overeenkomstige punt op het nieuwe
diagram bij h ligt, waar Oh gelijk is aan tweemaal On. In
de richting OC en OD is de stroom in het raam nul en die
in de verticale antenne Oq en Op. De som is dus gelijk aan
Oq
~ en Op. In de richting OB is de raamstroom opnieuw een
maximum, doch nu in tegengestelde richting als die in de
verticale antenne, zoodat de resulteerende stroom nul is.
Het correspondeerende punt op het gecombineerde diagram
ligt dus bij O. De tusschenliggende punten kunnen op overeen
komstige wijze gevonden worden.
A

276

Bij het achtvormige diagram lagen de punten van nul
ontvangst in de richting C en D, terwijl het hartvormige
diagram een dergelijk punt geeft in de richting B. Deze beide
richtingen liggen dus rechthoekig op elkaar, terwijl bovendien
uit de figuur blijkt, dat de richtingen van maximale ontvangst
in de beide diagrammen dezelfde zijn. Dit is een belangrijke
conclusie, die men zich goed dient in te prenten.
Het hartvormige diagram is uitsluitend te verkrijgen, indien
de ontvangst op de verticale antenne even sterk is als die op
het raam, wanneer dit ligt in den stand van maximale
ontvangst. Bovendien moet de stroom in de verticale antenne
in phase zijn met den raamstroom of daarmede 180°
verschillen.
In het voorgaande hebben we zonder meer aangenomen
dat er geen phaseverschil was, ’t geen we niet mochten doen.
Hoe bereiken wij nu een dergelijken toestand ?
Wij beschouwen daartoe fig. 144 en herhalen (blz. 274)
dat de koppeling tusschen de veldspoelen en de zoekspoel
zóó vast is, dat het geheel zich als een h.f. transformator
gedraagt, evenals de oscillatie-transformator, waarmede de
zoekspoel inductief aan den roosterkring van de h.f. lamp
is verbonden. Volgens de theorie van de transformatorresonantie, waarbij de zelfinductie van de primaire onder
belasting wordt vernietigd door de secondaire wikkeling en
de transformator dus als niet-inductief is te beschouwen,
kunnen de raamkringen, de primaire (zoekspoel-) kring en de
— van den oscillatie transformator.
tertiaire (antenne-) kring T
tot op zekere hoogte in resonantie worden gebracht door den
variabelen condensator in den secondairen (rooster-) kring.
Stroom en spanning in elk der vier kringen zullen dus min
of meer in phase zijn.
Op blz. 267 hebben wij aangetoond, dat de E.M.K. in
het raam een phaseverschil vertoont van 90° met de E.M.K.
in de golf. Uit het bovenstaandei volgt, dat ook de stroom
eenzelfde phaseverschil met deze E.M.K. heeft. Door den
transformator gevormd door de veldspoelen en de zoekspoel
ondergaat de E.M.K. van het raam een phaseverschuiving
van 180° en nogmaals 180° bij overdracht van deze E.M.K.
van de primaire op de secondaire van den oscillatie-transformator, zoodat de E.M.K., aangelegd op het rooster van de
le h.f. lamp door het raam, per saldo 90° in phase verschilt
met de E.M.K. in de golf.
Het gaat er nu om, door de verticale antenne een E.M.K.
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van gelijke waarde op het rooster te brengen, die óf in phase
óf in tegenphase is met de door het raam op het rooster
gebrachte E.M.K., d.w.z. die 90° of 270° in phase verschilt
met de E.M.K. in de golf.
Om dit te bereiken wordt zooveel weerstand in serie
geschakeld met de verticale geaarde antenne, dat deze,
wanneer een golf wordt ontvangen, niet in electrische
slingering geraakt, dus aperiodisch wordt. De stroom zal dan
in phase zijn met de spanning in de golf. De door deze
spanning opgewekte stroom induceert via de variabel
gekoppelde spoelen K en K{ (fig. 144) een E.M.K. in den
tertiairen kring van den oscillatie-transformator, welke
E.M.K. door de losse koppeling 90° in phase verschilt met die
in de golf. Bij overdracht van deze E.M.K. van de tertiaire
op de secondaire van den oscillatie-transformator, wordt dit
phaseverschil 90° plus 180° = 270°.
Wij zien dus, dat de spanningen, door de antenne en
door het raam op het rooster gebracht, 270° — 90° = 180°
in phase verschillen, en indien door juiste instelling van de
antenne-koppeling, de spanningen gelijke waarde hebben,
zullen zij elkander opheffen en verkrijgen wij den toestand
van hartvormige minimum ontvangst. Wordt nu de zoekspoel
180° gedraaid, dan keert de E.M.K., door het raam op het
rooster gebracht, in phase 180° om en treedt dus in gelijke
phase met de E.M.K. van de antenne op het rooster, waarvan
dan het resultaat is eene hartvormige maximum ontvangst.
Bij het ronddraaien van de zoekspoel zal de geluidsterkte
in de telefoon, bij een juiste afregeling der componenten en
wanneer de tertiaire wikkeling gesloten is voor richtingbepaling, practisch overeenkomen met het hartvormige
diagram.
De weerstand voor regeling van de phase van de E.M.K.
in de verticale antenne en de koppelspoel K Kr zijn onder
gebracht in een afzonderlijk toestel, dat koppeltoestel
(Engelsch „phasing unit”) genoemd wordt. De inwendige
verbindingen zijn gegeven in fig. 144 rechts bovenaan, het
uitwendige aanzicht geeft fig. 153, terwijl fig. 155 laat zien
hoe het toestel aan een richtingzoeker wordt aangesloten.
Voor overdracht van de energie uit de verticale antenne
op den ontvanger, is op den oscillatietransformator de
derde wikkeling T aangebracht, die op de wikkeling 5, welke
aan den ontvanger is aangesloten, induceert. De transformator
bestaat uit een holle cylindervormige ebonieten koker, op
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den buitenomtrek waarvan de primaire en secundaire
wikkelingen, gescheiden door het koperen scherm, zijn gelegd,
terwijl alle drie afzonderlijk geïsoleerd zijn door een dunne
geparafineerde papierlaag. In de holte van de koker is de
tertiaire wikkeling aangebracht, eveneens gewikkeld op een
ebonieten cylinder.
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Fig. 144.

In figuur 144 zijn de 3 wikkelingen van den oscillatietransformator geteekend en zij worden als volgt aangeduid :

a. die verbonden met de zoekspoel als raamspoel (of
primaire wikkeling) en gemerkt P ;
b. die verbonden met het ontvangtoestel als toestelspoel
(of secondaire wikkeling) en gemerkt S ;
c. die verbonden met het koppeltoestel als antennespoel
(of tertiaire wikkeling) en gemerkt T.
De scheepsantenne is via een zeer grooten verstelbaren
inductievrijen weerstand en de primaire K van het koppel
toestel, met de aarde verbonden.
De secondaire spoel Kr van het koppeltoestel is verbonden
met de antennespoel T (de tertiaire wikkeling) van den
oscillatie-transformator.
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Op de toestelwikkeling van dezen transformator induceeren
dus de raamspoel, die verbonden is met de zoekspoel en de
zooeven genoemde antennespoel.
Daar de antennewerking altijd grooter is dan de raamwerking, is het begrijpelijk, dat de induceerende werking van
de antennespoel op de toestelspoel grooter is dan de invloed
van de raamspoel op de toestelspoel. Door den inductievrijen
serie-weerstand wordt de induceerende werking van raam en
antennespoel op de toestelspoel zooveel mogelijk gelijk
gemaakt bij een stand van de zoekspoel ten opzichte van de
veldspoelen, waarbij een maximale inductiestroom in deze
zoekspoel, dus ook in de raamspoel wordt opgewekt. Door
wijziging van de koppeling in het koppeltoestel kan de
induceerende werking nog nauwkeurig worden bijgeregeld.
Uit fig. 143 bleek, dat het minimum bij het hartvormige
diagram een hoek van 90° maakte met dat volgens het
achtvormige diagram. Daarom is de wijzer, die de richtingszin
(Eng.: sense) aanwijst, op de zoekspoel zoodanig aan
gebracht, dat hij rechthoekig op den peilingswijzer staat.
Laatstgenoemde is de langste van de twee en is aan het
uiteinde voorzien van een scherp ingegraveerd lijntje, dat
dicht langs de, in graden verdeelde, schaal loopt, zoodat
nauwkeurige aflezingen kunnen plaats hebben.
Het richting-minimum is niet steeds even scherp, maar
waar deze schakeling slechts dient voor het kiezen tusschen
2 geluidswaarden, die 180° uit elkaar liggen en waarvan de
eene zwakker is dan het andere, is de onscherpte van dit mini
mum geen bezwaar. De inrichting is voorts zoodanig gecon
strueerd, dat de richting wordt bepaald door het zwakste
geluid.
AFWIJKINGEN IN DE PEILINGEN.
De correctiekromme.

Bij de beschrijving van het principe en de practische uitvoering van richtingzoekers aan boordl van schepen kan een
die zich bij de
uiteenzetting van de fouten en afwijkingen,
;
peilingen voor kunnen doen en de maatregelen die men kan
treffen tot opheffing daarvan niet achterwege blijven.
De afwijkingen zijn terug te brengen tot drie klassen :
a) die welke haar oorzaak vinden in het toestel b), welke
haar oorsprong hebben in het schip, en c) welke ontstaan
door invloeden van buiten af. Over de laatste heeft men
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geen controle, zij ontstaan in hoofdzaak door afbuiging van
het golffront uit de normale voortplantingsrichting, welke
verschijnselen o.a. onder de benamingen van ..kusteffect” en
..nachteffect” bekend zijn en elders worden besproken.
Door de groote verbeteringen in den bouw en de inrichting
der richtingzoekers en met name in de afscherming van de
raamantennes komen afwijkingen in de peilingen, uit hoofde
van asymmetrie, directe ontvangst, verticaal-effect en
instrument-fouten, minder voor. Hieronder volgt een
bespreking meer in ’t bijzonder van de afwijkingen, die door
het schip zelf worden teweeggebracht.
Door de aankomende peilgolf worden in alle metalen
deelen van het schip h.f. wisselstroomen opgewekt. Het is
niet doenlijk de gecompliceerde electro-magnetische velden,
die als gevolg daarvan in en om het schip optreden, met
voldoende juistheid te definiëeren, doch wel is komen vast
te staan, dat de romp van het schip als geheel zich gedraagt
en practisch kan worden beschouwd als een gesloten winding,
waarvan het vlak in de richting langscheeps ligt. Het
magnetische veld, dat tengevolge van de h.f. stroomen rondom
het schip ontstaat, ligt dus in dwarsscheepsche richting. Dit
veld is binnenin de winding in phase tegengesteld, buiten de
winding in phase gelijk aan dat van de peilgolf. Ongeacht
de richting van de aankomende golf, blijft het „scheepsveld”
steeds dwarsscheeps gericht, aangezien de stand van de denk
beeldige winding t.o.v. het schip nooit verandert. Wel
variëert de sterkte van het „scheepsveld” met de richting der
signalen. Immers de scheepsromp zal zich gedragen als een
niet-draaibare raamantenne ; bij signalen die van voor- of
achteruit komen, ligt de winding met het verticale vlak in de
richting van den zender en zullen de h.f. stroomen en het
electro-magnetisch veld het sterkst zijn. Al naarmate de
signalen van een meer dwarsscheepsche richting inkomen,
wordt het veld zwakker volgens den cosinus-regel en er zal
in ’t geheel geen scheepsveld zijn als de zender zich in een
richting precies dwarsscheepsch bevindt.
Het spreekt vanzelf, dat de raamwikkeling van den richtingzoeker aan boord zich bevindt in het buitenveld van de
„scheepswinding” en daarvan dus den invloed ondervindt.
De h.f. stroomen, door dit veld in het raam geïnduceerd, zijn
wederom in phase met die, welke door het electro-magnetische
veld van de peilgolf zelf in het raam worden opgewekt. De
resultante stroom, die in het raam optreedt, zal dus afhangen
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van de richting van het te peilen station t.o.v. het schip en
van den stand van het raam, of, wat hetzelfde is, van den
stand van de zoekspoel. Staat b.v. het raam loodrecht op de
richting van de peilgolf, dan is het niet zeker dat de
ontvangst nul is, immers het scheepsveld zal in het raam nog
stroomen kunnen opwekken. Voor het verkrijgen van een
zuiver minimum zal het raam in een bepaalde richting zoover
moeten worden verdraaid, dat de dan wederom, als gevolg
van het peilveld, optredende stroomen die van het scheeps
veld opheffen. Het blijkt dus dat de wijzer van het peiltoestel
dan niet meer de juiste peiling aangeeft. Bij een zender recht
vooruit liggen beide velden in dezelfde richting, n.1. dwars
scheeps en versterken elkaar. In zuiver dwarsscheepschen
stand van het raam van den R. Z. wordt dit dus niet door
krachtlijnen gesneden, er zal een minimum worden gevonden
als de wijzer van het peiltoestel op 0° staat. Hetzelfde doet
zich voor bij een zender recht achteruit en wij vinden dus
dat in normale gevallen geen fout op zal treden in de
richtingen recht voor- en recht achteruit.
Bevindt zich de zender precies dwars-op, dan ontstaat
geen scheepsveld, wij hebben nu uitsluitend te maken met de
peilgolf. Er ontstaat geen afwijking en er zal een minimum
worden gevonden in langscheepschen stand van het raam,
dus als de wijzer 90° of 270° aanwijst.
In alle overige gevallen staat het peilveld onder een be
paalden hoek met het scheepsveld. Om zich een voorstelling
te vormen van de optredende verschijnselen, moet men in
’t oog houden, dat de sterkte van het scheepsveld varieert
met de richting van waaruit het signaal komt, anderzijds
varieert de stand van het raam voor minimum ontvangst
eveneens met die richting en daarmede de koppeling van het
raam met het scheepsveld. Veronderstellen we, dat een
verplaatsbare zender zich in een cirkel rond het schip beweegt
en deze steeds wordt gepeild, dan zal al naarmate de zender
zich van recht vooruit naar dwars-op verplaatst en het raam
dus van d.s. in l.s. stand wordt gedraaid (a) het scheepsveld
in sterkte af nemen (cosinus-regel) en (b) de koppeling van
het raam met het scheepsveld toenemen (sinusregel).
Het blijkt dat deze werkingen a.h.w. tegengesteld zijn.
Aanvankelijk zal de toename: van de koppeling een grooter
effect hebben dan de afname van het scheepsveld, later
bereikt de afname van het scheepsveld een grooter effect dan
de toeneming van den koppelingsgraad. We zien dus, dat de
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stroomen, door het scheepsveld in het raam geïnduceerd en
dus de grootte van de afwijkingen in de peilingen, eerst
toenemen, later afnemen. Het kan worden aangetoond, dat
een maximale afwijking ontstaat als de zender zich juist
midden tusschen de l.s. en d.s. richting bevindt, dus b.v. 45°
van den boeg en dat overigens in normale gevallen de
afwijking van 0° —90° sinusvormig verloopt. Eenzelfde resul
taat zal zich voordoen in elk der vier kwadranten.
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O = ware richting van het te peilen station.
Y — richting waarin het station wordt gepeild.

Voor een zuiver minimum, waarop tenslotte alleen kan
worden gepeild, zal het raam iets van de peilgolf moeten
opvangen en dus uit den loodrechten stand dienen te worden
gedraaid, om daarmede den door het scheepsveld geïndu283

ceerden stroom op te heffen. Nu is bekend dat, wanneer
het raam door den stand van minimum ontvangst wordt
gedraaid, de richting van den in het raam geïnduceerden
stroom omkeert. Het raam wordt zoodanig gedraaid, dat de
krachtlijnen van het peilveld en die van het scheepsveld in
tegengestelden zin in de raamwikkeling treden en het blijkt
nu dat dit steeds geschiedt als het raam meer parallel aan het
scheepsveld wordt gedraaid (zie fig. 145 a, b, c en d). Het
effect is nu alsof de peilingen in de kwadranten naar de
langsscheepsche richting worden verplaatst. Men spreekt
daarom wel van ..langscheepsch" effect.
Men kan het bovenstaande ook voorstellen met behulp van
het parallelogram van krachten. Waar het peilveld en het
scheepsveld met elkaar in phase zijn, kan, door middel van
het vector-diagram, de richting van het resulteerend veld
ter plaatse waar het raam is o pgesteld, worden bepaald.
Zij in fig. 146 de vector H sin u> t het veld van de te peilen
golf (uit de richting O), P sin w t het gelijktijdig optredende
scheepsveld, terwijl de lengte der vectoren de onderlinge
sterkteverhouding der beide velden weergeeft. R sin o> t is
h?t resulteerend veld.
dan het
/\ /,
Wordt het raamvlak in den
stand van absolute minimale
ontvangst gedraaid, dus pa
rallel aan R sin o> t, dan zal
het minimum een bepaalden
hoek in l.s. richting zijn ver
schoven en de zender inplaats
van in de richting O, in de
richting Y worden gepeild.
. .?K
tAan de hand van het voor
gaande zal het duidelijk zijn,
dat in het le en 3e kwadrant
Fig. 146.
alle peilingen te klein zijn en
in het 2e en 4e kwadrant te
groot. Worden de ontstane afwijkingen voorgesteld in een
grafiek, dan verkrijgt men een sinusvormige lijn, waarvan
een voorbeeld is gegeven in fig. 147 (getrokken lijn). De
graadverdeelingen 0-360 op de horizontale as komen overeen
met die van de peilschaal ; op de verticale as wordt de
grootte der afwijking, zooals die bij de verschillende
peilingen optreedt, in graden uitgezet. Het verdient aan
beveling de peilingen te nemen op dezelfde golflengte, bij
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voorkeur de radio-baken golflengte, aangezien die voor de
navigatie het meeste belang heeft. Men houde goed in het
oog, dat daarbij uitgegaan wordt van de peiling, zooals deze
had moeten zijn, dus van den werkelijken hoek, die de juiste
richting van het gepeilde station met de kiellijn maakt en niet
van de richting zooals die door den R.Z. wordt aangegeven.
Een zender, die zich b.v. op 45° bevindt (zichtpeiling), wordt
met den R.Z. op 37° gepeild. De afwijking of „fout” op 45°
is dus —8° (de wijzer van de R.Z. geeft 8° te weinig aan,
dus is de fout minus 8°). Op b.v. 135° (zichtpeiling) vindt
men een fout van 8° plus, als de wijzer 143° aangeeft, d.i.
8° teveel. Verbindt men de gevonden punten door het
trekken van een globale lijn, dan verkrijgt men de z.g.
„foutenkromme". Voor het langscheepsche effect zal deze
den vorm hebben van de getrokken lijn in fig. 147. Wij zien,
dat in het le kwadrant de fout negatief, in het 2e kwadrant
positief, in het 3e wederom negatief en in het 4e wederom
positief is. Hierom wordt deze afwijking ook wel ..kwadran
tale fout” genoemd, aangezien zij in elk volgend kwadrant
met het voorgaande van teeken verschilt.
Het doel van de foutenkromme is een indruk van den aard
der fouten te verkrijgen en daarmede de vermoedelijke
oorzaken op te sporen. Wij zullen straks zien dat, behalve
de kwadrantale fout, die op alle schepen optreedt en dus
eigenlijk een normaal verschijnsel is, nog andere invloeden
in het spel kunnen zijn die aan de foutenkromme een geheel
anderen vorm geven. Het is daarbij van voordeel de fouten
uit te zetten met betrekking tot de „ware” richting als boven
omschreven, aangezien de kromme dan in de juiste verhouding
tot de horizontale graadverdeeling blijft.
Bepalen we ons voorloopig nog tot de kwadrantale fout,
dan rijst de vraag, hoe deze kan worden opgeheven. Hierbij
moet onderscheid worden gemaakt tusschen de beide
systemen : vaste ramen of draaibaar raam.
Zooals bekend is worden bij het systeem ,.vaste ramen”
(Bellini—Tosi) twee raamwikkelingen gebezigd, waarvan het
eene langscheeps, het andere dwarsscheeps staat. Uit peilingsoogpunt beschouwd, is de werking dezer ramen door de aan
wezigheid van de zoekspoel practisch dezelfde alsof het een
enkel draaibaar raam betrof, zooals eerder werd besproken
(bladz. 271). In beide gevallen doet zich de kwadrantale fout
voor. Bij de vaste ramen is het d.s. raam niet gekoppeld met
het scheepsveld, het l.s. raam daarentegen staat steeds in de
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positie van maximale koppeling met het scheepsveld. Wij
zien dus, dat de stroomen als gevolg van het scheepsveld
alleen in het l.s. raam ontstaan. De koppeling van de zoekspoel met het scheepsveld, via het l.s. raam en de l.s. veldspoel, varieert dus bij het peilen op gelijke wijze als de
koppeling van het draaiend raam met het scheepsveld, n.1.
met de richting van waaruit het signaal komt.
De zoekspoel treedt dus geheel in de plaats van het enkele
draaibare raam. Toch vinden we in de aanwezigheid van
twee vaste raamwikkelingen een middel om de kwadrantale
fout op te heffen. Waar deze uitsluitend door het l.s. raam
ontstaat, kunnen we dit kleiner van afmetingen maken t.o.v.
het d.s. raam, zoodat de stroomen in beide ramen in de juiste
verhouding komen t.o.v. de richting van het inkomende
signaal. Het resulteerende electro-magnetische veld van de
veldspoelen, waarmede de zoekspoel is gekoppeld, ligt dan
derhalve in dezelfde richting als het electro-magnetische
veld van de peilgolf. Deze toestand kan nauwkeurig worden
ingesteld door het verder ,,balanceeren” van het opvangvermogen van beide ramen met behulp van een shunt in
den vorm van een variabele zelfinductie, de ,,calibreerspoel ,
welke parallel op het l.s. raam kan worden aangesloten, indien
de verkleining van het l.s. raam op zichzelf niet voldoende is.
Mocht, alvorens de calibreerspoel is aangesloten, uit de
foutenkromme blijken dat de afwijkingen dwarsscheeps (fout
positief in le kwadrant enz.) en overigens kwadrantaal zijn,
dan is het l.s. raam als ’t ware teveel verkleind en kan het
opvangvermogen van het d.s. raam wederom gelijk worden
gemaakt aan dat van het l.s. raam, door het vereischte aantal
windingen van de calibreerspoel parallel op het d.s. raam
aan te sluiten. Ook kan zich een d.s. kwadrantale fout
voordoen, als het aantal windingen van de calibreerspoel, dat
parallel op het l.s. raam is aangesloten, te gering is en de
invloed van het l.s. raam in de zoekspoel teveel werd verzwakt.
Een en ander dient proefondervindelijk te worden vastgesteld,
waarbij naar het resultaat wordt gestreefd, dat de peilingen
althans geen kwadrantale afwijking meer vertoonen.
Een dergelijk middel kunnen we bij een enkel draaibaar
raam niet toepassen. Wij zouden slechts het opvang
vermogen, dus de signaalsterkte, hebben verzwakt, terwijl
overigens de factoren gelijk blijven. Wel zijn er andere
middelen, zooals het omgeven van het raam door een ander
raam, dat in de l.s. richting staat en den invloed van het
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scheepsveld neutraliseert, doch dit is op schepen onpractisch
gebleken. Er wordt, bij het draaibaar raam, dan ook niet
getracht het minimum op de juiste plaats te krijgen, doch
men past op de gevonden aflezingen een correctie toe.
De foutenkromme is hiervoor niet te gebruiken, aangezien
deze de afwijking van den R.Z. weergeeft ten opzichte van
de ware peiling. Het is juist de ware peiling die moet worden
gezocht en die meestal niet bekend is. Het is dus noodig uit
de aflezing van den R.Z. de ware peiling te kunnen afleiden.
Voor dit doel construeert men de correctiekromme, die de
afwijking van den R.Z. weergeeft ten opzichte van de
aflezingen en daarom het tegengestelde vormt van de
foutenkromme. Op de horizontale as van de grafiek komen
de graadverdeelingen 0-360 wederom overeen met die van
de peilschaal. Bij het uitzetten van de correcties in een aantal
graden op de verticale as gaat men nu niet uit van de juiste
peiling, doch van de aflezing, zooals die bij het minimum op
de peilschaal van den R.Z. werd gevonden, dus wat men
zou kunnen noemen de „schijnbare” peiling.
Een station op b.v. 45° (zichtpeiling of waar bestek) wordt
met den R.Z. op 37° gepeild (fig. 147 gestippelde kromme) ;
bij de aflezing van den R.Z. dient dus 8° opgeteld te worden
om de juiste peiling te verkrijgen. Men zegt nu, dat bij
een aflezing van 37° de correctie plus 8° bedraagt (correctie
positief, aangezien zij opgeteld moet worden). Een zender
op 110° (2e kwadrant) wordt gepeild op b.v. 115°. De
correctie op de aflezing van 115° is dus —5° (correctie
negatief, aangezien zij van de aflezing dient te worden
afgetrokken om de juiste peiling te verkrijgen). Op de
horizontale as wordt dus bij de graadverdeeling 37 een
correctie van + 8° aangeteekend, bij de graadverdeeling 115
een correctie van —5° enz.
Heeft men voldoende gegevens over de geheele schaal
verdeling, dan worden de gevonden punten wederom ver
bonden door middel van een globale lijn en ontstaat aldus
de correctiekromme, waaruit men voor elke willekeurige
aflezing de grootte en den zin van de toe te passen correctie
kan vaststellen.
Vanzelfsprekend kan uit de foutenkromme de correctie
kromme worden afgeleid en omgekeerd. In de foutenkromme
van fig. 147 vinden wij, bij een juiste peiling van 135°, een
fout, die plus 8° is. De R.Z. zal dus 135 plus 8 = 143 ° aangeven. Op aflezing 143° dient een correctie van ____ Q O
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toegepast te worden ter verkrijging van de juiste peiling ; enz.
In fig. 147 is de correctiekromme gegeven, die uit de daar
gegeven foutenkromme voortvloeit. Waar het hier de
kwadrantale fout betreft, kan men spreken van een
kwadrantale correctiekromme. Wij zien dat deze correctie
kromme niet met een zuivere sinuslijn overeenkomt, zooals
de foutenkromme ; de correctiekromme is a.h.w. op de
horizontale as verplaatst met een aantal graden, overeen
komende met dat van de correctie. Dit is een der redenen,
waarom voor het beoordeelen van het karakter der
afwijkingen de foutenkromme noodig is ; hierbij treedt deze
,,vervorming" immers niet op.
Met behulp van de correctiekromme wordt de correctie
rekenkundig toegepast. Bij sommige toesteltypen met draai
baar raam heeft men een mechaniek aangebracht, hetwelk
in ’t algemeen hierop neerkomt, dat de wijzer, die langs de
peilschaal loopt en waarmede de minima worden afgelezen,
niet gelijkmatig met het raam meedraait, doch met het bedrag
der correctie wordt vertraagd of versneld, al naarmate de
correctie negatief of positief is. De juiste peiling kan dan
onmiddellijk bij den wijzer worden afgelezen. Men spreekt
dan van ,,mechanische” of ..automatische" correctie. De
uitvoering van het mechaniek is verschillend en één daarvan
is beschreven bij het betreffende toesteltype.
Tot dusver hebben wij slechts gesproken over de
kwadrantale afwijking, veroorzaakt door het schip als geheel
en de daarbij behoorende krommen.
Er zijn nog andere oorzaken van afwijkingen. Sommige
daarvan kunnen worden herkend aan een bepaalden, al of
niet kwadrantalen, vorm van de foutenkromme. Ook kan een
combinatie van oorzaken aan de foutenkromme een geheel
afwijkenden vorm geven, waaruit de samenstellende factoren
niet alle kunnen worden ontleed en men dus naar den
oorsprong van sommige fouten slechts kan gissen. Be
schouwen wij het schip met de complexe ijzeren constructies
aan dek, zooals dekhuizen, masten, stagen, schoorsteenen,
railings, tanks, ventilators enz., die alle in meer of mindere
mate re-radieeren, dan is het moeilijk, zoo niet onmogelijk,
zich een voorstelling te vormen van het effect hetwelk de
inductieve en capacitieve stroomkringen, die deze constructies
kunnen vormen wanneer zij door een aankomende golf ieder
afzonderlijk in electrische slingering worden gebracht, op den
richtingzoeker hebben. Daarbij komt nog, dat de gedragingen
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zich in hooge mate zullen wijzigen met de frequentie van de
golf. De plaats van opstelling van het raam en de vorm van
de omringende geleiders spelen vanzelfsprekend een belang
rijke rol. Zelfs indien men twee schepen heeft, die ©ogen
schijnlijk tot in de kleinste bijzonderheden aan elkaar gelijk
zijn, dus ook wat type en opstelling van den R.Z. aangaat,
is het niet zeker, dat zelfs de kwadrantale afwijking in beide
gevallen even groot is.
Nu is er een omstandigheid, die in normale gevallen deze
invloeden nivelleert. Wanneer n..1., zooals gewoonlijk, het
R. Z. raam in de ,.hartlijn” van het schip is opgesteld,
bevinden zich de geleiders meestal symmetrischi t.o.v. het
raam. De storende invloed van de geleiders, die zich voor
of aan B.B. (bakboord) van het raam bevinden, zal dus worden
geneutraliseerd door die van de geleiders achteruit en aan
S. B. (stuurboord). Het is van groot belang, bij de opstelling
van het raam, aan deze symmetrie en aan een zoo hoog
mogelijke positie aandacht te wijden. Heeftt men dit kunnen
bereiken, dan zal zich slechts de kwadrantale fout voordoen. In
sommige gevallen heeft men omtrent de plaats van opstelling
echter geen keus. Het komt daarom wel voor, dat de raamantenne niet in de hartlijn van het schip is opgesteld. Het is
vooruit niet te zeggen wat het gevolg daarvan kan zijn, even
min of en in hoeverre de foutenkromme van de kwadrantale
zal afwijken. Dit kan alleen proefondervindelijk worden vast
gesteld.
Als algemeene regel geldt, er voor te zorgen dat in de
nabijheid van het raam geen slingerkringen kunnen ontstaan.
Gesloten kringen kunnen o.a. gevormd worden door fluitlijnen, doch zij kunnen ook als open antenne fungeeren;
het knikstag kan met den voormast, het dek en den schoorsteen
een raamkring vormen. Naburige geleiders, zooals schoor
steenen, tentleiders, railings, paalmasten, watertanks enz.
kunnen meer invloed uitoefenen op de capaciteit van een der
raamhelften dan op die van de andere helft. Dit verstoort
de symmetrie, geeft verschuiving der beide minima, waardoor
zij niet meer 180° tegenover elkaar liggen, bovendien ver
vaging van één der minima, vooral bij sterke signalen.
Geleiders, die op zichzelf wel geïsoleerd zijn, kunnen met
het dek of een andere constructie, die met het dek is ver
bonden, een capaciteit vormen. Als gevolg hiervan ontstaan
er capacitieve stroomen die op het raam terugwerken. Het
gevaar is bovendien, dat door een veranderenden weerstand
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der geleiders, b.v. bij droog en nat weer, de impedantie
veranderlijk is en daardoor de fouten op den R.Z. niet
constant zijn, zoodat men omtrent de betrouwbaarheid der
peilingen geen zekerheid meer heeft. Waar mogelijk, dient
het ontstaan van open of gesloten kringen in de nabijheid
van het raam te worden voorkomen door het onderbreken met
isolatoren. Overigens kunnen slechte contacten (b.v. twee
bekleede kousen in elkaar bij stagen enz.) door een goed
geleidende verbinding worden overbrugd. Indien hieromtrent
twijfel bestaat, moeten de geleiders van een goede aardverbinding worden voorzien, zoodat de eventueele afwijking
althans constant blijft en een vaste correctie kan worden
toegepast.
Wij zullen trachten, enkele afwijkingen van een meer
bepaald karakter weer te geven.
Beschouwen we de geleiders, welke zich als een open
antenne gedragen en waarvan de ontvangst in alle richtingen
even sterk is, zooals masten, stalen vallen langs de masten,
stagen, bliksemafleiders, verticale pijpleidingen enz. De
eigen-frequentie van die geleiders is bijna zonder uitzondering
hooger dan die van de peilgolf, tenzij men met een
afgestemde amateur-antenne te doen heeft. Het door die open
antennes her-uitgestraalde veld zal dus niet in phase zijn
met het peilveld, de phase-verschuivingen zijn afhankelijk van
de impedanties en daarom niet gelijk, terwijl voorts de
richting der heruitstraling t.o.v. het raam niet altijd samenvalt
met de richting van den te peilen zender. Wel zelden zal
het voorkomen, dat dergelijke geleiders zich volkomen
symmetrisch rond het raam bevinden. Men kan als resultaat
van dezen toestand een „storingsveld” beschouwen, dat in
phase en richting steeds t.o.v. het peilveld verandert : een
z.g. draaiveld. Er kan dan nooit van een resulteerend veld
sprake zijn. Er zal dus in sterk uitgesproken gevallen geen
stand van het raam gevonden worden waarbij de ontvangst
een absoluut minimum is, d.w.z. de minima zullen worden
vervaagd, waardoor het peilen bemoeilijkt wordt, hetgeen
aanleiding geeft tot foutieve aflezingen. Dit verschijnsel
treedt veelal het sterkst op bij dwarsscheepsche peilingen ;
het raam staat dan langscheeps en in de richting der meeste
terugstralende geleiders. Bij peilingen vooruit of achteruit is
de storing het geringst. Men spreekt daarom wel van ,,semicirculair" effect, aangezien de invloed op het raam voorgesteld
in een kromme, na eiken halven cirkel van teeken verwisselt
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(fig. 148). Gevallen waarbij dit effect sterker optreedt bij
peilingen voor- of achteruit zijn evenwel niet ongewoon,
zoodat men de storende geleiders meer in een dwarsscheepsche richting moet zoeken.
3
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Fig. 148.

Zoolang het semi-circulair effect niet in phase is met het
peilveld, is een verplaatsing van het minimum nog niet te
vreezen, wel bestaat de mogelijkheid dat, door de vaagheid van
het minimum, foutief wordt afgelezen. Zou echter de eigenfrequentie van een der geleiders tot die van de peilgolf
naderen, zooals b.v. met een amateur-antenne kan gebeuren
die via een ontvangtoestel is afgestemd, of indien door een
hoogen overgangsweerstand de geleider zich als een
aperiodische antenne gedraagt, dan zullen stroom en spanning
in phase zijn met de peilgolf en de, door het storingsveld
en het peilveld in het raam, geïnduceerde stroomen dus even
eens. Het minimum wordt dan niet vervaagd, doch verplaatst
zich al naarmate de richting van beide velden verschilt
(vector-diagram). Er ontstaat een definitieve afwijking, die
eveneens semi-circulair van vorm is en als ,,semi-circulaire
fout" wordt aangeduid. De positie van maximale afwijking
zal afhangen van de richting van den geleider t.o.v. het
raam. Aan boord is de afwijking meestal maximaal in dwarsscheepsche richting, aangezien de betreffende geleiders zich
voornamelijk vóór of achter het raam bevinden. Het behoeft
geen betoog hoe gevaarlijk deze afwijking is, aangezien men
door het scherpe minimum niets zou vermoeden. Het belang
van isoleeren van de scheepsantenne (s) is duidelijk, terwijl
men amateur antennes ver van het raam moet verwijderd
houden en daarbij eveneens deugdelijk moet isoleeren of
nog liever geheel wegnemen. De symmetrie der laatste t.o.v.
het raam is meestal ver te zoeken, zoodat vooral bij sterke
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signalen er aanleiding kan zijn tot gecompliceerde fouten.
Sedert het aanwenden van gevoelige ontvangers bij den
R.Z. is het semi-circulair effect meer naar voren getreden
en heeft men een middel toegepast waarmede dit kan worden
opgeheven. De hulpantenne, die ook voor hartvormige
ontvangst wordt gebruikt, wordt in een niet-afgestemden
toestand gebracht, zoodat zij geheel buiten resonantie is met
de frequentie van de peilgolf. De stroom in de hulpantenne
is dus practisch in phase met die in de storende geleiders.
Koppelt men de hulpantenne nu op den raamkring met behulp
van een variabele koppelspoel, die door een nulpunt kan
worden gedraaid, dan kan men den zin en den graad van de
koppeling zoo instellen, dat de geïnduceerde stroom den door
het storingsveld in het raam geïnduceerden stroom opheft. Het
minimum wordt nu wederom scherp en kan bij de gevoelige
ontvangers zelfs minder dan een graad bedragen, zoodat men
bij een snelle beweging door het minimum kan heendraaien
zonder dit op te merken. Draait men het raam een halven
slag, dan dient dus de koppeling omgekeerd te worden om
wederom een scherp minimum te verkrijgen, waarmede de
peiling kan worden afgelezen. De koppelingsgraad van de
hulpantenne varieert met de richting waaruit het signaal
komt. Normaal is de koppeling een minimum voor peilingen
recht voor- of achteruit. Is de koppeling positief voor peilingen
aan B.B., dan zal zij negatief zijn voor peilingen aan S.B. en
omgekeerd. Eenigen vasten regel is hiervoor niet aan te
geven, de situatie is op elk schip verschillend.
Op deze wijze wordt dus de ,,semi-circulaire” correctie
aangewend, hetgeen ook van toepassing is op het z.g.
,.verticale effect”, dat ontstaat door electrische ongelijkheid
der beide raamhelften, die immers op zichzelf als nietafgestemde antennes fungeeren. Door ongelijkheid wordt het
minimum vervaagd, hetgeen op gelijke wijze wordt verbeterd.
Blijkt in de practijk, dat een belangrijk vastere koppeling
dan gewoonlijk noodig is en het minimum daarbij somtijds
toch niet goed wordt, dan wijst dit op een verstoring van de
electrische verhoudingen aan boord of op het optreden van
nachteffect. De peiling behoort met eenige reserve te worden
aangenomen. Rekening dient er mede te worden gehouden,
dat de semi-circulaire correctie niet effectief is voor af
wijkingen, veroorzaakt door een antenne die afgestemd is
op een frequentie, welke die van de peilgolf nabij komt.
Hiertoe zou de hulpantenne moeten worden afgestemd op
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diezelfde frequentie, hetgeen practisch niet uitvoerbaar is.
Het blijft dus geboden, de eerder genoemde voorzorgen
hieromtrent in acht te nemen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat aan boord van schepen
door de tuigage voorts nog raamkringen worden gevormd.
Naar den invloed op het raam van den R.Z. kunnen wij dezen
onderscheiden in twee soorten, n.1. die welke het R.Z. raam
wel en die welke het R.Z. raam niet omgeven. In t eerste
geval staat het R.Z. raam in het binnenveld van het ,,stoorraam , zooals b.v. knikstag.—mast—'dek en schoorsteen
gezamenlijk kunnen vormen. Het effect is, dat een D.S.
kwadrantale fout ontstaat, die tegengesteld is aan de L.S.
kwadrantale fout welke door het schip als geheel wordt
veroorzaakt. Indien het binnenveld van het stoorraam niet in
phase of tegenphase is met het peilveld, zal het minimum
bovendien worden vertroebeld. Het is dus een eerste vereischte het knikstag e.d. door isolatoren te onderbreken,
zoodat de kring zich niet als een inductieve raamantenne kan
gedragen.
gedrag
Bij raamkringen,, die het R.Z. raam niet omgeven, zal dit
zich in het stralingsveld
„
’ 1 van die kringen kunnen bevinden.
Dit veld is, evenals de ontvang-karakteristiek van verticale
raamantennes, z.g. achtvormig.
In een richting loodrecht op het verticale vlak van den
raamkring wordt geen energie uitgestraald. Dit beteekent,
dat raamkringen voor- of achteruit, die met het vlak dwars
scheeps zijn gericht (b.v. de stagen der masten) niet op het
R.Z. raam terugwerken. In andere standen van de ,,stoorramen zal de veroorzaakte fout maximaal zijn als het R.Z.
raam in de richting van het stoorraam staat en minimaal als het
R.Z. raam loodrecht op die richting staat, terwijl de fout
voorts nog een minimum en een maximum passeert tengevolge
van het achtvormige stralingsdiagram van het stoorraam. Het
resultaat uit dezen hoofde is wederom een kwadrantale
foutenkromme. Uit de positie van de minima en maxima op de
kromme en het teeken van de fout (+ of —) kan men de
richting opsporen waarin het stoorraam t.o.v. het R.Z. raam
is gelegen.
Verder is nog denkbaar een raam, dat met het vlak horizon
taal ligt, zooals tentleiders op de brug, niet-geaarde railings
enz. Een kring van dezen aard ontvangt uit alle richtingen
even sterk (cirkelvormig-ontvangst diagram). Bevindt het
raam zich op gelijke hoogte en niet symmetrisch in dien
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kring, dan zijn afwijkingen niet uitgesloten en is het beter,
isolatoren of aardverbindingen aan te brengen. Er moet voor
gezorgd worden, dat stalen (of koperen) tentleiders niet dicht
langs het R.Z. raam loopen, vooral als zij zich op gelijke
hoogte met het hart van het raam bevinden. Een afstand
van tenminste 2 M. is gewenscht.
Het komt wel voor, dat door het trillen van het schip en
meeslingeren van stagen enz., overgangsweerstanden (slechte
contacten) in een bepaalde frequentie worden overbrugd, zich
wijzigen of dat contact met andere geleiders ontstaat, zoodat
de electrische verhoudingen met een zekere regelmaat
varieeren. De hierdoor in het R.Z. raam optredende stroomstootjes manifesteeren zich in het ,,brokkelig” worden van
het minimum, hetgeen peilen bemoeilijkt. Een middel hier
tegen is het zooveel mogelijk ,,stijf” zetten en ,.uithouden”
van geleiders en overbruggen van slechte aardverbindingen.
Een fout, die men „circulair” zou kunnen noemen, bestaat
hierin, dat alle peilingen, dus in alle kwadranten, eenzelfde
aantal graden zijn verschoven, waarbij dus over de geheele
schaal een gelijkblijvende positieve of negatieve fout op
treedt. Dit kan ontstaan, als bij een draaiend raam de peilwijzer niet precies loodrecht op het vlak van het raam staat, of
bij vaste ramen op het vlak van de zoekspoelwindingen. Dit is
in ’t eerste geval te controleeren door het raam b.v. precies
langscheeps te plaatsen, waarna de wijzer 90° of 270° moet
aangeven. Voor een eventueele correctie moet het handwiel
met wijzer t.o.v. het raam met raamstang worden verdraaid. In
het tweede geval wordt een der netten, b.v. het d.s. van het
toestel losgenomen. Er wordt nu uitsluitend op het l.s. raam
ontvangen en de minima moeten alle op 0° of 180° vallen. Is
dit niet zoo, dan is de wijzer op de as van de zoekspoel ver
draaid en ontstaat aldus een „wijzerfout”.
Men diene evenwel te bedenken, dat op deze wijze niet
kan worden beproefd of het raam zelf wel zuiver l.s. of d.s.
staat ; een opstelling van de beide ramen waarbij dit niet het
geval is, geeft eveneens een vaste circulaire fout.
Voordat men gaat calibreeren is het dus noodzakelijk, zich
van den juisten stand van den peilwijzer c.q. de ramen te
overtuigen. Een wijzerfout of onjuiste raamstand komt hierin
tot uiting, dat de foutenkromme in zijn geheel op de verticale
as naar boven of naar beneden wordt verplaatst.
Een verplaatsing van de foutenkromme kan ook ontstaan
door asymmetrische opstelling van het raam, waardoor het
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zich op een plaats bevindt waar het scheepsveld, dat de
kwadrantale fout veroorzaakt, niet zuiver dwarsscheeps is
gericht. Ook kunnen dichtbijzijnde omvangrijke constructies,
zooals schoorsteenen, de richting van het scheepsveld ter
plaatse van het raam afbuigen. In het algemeen kan men
een verplaatsing van de kwadrantale l.s. fout verwachten,
als het raam door omstandigheden niet in de hartlijn van
het schip, doch aan S.B. of B.B. is opgesteld. Een vaste
regel is ook hier wederom niet aan te geven, het verloop van
de foutenkromme dient voor elk geval proefondervindelijk
te worden vastgesteld. Recht voor- of achteruit is de fout
meestal niet 0°, dwars-op in den regel wel. Alhoewel de
sinusvorm van de kromme gehandhaafd blijft (aangenomen
dat alleen het langscheepsche effect in het spel is), ligt de
kromme niet symmetrisch t.o.v. de horizontale as (nullijn)
en zijn de positieve fouten grooter dan de negatieve of
omgekeerd. Men kan dus door verdraaiing van den peilwijzer
de eene fout niet corrigeeren, zonder de andere te vergrooten
of te verkleinen, zoodat de correctie dient te worden toe
past zooals zij is.
Een voorbeeld is gegeven in fig. 149. Bij een ware peiling
van 0° vindt men een fout van + 4°, waaruit volgt, dat bij een
aflezing van 4° een correctie van —4° moet worden toegepast
om de juiste peiling recht vooruit te verkrijgen. Bij een ware
peiling van 355J^° vindt men een fout van + 4J^°, waaruit
volgt, dat bij een aflezing van 0° een correctie van —
moet worden toegepast. We zien dus, dat een zender met
den R.Z. op 0° gepeild, in werkelijkheid op 4J^° aan B.B.
is. dus op 355J/2°, terwijl een zender, die in werkelijkheid
recht vooruit is, met den R.Z. op 4° wordt gepeild.
In alle gevallen van asymmetrische opstelling van het
raam is dus een eenigszins afwijkend verloop van de fouten
kromme te verwachten. Dit zou het calibreeren van vaste
ramen (B.T. systeem) ten zeerste bemoeilijken; de grootte
van de fout is immers in elk kwadrant niet gelijk, terwijl
voorts in eenzelfde kwadrant zoowel een 4- als een — fout
kan voorkomen. Ramen en wijzer zijn nu wel zóó te plaatsen,
dat de foutenkromme symmetrisch t.o.v. de horizontale as
verloopt, waarbij de oorspronkelijke vorm van de fouten
kromme vooraf dient te worden vastgesteld zonder aan
sluiting van de calibreerspoel. doch dit is in de practijk
bezwaarlijk. Het is daarom van temeer belang, vaste ramen
symmetrisch in de hartlijn van het schip op te stellen en in
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sterk afwijkende gevallen niet te calibreeren, doch van een
correctiekromme gebruik te maken. In dit verband zij
opgemerkt, dat men bij het calibreeren nimmer kan volstaan
met de fout in één kwadrant op b.v. vier streken (45°) tot
nul terug te brengen ; het kan zijn, dat andere dan symmetri
sche kwadrantale invloeden in het spel zijn, die men in die
bepaalde richting wel gezamelijk heeft „weg” gecalibreerd,
doch die zich in een andere richting in ’t zelfde kwadrant
en in de andere kwadranten in gewijzigden vorm wederom
voordoen, zoodat het kenmerkend karakter der fouten is
verdwenen en men niet meer weet wat met de calibreerspoel
aan te vangen. De juiste wijze is, zich vooraf door ver
schillende peilingen in alle kwadranten te overtuigen, of men
in hoofdzaak met een normale symmetrische kwadrantale
fout te doen heeft en de calibreerspoel daarna overeen
komstig aan te sluiten en af te regelen. Een waardevolle
maatstaf hierbij geven de peilingen op 0, 90, 180 en 270
graden, normaal moet daarop geen afwijking worden
geconstateerd. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan doet men
beter de calibreerspoel voorloopig niet aan te sluiten en een
kromme samen te stellen waaruit men conclusies kan trekken,
terwijl men op de peilingen voorloopig een correctie toepast
zooals bij de draaibare ramen omschreven en voorts na te
gaan of een eventueele „onbetrouwbare sector” van den R.Z.
kan worden vastgesteld. Men dient hierbij met de betrouw
baarheid van de genomen peilingen (peilingen op een afstand
kleiner dan minstens tweemaal de golflengte van den zender,
zijn als proefpeiling niet betrouwbaar) en met eventueele
fouten in het kompas, het bestek en eigen onervarenheid
rekening te houden. De samenwerking tusschen brug en
peiltoestel dient vooraf op een doeltreffende wijze te worden
geregeld.
In fig. 150 is een combinatie weergegeven van een normale
kwadrantale fout van maximaal 6° (gestreepte lijn), een
semi-circulaire fout van maximaal 3° (gestreept-gestippelde
lijn) en een circulaire fout van —2° (gestippelde lijn). Men
ziet uit de resultante foutenkromme (getrokken lijn), dat de
afwijkingen in de peilingen nog eenig verband houden.
Practisch zullen in sommige gevallen, waarin de R.Z. niet
voldoet, de afwijkingen grilliger zijn en is het niet altijd
mogelijk langs theoretischen weg tot opheffing te komen.
Het resultaat kan in uiterste gevallen, behoudens instrumentfouten, slechts door proefnemingen worden verbeterd.
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Van de z.g. instrumentfouten zij nog een type vermeld, dat
in de praktijk bij de vaste ramen een enkele maal wel voor
komt en ontstaat doordat de zoekspoel niet alleen wordt
beïnvloed door het resultante veld der beide veldspoelen,
doch bovendien door het veld van de geleiders waaruit de
veldspoelen zijn samengesteld, dus elk der veldwindingen
afzonderlijk. In bepaalde standen bevinden de windingen
van de zoekspoel zich dichter bij die van de eene veldspoel
dan bij die van de andere. De invloeden der beide veld
spoelen op de zoekspoel zijn dan niet in omgekeerde ver
houding tot elkaar als de door de aankomende golf in de
beide ramen geïnduceerde stroomen (verhouding omgekeerd,
omdat op minimum wordt gepeild). Om het evenwicht te
herstellen, d.w.z. een minimum te verkrijgen, dient de zoek
spoel iets in de richting van de verst verwijderde veldspoel
te worden gedraaid. In de standen 0. 90. 180 of 270 graden
van den wijzer hebben wij uitsluitend met één der veldspoelen
te maken, zoodat in die gevallen van verstoord evenwicht
geen sprake is, evenmin als in de standen 45, 135, 225 of 315
graden, waarbij de zoekspoel op gelijken afstand van beide
veldspoelen staat. In den stand van b.v. 20° van den wijzer
is de zoekspoel echter dichter bij de D.S. dan bij de L.S.
veldspoel, zoodat het effect is alsof het veld van de D.S.
veldspoel wordt versterkt. De peiling krijgt een D.S.
afwijking of 4- fout. In den stand 70° is het juist andersom
en zal zich een L.S. of —fout voordoen. Hetzelfde vinden
wij in de andere kwadranten ; de maximale fout ligt in elk
der kwadranten in het midden tusschen de L.S. en D.S.richting en de diagonalen van 45°, d.w.z. op 22J^°, 67}^°
enz. Aangezien de fout zijn oorsprong vindt in den ver
houdingsgewijs ongelijken koppelingsgraad tusschen zoek
spoel en veldspoelen, wordt deze afwijking „koppelingsfout
of „octantale fout” genoemd, omdat na elke 45° de fout
van teeken verwisselt en er dus 8 maxima en 8 minima zijn.
Ter vermindering van deze fout worden de windingen
van zoekspoel en veldspoelen ruim gespatieerd, terwijl aan
de constructie bijzondere aandacht wordt gewijd voor wat
betreft electrische gelijkheid, zuivere centreering van de zoekspoel-as enz., zoodat in de praktijk de koppelingsfout te verwaarloozen gering is (minder dan J/2°). In afwijkende geval
len, die zeer zeldzaam zijn, komt bij het rondpeilen een „octan
tale” correctiekromme voor den dag, nadat de richtingzoeker
op 45° voor de kwadrantale fout is gecalibreerd.
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AFREGELING VAN DEN RICHTINGZOEKER.
De calibreerspoel.

Op bladz. 286 werd reeds het doel van deze inrichting
besproken. Wij zullen thans nog het een en ander over de
juiste werking daarvan mededeelen.
Omdat het opvangend vermogen van beide ramen gelijk
moet zijn en de invloed van het schip zich alleen op het lang
scheepsche raam doet gelden, is het langscheepsche raam
kleiner gemaakt dan het
dwarsscheepsche.
Het
z.
eerste valt geheel binnen
—
het laatste.
De beide ramen heb
ben nu meestal nog niet
hetzelfde opvangvermogen en om daaraan tege &
s
moet te komen wordt een
verstelbare calibreerspoel
meestal parallel aan de
veldspoel van het lang
scheepsche raam verbon
den, zooals fig. 156 aan
geeft.
A
Hierdoor schept men
Fig. 151.
de mogelijkheid om een
bepaald deel van den stroom, die het raam opvangt, te
kunnen afleiden, waardoor de totale E.M.K. van het
raam tot een zoodanige waarde wordt teruggebracht, dat
het opvangvermogen van beide ramen aan elkander gelijk
gemaakt wordt.
Laat b.v. in fig. 151 VA en BS de doorsneden zijn van
twee raamwikkelingen en Z een zender, waarvan de zicht
peiling 40° bedraagt. Vóórdat de richtingzoeker gecalibreerd
is, zou een radiopeiling genomen op signalen van dezen
zender tot resultaat kunnen hebben :
le. radiopeiling is gelijk aan de zichtpeiling = 40°.
2e.
,,
kleiner dan 40° b.v. 32°.
3e.
„
,, grooter dan 40° b.v. 50°.
Uit geval 2 is af te leiden, dat het langscheepsche net

301
20

te veel opneemt, aangezien de peiling naar dat net wordt toe
getrokken. Bijgevolg moet de E.M.K. aanwezig op dat net
minder gemaakt worden door middel van de calibreerspoel.
Omdat in geval 3 de radiopeiling 10° grooter is dan
de zichtpeiling, kan hieruit de gevolgtrekking gemaakt
worden, dat het dwarsscheepsche net ten opzichte* van het
langscheepsche te veel opneemt, waardoor dus de peiling naar
het dwarsscheepsche net
De
wordt
toegetrokken.
E.M.K. van dit net moet
derhalve verminderd worden
en wij kunnen dit bewerk
stelligen hetzij door de
A
calibreerspoel in dat net te
plaatsen of door het opvangvermogen van het lang
scheepsche net grooter te
maken. De keuze tusschen
beide alternatieven is slechts
V
in de practijk te bepalen.
Om een juist inzicht te
Fig. 152.
krijgen in de werking van
de calibreerspoel, moge de volgende verklaring dienen :
Indien wij de punten A en B van fig. 152 kortsluiten door
middel van een rechte, dikke koperdraad, zal een E.M.K. in
de raamwikkeling geen magnetisch veld in den goniometer
tusschen de punten V en A veroorzaken.
Bestaat er echter tusschen de punten A en B een
oneindigen weerstand of, wat hetzelfde is, geen verbinding,
dan zal de totale E.M.K., in de raamwikkeling veroorzaakt
door een binnenkomend signaal, een veld van maximale
sterkte aan de uiteinden van de goniometer-spoel veroorzaken.
Hieruit volgt dat, door een parallel tak over de raam
wikkeling, wij in staat zijn het opvangvermogen in den gonio
meter naar believen te regelen en dit geschiedt door de
calibreerspoel te verbinden over een der ramen.
Het zal duidelijk zijn, dat hoe kleiner het aantal windingen
is van de calibreerspoel, hoe dichter wij het resultaat bereiken
van den rechten, dikken koperdraad, d.w.z. de kortsluiting.
Hoe kleiner dus het aantal windingen in de calibreerspoel, hoe
zwakker zal het veld zijn in den goniometer en omgekeerd
hoe grooter het aantal windingen in de calibreerspoel, hoe
sterker het veld is. In dit laatste geval immers naderen wij
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den toestand van een oneindigen weerstand over de raamwikkeling.
Bij het beproeven van den richtingzoeker moet nagegaan
worden of de peilingen in het goede kwadrant vallen. Dit
zal alleen plaats hebben als de raamwikkelingen op de juiste
wijze aan het toestel zijn aangesloten. Hierbij doet zich een
moeilijkheid voor, omdat vooraf niet met zekerheid is vast
te stellen b.v. welke van de beide draden, die de uiteinden
vormen van de langscheepsche wikkeling, moet worden aan
gesloten aan de klem op het toestel gemerkt V (voor) en
welke aan A (achter). Wanneer echter de 4 uiteinden van
de beide raamwikkelingen zoodanig aan het toestel zijn ver
bonden, dat de langscheepsche aan de klemmen V en A en
de dwarsscheepsche aan de klemmen B (bakboord) en S
(stuurboord) zijn bevestigd, is verder proefondervindelijk vast
te stellen, of de aansluitingen goed zijn aangebracht.
Wanneer men n.1. een peiling neemt van een station
waarvan de ligging bekend is, zal, indien een der beide aan
sluitingen (d.w.z. V en A of B en S) op het toestel om
gewisseld is, de peiling in het verkeerde kwadrant binnen
komen.
Een station, dat b.v. op 30° aan S.B. ligt, wordt op 30°
aan B.B., dus op 330° gepeild.
Het is dan noodig om de aansluitingen van een der ramen
om te draaien, waarbij dat raam wordt gekozen dat, bij
omdraaiing, de juiste richting bij ontvangst volgens het hart
vormige diagram (sense-bepaling) op minimum geluid
handhaaft.
Zijn de verbindingen van beide ramen omgedraaid, dan
verandert dit niets aan de peiling, doch de juiste richting bij
hartvormige ontvangst zal op maximum geluidssterkte zijn.
Omdraaien van de verbindingen van elk der ramen
afzonderlijk herstelt dit euvel, zoodat dan de richting op
correcte wijze door minimum geluidsterkte wordt aangegeven.
Zijn de verbindingen der ramen twee aan twee verwisseld,
dus elk der ramen op de verkeerde veldspoel aangesloten,
dan zijn alle peilingen 90° fout. Een zender recht vooruit
wordt dan dwars-op gepeild. De aansluitingen moeten twee
aan twee verwisseld worden, daarbij zorgdragend, dat één
paar bij elkander behoorende draden wordt omgedraaid.
Behalve fouten, die een gevolg zijn van onvoldoende
afregeling der calibreerspoelen, kunnen ook belangrijke mis
wijzingen ontstaan, doordat de isolatoren vuil zijn, of de
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aardverbinding slecht is, terwijl het toetreden van vocht in
den specialen kabel, die de verbinding maakt tusschen de
ramen en het toestel, zulke groote capaciteitseffecten teweeg
brengt, dat het apparaat geheel onbruikbaar wordt. Deze
kabel mag niet langer zijn dan ± 14 m. Ook te lange
verbindingen naar de gloeidraadbatterij geven capaciteitscffecten. (Zie verder onder het hoofd ,,Montage”.)
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XII.

MARCONI RICHTINGZOEKER TYPE 11 F.

Fig. 153.
4. Secondaire afstemcondensator met
oscillatie-transformator en schakelaars.
5. Aardrelais.
6. Calibreerspoel.
Het toestel, waarin het vorenstaande is toegepast, bevat de
volgende onderdeelen :
de goniometer 3 ;
de secondaire afstemcondensator 4 ;
de oscillatie-transformator (onder 4);
het aardrelais 5 ;
de calibreerspoel 6 ;
het lamptoestel 2.
In de gewijzigde toestellen is de afstemcondensator van
den roosterkring tusschen 3 en 4 aangebracht, de regelknop
van den potentiometer rechts onderaan 2.

1. Koppeltoestel.
2. Lamptoestel.
3. Goniometer.
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Fig. 154.
Schakelschema Marconl richtingzoeker 11 F (gewijzigd).

Deze onderdeelen zijn in het toestel omgeven door koperen
doozen, die met de aarde zijn verbonden. De sec. afstemcondensator en de oscillatie-transformator bevinden zich in
één doos. Door die doozen zijn alle windingen, condensatoren,
enz. afgeschermd en kan, behalve over de antennes, geen
rechtstreeksche ontvangst door eenig onderdeel van het toestel
plaats hebben. Det golven treffen het koperen scherm en
vloeien af naar aarde.
Het samenstel van veldspoelen en zoekspoel wordt aan
geduid als goniometer ; de as van de wijzers voor peiling en
richting komt door de dekplaat onder glas uit in het middel
punt van een schaalverdeeling van 0—-360°.
De 4 uiteinden van de veldspoelen komen op het linkerzijvlak uit aan 4 klemmen, gemerkt V, A, BB en SB (of
F, A, P en S), die met de 4 einden der ramen verbonden
worden. De aanwezige 5e klem wordt met de aarde verbonden.
Het begin en het einde der windingen van de zoekspoel
komen aan de beide uiteinden van de as der zoekspoel uit
op koperen sleepringetjes, die verguld zijn om oxydeeren te
voorkomen. Contact wordt gemaakt door stukjes gouddraad,
die door spiraalveertjes in de gleuf van de ringetjes worden
gedrukt. Van deze gouddraadjes voeren de leidingen naar
den oscillatietransformator van den lampontvanger, die met
den secondairen afstemcondensator is ondergebracht in het
transformatorpaneel. Het meetbereik loopt van ± 750— 272.7
kp/s (zfz 400 tot ± 1100 M.). Op het transformatorpaneel is
verder een schakelaar geplaatst, die in twee standen gezet
kan worden, respectievelijk gemerkt richting en peiling.
Uit fig. 144 blijkt, dat in eerstgenoemden stand de tertiaire
wikkeling van den transformator doorverbonden wordt met
het koppeltoestel.
Een tweede schakelaar op het transformatorpaneel geeft
gelegenheid een vaste capaciteit parallel aan den afstem
condensator te plaatsen voor het peilen van stations met
frequenties grooter dan 375 kp/s (800 M.).
De electrische afmetingen der ramen zijn zoo gekozen, dat
de eigen frequentie grooter is dan de grootste te ontvangen
frequentie. Het aard- of beschermrelais heeft ten doel, het
toestel te beschermen tegen induceerende werking bij zenden.
Het wordt door de gloeidraadbatterij bekrachtigd. In den
zendstand van den geefontvangschakelaar worden door
middel van dit relais de 4 verbindingen met de ramen en
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met de telefoon (dubbelpolig) onderling kortgesloten en
verbonden met aarde, zoodat het toestel tegen inductie is
beschermd.
Het relais heeft 7 contacten, die in ruststand gesloten zijn.
Wordt het toestel in gebruik genomen, dan wordt het
anker van het relais aangetrokken en de 7 contacten
verbroken, waardoor de kortsluitingen en de aardverbinding
zijn opgeheven, terwijl door het 7e contact tevens een
weerstand in serie wordt geschakeld met de relaisspoel,
waardoor onnoodig uitputten van de gloeidraadbatterij wordt
voorkomen.

v

jn on
Fig. 155.

1.
2.
3.
4.
5.

Ramen.
Scheepsantenne.
Goniometer.
Koppeltoestel.
Oscillatietransformator.

6.
7.
8.
a.
b.

Afstemcondensator.
H.S. batterij.
L.S. batterij.
a
Telefoon bij ....
l.f.-versterking.
Telefoon zonder l.f.-versterking.

Het aardrelais is ondergebracht in een ruimte links aan de
voorzijde van het toestel.
Het komt wel voor, dat het aardrelais niet goed
functionneert en bij de bekrachtiging niet alle aardcontacten
worden verbroken. Dan treden bij het peilen groote mis
wijzingen op, die te gevaarlijker zijn, omdat het relais het
eene oogenblik goed en het andere slecht kan werken.
Wanneer vermoed wordt, dat het aardrelais niet in orde is,
kan men het uit het toestel nemen en bekrachtigen door
een batterij van 4 V. Vermoedelijk zal dan blijken, dat
één of meer contactarmpjes achterblijven ; ze zijn gemakkelijk
bij te regelen door een stelschroefje. Twijfelt men aan de
goede werking van het relais, dan doet men verstandig het
tijdens het nemen van peilingen uit het toestel te verwijderen.
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Ter bescherming
van
de ontvanginrichting
tegen
atmospherische invloeden, is een statische spoel gemonteerd
achteraan binnen het toestel.
Het lamptoestel bevindt zich aan de boven-voorzijde van
het apparaat en draagt van rechts naar links (fig. 155 geeft
een achteraanzicht van het lamptoestel en vindt men deze
lampen dus van links naar rechts) 5 h.f. versterker lampen,
1 detectorlamp en 1 l.f. versterkerlamp. Voor de versterking
worden DEV lampen, voor detector een DEQ lamp gebruikt.
De lampen branden op 4 volt en verbruiken samen ongeveer
1.4 ampère. De plaatspanning is voor alle lampen ongeveer
50 V., ze mag nooit hooger dan 70 V. zijn. Hoogfrequentversterking is noodzakelijk, omdat de hoeveelheid energie,
die door het raam met zijn kleine afmetingen aan den
ontvanger wordt afgegeven, dikwijls te gering zou zijn om
gelijkrichting te verkrijgen en bovendien de teekens een
behoorlijke sterkte moeten hebben om goed peilbaar
te zijn.
De h.f. lampen zijn gekoppeld door transformatoren
gewikkeld met weerstandsdraad en condensatoren geshunt
op de primaire en de secundaire wikkelingen. Door deze
combinatie is het mogelijk zonder afstemming toch goede
versterking te krijgen op een betrekkelijk groot golfbereik.
De selectiviteit is echter gering, omdat het primaire doel is
geweest de versterking ongeveer gelijk te maken over het
geheele frequentie gebied. Ter verbetering van de selectiviteit
echter is door een latere wijziging de le h.f. lamp met de
2e h.f. lamp gekoppeld door middel van een h.f. transformator,
bestaande uit primair 75 en secundair 120 windingen, terwijl
de roosterkring van de 2e h.f. lamp wordt afgestemd met
een variabelen condensator van 500 cM. Ter voorkoming
van de neiging tot zelfgenereeren van den versterker, is het
rooster van de 2e h.f. lamp variabel verbonden aan een
potentiometer, die over de gloeidraadbatterij is geschakeld
en waardoor dit rooster voldoende negatieve voorspanning kan
gegeven worden. Het is duidelijk, dat deze potentiometer
niet in een stand mag worden geplaatst, waarbij genereeren
en dichtslaan der lampen optreedt. Geheel links is een schake
laar om den laag frequentversterker uit te schakelen ; de gloeidraad van de lamp wordt dan tevens gedoofd. Boven dezen
schakelaar bevindt zich nog een knop, waarmede de gloeidraadstroom van alle zeven lampen wordt geregeld. Het
toestel heeft een ingebouwden telefoontransformator, zoodat
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steeds van een telefoon met lagen weerstand moet worden
gebruik gemaakt.
Het schakelschema is weergegeven in de figuren 154 en 155.
Het is van het grootste belang, dat de plaatbatterij der
lampen niet verbonden blijft, als het toestel buiten dienst is.
Wanneer een peiling moet genomen worden van een
bepaald station, wordt de groote antenne van het radiostation
geïsoleerd, de schakelaar van den richtingzoeker op peilen
gezet en het station opgezocht.
Daarna wordt een serie peilingen genomen door middel
van peilingen in de zwaai.
Verbindt men nu de groote antenne op het bovengenoemde
koppeltoestel, terwijl men den schakelaar op ,,richting” en
den richtingwijzer achtereenvolgens op de graadverdeelingen
van de schaal plaatst, welke bij het peilen werden gevonden,
dan zal men bevinden, dat in den eenen stand niets of bijna
niets wordt waargenomen, terwijl in den anderen stand het
zendend station krachtig wordt gehoord. (Zie fig. 143.)
Richting zoekers zijn steeds zoodanig geconstrueerd, dat de
richting van het zendend station wordt aangegeven door den
eerstgenoemden stand van den richtingwijzer.
Bij het monteeren der toestellen is in het bijzonder aandacht
geschonken aan de plaats van het koppeltoestel ten opzichte
van het peiltoestel en van de verbindingen van de groote
antenne naar het koppeltoestel en vandaar naar de aarde,
opdat deze in het geheel geen invloed op het peiltoestel
kunnen uitoefenen. Dit is op de volgende wijze te
controleeren :
Isoleer de groote antenne bij den invoerisolator, maak
de 2 draden van het koppeltoestel naar D.F. 1 en D.F. 2 op
het peiltoestel los (fig. 154). Peil daarna een station, let er
op dat beide minima tegenover elkaar liggen en noteer de
gevonden peiling.
Nu verbindt men de twee draden van het koppeltoestel weer
aan D.F. 1 en 2 en neemt dezelfde peiling. Deze moet
volkomen gelijk zijn aan de vorige.
Als deze proeven goed zijn, kan de koppeling worden
afgeregeld. Dit geschiedt op de volgende wijze, waarbij de
groote antenne met het koppeltoestel verbonden is :
Men schakelt 6 secties van den serieweerstand in (d.i.
z+z 12.000 -o-) en maakt de 4 verbindingsdraden naar de
ramen los van het peiltoestel, na ze van te voren goed gemerkt
te hebben. Plaats den schakelaar op richting en wijzig de
310

koppeling. De sterkte van de ontvangen teekens moet bij het
draaien van den knop varieeren, terwijl op 90° een minimum
gevonden zal worden. Nu verbindt men de ramen weer en
regelt de koppeling tot één goed minimum op de geheele
schaal wordt gehoord, en let er op dat de richtingwijzer dan
wijst in de richting van dat minimum.
In de beide verbindingen van het koppeltoestel naar de
klemmen D.F. 1 en D.F. 2 wordt gewoonlijk een dubbelpolige, veerende schakelaar aangebracht, die neergedrukt
moet worden bij de richtingbepaling.
Is de juiste positie van de koppeling in het koppeltoestel
gevonden, dan moet de schaal worden vastgezet, daar de
gevonden stand geschikt is voor alle golven binnen het
frequentiebereik van den richtingzoeker.
De volgende punten kunnen van belang zijn bij mogelijke
fouten :
1. Overschakeling op richting vervaagt het minimum van
de peiling zonder het te verplaatsen. De groote antenne
is nog niet aperiodisch en er moet meer weerstand
worden ingeschakeld.

2. De zwakste plaats is 90° verplaatst, maar is geen nul.
De ontvangst over de antenne is te sterk en de
koppeling moet losser worden gemaakt. Bij sterke
teekens moet de l.f. versterker worden uitgeschakeld
en zoo noodig de lampen bijna uitgedraaid worden.
3. Men vindt twee zwakke plaatsen dicht bij elkaar en
ongeveer 90° van de peiling-minima. De ontvangst over
de antenne is te zwak en de koppeling wordt daarom
vaster gemaakt, of indien noodig één sectie van den
weerstand uitgeschakeld.

4. Overschakeling op richting geeft geen ver.andering. De
verbindingen naar het koppeltoestel zijn ergens
verbroken.
5. Eén minimum wordt waargenomen 90° van het peilingminimum en daartegenover is een maximum, dat sterker
is dan de peiling maxima. Dit is juist. Geeft het
minimum de richting waaruit de teekens komen 180°
fout aan, m.a.w. wijst het maximum de goede richting
aan, dan worden de draden aan D.F. 1 en D.F. 2
omgewisseld.
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Bij dezen richtingzoeker behoort een calibreerinrichting,
die bestaat uit een spoel L (fig. 156) van 150 windingen
geïsoleerd koperdraad, welke in 13 secties zijn afgetakt.
Zij is permanent op de langscheepsche raamwikkeling aan
gesloten. Uit de figuur blijkt bovendien, dat op het dwarsscheepsche raam een vast spoeltje D is verbonden.
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veldsp. D.S. raam
gB veldsp. L.S. raam
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Fig. 156.
Omdat natuurlijk de l.s. raamwikkeling niet mag worden
kortgesloten, zijn de aftakkingen van spoel L zóó gekozen,
dat er in den laagsten stand toch een vast aantal windingen
blijft ingeschakeld
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MARCONI RICHTINGZOEKER TYPE 11 G.
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1. Knop voor de koppeling van zoekspoelkring en lampversterker (in het
schema — fig. 158 — 5).
2. Gloeidraadweerstand der h.f. lampen.
3. 4 en 5. Afstemcondensatoren der 3 roosterkringen.
6. De ,.meest rechtsche knop” tot het bijregelen der kringen, waaraan
een stel platen van 3, 4 en 5 verbonden is.
7. Tuimelschakelaar, die correspondeert met den verklikker daarboven,
waaraan te zien is of de lampen zijn ingeschakeld.
8. Stekker waaraan de antenne voor richtingbepaling bevestigd wordt.
9. Goniometer ; het cijfer staat naast den knop waarmede de pelorusschaal
gedraaid kan worden.
10. Schaalverdeeling van den condensator van den zoekspoelkring.
De aansluitingen van onder zijn van links naar rechts : aarde, voor,
achter, bakboord, stuurboord, schakelaar, anodespanning, scherm
roosterspanning, gemeenschappelijke min, positieve gloeidraadspanning,
telefoon.
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Ofschoon de grondslagen waarop de richtingzoeker type
1 1 G werkt, geheel dezelfde zijn als die van het type 11 F. is
de uitvoering anders (fig. 157).
De veldspoelen en de zoekspoel zijn geheel gelijk in de
beide toestellen, terwijl ook hetzelfde raam wordt gebruikt.
Een belangrijk verschil bestaat echter in de wijze van
koppeling van den zoekspoelkring met den ontvanger. De
oscillatie-transformator is vervallen, de energie-overdracht
geschiedt nu door een koppelspoel 5 (fig. 158), terwijl de
afstemcondensator verplaatst is en rechtstreeks in den zoek
spoelkring is opgenomen. De losse koppeling tusschen dezen
kring en den ontvanger voorkomt, dat de verticale stroomen
een weg naar den ontvanger vinden. Het geaarde middenpunt
van de veldspoelen is voldoende om deze stroomen af te
leiden. Een juiste afstemming van den zoekspoelkring
op de te ontvangen golf is echter noodzakelijk geworden,
aangezien iedere verstemming, het verticale effect doet
toenemen.
Het geheele toestel bevindt zich in een koperen doos,
verdeeld in afdeelingen. Deze afscherming is van het grootste
belang en er is op toe te zien, dat de deksels goed gesloten
zijn, wanneer peilingen genomen worden.
Een verder verschil tusschen de beide typen toestellen is
de manier van h.f. versterking.
De roosterkringen van de beide h.f. schermroosterlampen
S 625, alsmede die van de detectorlamp H 610, zijn afstembaar. (In fig. 158 is de condensator 6 abusievelijk voorgesteld
als zijnde niet regelbaar). De energie van de le h.f. lamp
wordt door een transformator, die in den plaatkring is op
genomen, aan het rooster van de 2e h.f. lamp toegevoerd,
die op haar beurt op overeenkomstige wijze de energie weer
overdraagt op de detectorlamp (plaatstroom-detectie). Voor
l.f. weerstandsversterking is een L610 lamp in gebruik. Alle
lampen hebben 6 volt gloeispanning, de anodespanning
bedraagt 120 V., die van het schermrooster 72 V. Een kleine
roosterbatterij bevindt zich rechts in het toestel.
In het 11 G toestel is elke h.f. kring in een afzonderlijke,
met koper afgeschermde ruimte gemonteerd en de twee S 625
lampen, die een bijzonder model hebben, zijn zoo opgesteld,
dat het schermrooster in hetzelfde vlak ligt als de koperwand.
Dit is gedaan door in de koperwanden een gat uit te sparen,
waar de lamp aan weerszijden buiten steekt. Hierdoor wordt
elke koppeling tusschen rooster- en plaatkringen tegengegaan.
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Op den goniometer is een tweede schaal aangebracht, waarop
straks wordt teruggekomen.
De zoekspoelkring is in de 1 1 G afstembaar door middel van
een condensator ; hij is door een verstelbare inductieve koppe
ling —■ 5 — aan het rooster van de eerste h.f. lamp gekoppeld.
Deze betrekkelijk losse koppeling, gevoegd bij’ de eigen
schappen van de h.f. versterking, maken het geheel zeer

w
/

lïffl

¥

I I I I
1111

=±J Lz

/ZO V

r
I

*

=T= reC

L
4H-

7^
3
GfJ !

7* v

±

-•6+v

Fig. 158.
1. ramen,
2. richtingsantenne,
3. goniometer,

4. koppeling,
5. koppeling,
G/V ƒ, 2 en 3 naar roosterbatterij.

selectief, terwijl toch de zwakke teekens voldoende versterkt
worden ; de ontvangst is beter dan op de 11 F toestellen.
De ongerichte ontvangst voor richting-bepaling geschiedt
door een inductieve koppeling —■ 4 —■ van de antenne op den
zoekspoelkring (dus niet meer door een derde wikkeling op
den oscillatie-transformator, zooals bij de 11 F) ; de verstel
bare inductieve koppelspoel bevindt zich, met den inductievrijen antenne-weerstand, rechts in het toestel.
De roosterkringen van de twee schermroosterlampen,
benevens die van de detectorlamp, kunnen voor de afstemming
door condensatoren gelijktijdig worden bijgeregeld. De
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knoppen van deze condensatoren zijn naast elkaar op de
boven-frontplaat gemonteerd. Beide stellen platen van eiken
condensator zijn verstelbaar ; het eene stel wordt afzonderlijk
op de gewenschte golflengte, die op de schaalverdeeling is
aangegeven, ingesteld en het andere stel kan gelijktijdig door
middel van een 4en knop — 6 — rechts van de drie knoppen
der zooeven genoemde condensatoren, versteld worden om een
juiste afstemming te verkrijgen. De schaalverdeelingen
zijn gemerkt voor 425. 600, 800, 1000 en 1200 m. Ze zijn
ieder voorzien van een klemschroef, waarvan de wrijving
kan worden geregeld, zoodat het eene stel condensatorplaten
niet kan meedraaien bij het gebruiken van knop 6.
De condensator van den zoekspoelkring, welke kring
afzonderlijk wordt afgestemd, geeft ook de golflengte aan.
Deze is gemonteerd op de beneden frontplaat naast den
goniometer (knop 10 fig. 157).
De calibreerspoel en het aardrelais, van hetzelfde type als
bij de 11 F toestellen, zijn in de ruimte rechts ondergebracht,
bij de koppelspoel — 4 — (fig. 158) en den antenne-weerstand. De calibreerspoel staat parallel op het langscheepsche
raam en kan in geval van noodzaak op het dwarsscheepsche
raam worden aangesloten. Dit kan geschieden op het aardrelais, waarop beide ramen verbonden zijn.
De antenne voor ongerichte ontvangst wordt ingeschakeld
door middel van een enkelpolige stekker in een stopcontact
boven den zoekspoelcondensatór. Deze stekker wordt uit
genomen en in een geïsoleerd stopcontact gestoken wanneer
gepeild wordt.
Voor richtingbepaling kan gebruik worden gemaakt van
de scheepsantenne of van een afzonderlijke speciaal voor dit
doel aanwezige antenne.
Op den goniometer zijn twee schalen aangebracht, waarvan
de omtrek is verdeeld in 360 graden. De buitenste schaal is
gelijk aan die
” : van het vorige type richtingzoeker en is de
peilschaal.. Zij is zoodanig in het toestel gemonteerd, dat de
aflezingen 0 en 180 graden overeenkomen met de peilingen
van stations recht vooruit en recht achteruit, zoodat de
aflezingen 90 en 270 overeenkomen met peilingen dwars op.
0 en 180 zijn bij het 11 G toestel aangegeven door vooruit
(ahead) en achteruit (astern).
Juist binnen de vaste schaalverdeeling is een tweede aan
gebracht, ook verdeeld in 360 graden. Deze tweede z.g.
pelorusschaal, kan door middel van een knop gemon316

teerd beneden links van den goniometer, gedraaid worden,
zoodat elk willekeurig cijfer van deze schaal tegenover 0 van
de vaste schaalverdeling kan wjorden gebracht.
De wijzer op den goniometer heeft twee einden ; het eene
einde geeft met een pijltje de aflezingen aan op de vaste
schaalverdeling en is gemerkt ,,peiling t.o. voorschip" (op
de Engelsche toestellen ..relative hearing") daar het den hoek
aangeeft, dien de verbindingslijn tusschen het zendend station
en het schip maakt met de kiellijn van het schip. Het andere
einde wordt gebruikt voor de aflezingen op de pelorusschaal
en is gemerkt „rechtw. peiling" (..pelorus reading").
Wanneer nu het getal van de pelorusschaal, dat aangeeft
de rechtwijzende (eventueel de magnetische of de kompas)
koers van het schip, uitgedrukt in graden, tegenover de 0 van
de vaste schaalverdeeling wordt geplaatst, dan kan direct
de ware, de magnetische of de kompaspeiling worden
afgelezen op de pelorusschaal tegenover de wijzer gemerkt
,.rechtwijzende peiling".
Het is dan niet meer noodig de aflezingen van den gonio
meter op te tellen bij den voorliggenden koers teneinde een
ware peiling te verkrijgen, doch deze kan nu onmiddellijk
worden afgelezen. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat deze
inrichting alleen bruikbaar is als het schip niet giert en de
koers gedurende het peilen absoluut gelijk gehouden wordt.

BEDIENING VAN HET TOESTEL.
Het toestel heeft een afgestemden h.f. versterker, die op de
verlangde golflengte moet worden ingesteld.
De meest rechtsche regelknop op de bovenfrontplaat, waar
aan, zooals gezegd is, een stel platen van de 3 condensatoren
is bevestigd, wordt daarbij op 0 geplaatst, de verdeelschalen
van de 3 condensatoren en ook die van den zoekspoelkring
worden op de verlangde golflengte gezet, waarna de rechtsche
knop zoodanig gevarieerd wordt tot het verlangde station
hoorbaar is.
Het zoeken naar stations op deze wijze heeft tengevolge,
dat de afstemming tusschen de verschillende kringen bewaard
blijft. Wanneer de teekens te sterk zijn voor het nemen van
peilingen, wordt de gloeistroom van de eerste twee lampen
door middel van den gloeidraadweerstand verminderd, of de
koppeling met den zoekspoelkring wordt losser gemaakt.
Wanneer de teekens nog zwakker gemaakt moeten worden,
kan de middelste condensator ontstemd worden. Dit heeft
317
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geen invloed op de juiste afstemming van het geheel. Wanneer
de verlangde teekens hoorbaar zijn, moet de koppeling zoo los
mogelijk gemaakt worden en gedurende het peilen niet worden
veranderd. Door los te koppelen wordt storing door andere
stations voorkomen.
Peilingen worden genomen terwijl de antenne geïsoleerd
is en de stop voor ongerichte ontvangst niet ingeschakeld is ;
de aflezingen geschieden met het gedeelte van den wijzer
gemerkt ,.peiling t.o. voorschip" (relative bearing).
Wanneer richtingbepaling verlangd wordt, moet de stop in
het daarvoor bestemde contact op het toestel gestoken worden
en de peiling wordt afgelezen tegenover den korten wijzer,
gemerkt richting, volkomen gelijk als bij de 11 F toestellen,
dus met één minimum over de heele schaalverdeeling.
Wanneer richtingbepaling niet noodig is, moet de stop,
verbonden aan de ongerichte antenne, in het geïsoleerde
contact geplaatst zijn, dat op eenigen afstand van het richtingzoektoestel gemonteerd is. Deze stop behoort altijd in dit
contact geplaatst te zijn, tenzij richtingbepaling verlangd
wordt.
Op de bovenfrontplaat rechts is een tuimelschakelaar
gemonteerd, waardoor gecontroleerd kan worden of de
gloeidraadstroom van de lampen is in- of uitgeschakeld.
De lampen zijn in het toestel gemonteerd, en daar ook
andere aanwijzingen of het toestel bedrijfsklaar is, ontbreken,
moet men zich overtuigen, dat de anodespanning en de gloeistroombatterijen ingeschakeld zijn. Het in- of uitschakelen
van de hierboven genoemden tuimelschakelaar moet hoorbaar
zijn in de telefoon.
Waanneer het noodzakelijk is de deksels aan de bovenzijde
van het toestel te verwijderen, teneinde de lampen te kunnen
controleeren. moet er voor gezorgd worden, dat zij weder goed
sluitend op hun plaats worden teruggebracht, want slecht
sluitende deksels veroorzaken bij het peilen afwijking door
rechtstreeksche ontvangst en storing als gevolg van inductie
van electrische geleidingen, draaiende motoren enz.
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MARCONI RICHTINGZOEKER TYPE D.F.M. 3.
In uiterlijk aanzien is deze richtingzoeker volkomen gelijk
aan het type 1 1 G, alleen bevindt zich rechts boven op de
frontplaat (fig. 159) nog een knop G, die verbonden is
aan een draaibaren condensator, waarmede de gewenschte
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Fig. 159.

Foto van een D.F.M. 3 peiltoestel.
A goniometer, B condensator van den zoekspoelkring, C schakelaar voor
peilen en richtingbepalen, D regelknop voor de koppeling tusschen zoek
spoelkring en lampversterker, E condensatoren, F bijregeling der 3
condensatoren, G terugkoppeling, H verklikker voor de gloeispanning,
J schakelaar die de gloeispanning inschakelt en correspondeert met H,
links van G de schakelaar voor gedempt en ongedempt. Alle aansluitingen
bevinden zich onder het kapje links onderaan, alleen de telefoon wordt
vanonder rechts aangesloten.

terugkoppeling kan worden verkregen. Bovendien treft men
naast bovengenoemde knop een kleinen schakelaar aan, waar
mede de koppeling tusschen de plaatspoel van de tweede
h.f. lamp en de roosterspoel van de detectorlamp, gereduceerd
wordt in den stand ,,ongedempt”. Een gedeelte van de plaat319

spoel wordt uitgeschakeld en het doel daarvan is om te voor
komen, dat energie van de genereerende detectorlamp via de
.f. lampen in den zoekspoelkring of zelfs in de raamkringen
wordt overgedragen, waardoor fouten in de peilingen kunnen
ontstaan.
Met deze verminderde koppeling is het mogelijk peilingen te
nemen van stations, die ongedempte golven uitzenden. Voor
het peilen van gedempt
seinende stations zet men
den schakelaar op den stand
gemerkt ,,gedempt”.
De richtingbepaling ge
schiedt met dit toestel op
een wijze, die geheel afwijkt
van die met de toestellen
11 F en 11 G
Wanneer een luchtnet
door een grooten inductievrijen weerstand aan aarde
•
1 :g. 160.
verbonden is, wordt die
antenne vrijwel aperiodisch.
Aan deze antenne is een lamp capacitief gekoppeld (fig. 160).
De negatieve roosterspanning moet een zoodanige waarde
hebben, dat de lamp (bij dit toestel H 612) op het rechte deel
van de karakteristiek werkt. De trillingen, die in de antenne
worden opgewekt door een binnenkomend teeken, ver
oorzaken variaties in de roosterspanning door den spanningsval over den weerstand, waardoor overeenkomstige anodespanningsveranderingen optreden, die door middel van een
koppelspoel op den afgestemden zoekspoelkring worden
overgebracht (fig. 160 en 161). Door regeling van de
koppeling, die zich rechts beneden in het toestel bevindt, kan
ontvangst volgens het hartvormige diagram worden verkregen.
De antennekoppeling door middel van een lamp heeft het
voordeel, dat in gevallen waar de verticale ontvangst door
den serieweerstand zwak is, in verhouding tot de raamontvangst, de sterkte der teekens door den versterkingsfactor
van de lamp op een waarde kan worden gebracht, noodig om
ontvangst volgens het hartvormige diagram te verzekeren.
De te gebruiken antenne moet zooveel mogelijk verticaal
loopen en dient een lengte te hebben van ongeveer 10 m.
Aansluiting heeft plaats aan een der klemmen links onderaan
het toestel.
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Fig. 161.

Schakelschema Marconi richtingzoeker DFM 3.
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Een schakelaar gemerkt „Peilen-Richting” ontsteekt in den
,.Richting”-stand de koppellamp en verbindt tegelijkertijd de
aperiodische antenne induceerend aan den zoekspoelkring.
Het is aan te bevelen om in de antenneleiding een schake
laartje te plaatsen, waarmede het luchtnet tijdens het nemen
van peilingen kan worden geïsoleerd.
Overigens is de ontvanger geheel gelijk aan dien van den
richtingzoeker 11 G. Het instrument is echter niet voorzien
van een aardrelais. Men kan een dergelijk relais los van het
toestel afzonderlijk opstellen, of, zooals op de Radio-Holland
stations gebeurt, het aardrelais vervangen door een schakelaar,
die in den stand seinen de raamwikkelingen met aarde
verbindt en in den stand peilen den sleutelkring onderbreekt,
zoodat beschadiging van het peiltoestel als een gevolg van
het werken met de zendinstallaties is uitgesloten.

MARCONI RICHTINGZOEKER TYPE 379.
Fig. 163 geeft een afbeelding van het toestel, dat uit twee
metalen doozen bestaat, waarvan het bovenste de goniometer
(3)bevat, terwijl in de onderste de versterker is ondergebracht.
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De doorverbindingen AA sluiten den goniometer aan den
ontvanger aan. De koppeling tusschen den goniometerkring
en den versterker is voor alle frequenties constant. Een wip-
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schakelaar (1 ) links bovenaan de richtingzoekerdoos, dient
om een zelfinductiespoel L2 (fig. 164) in den kring, waarin
de zoekspoel zit, op te nemen als op frequenties
beneden 250 kp/s (golven boven 1200 m) moet worden
afgestemd. Bijregeling geschiedt door condensator (2) met
een capaciteit van 0.001 /xF. Met een tweeden wip-schakelaar
(4) rechts bovenaan wordt de antenne voor de richtings
bepaling (sense) gekoppeld aan den zoekspoelkring (fig. 164),
terwijl met de knop (5) de weerstand in deze antenne kan
worden geregeld.
Achter het afdekplaatje (6), dat afgeschroefd kan worden,
bevindt zich de calibreerspoel Lt (fig. 164), welke 12
aftakkingen heeft en waarvan door een draaibare knop een
bepaalde hoeveelheid in een der netten kan worden
opgenomen, al naar dit bij het calibreeren noodig blijkt. In
de ruimte achter het .plaatje bevinden zich ook de weer
standen X en Y (fig. 164) alsmede een aansluitbordje met
4 klemmen, gemerkt V, A, B. S en welke dienen om de
calibreerspoel op een der beide netten te kunnen aansluiten.
In het midden bovenaan het toestel (fig. 163) vindt men
de aansluitingen V, A, B. S voor de netten, terwijl rechts
de klem „ant” voor de richtingsbepalings-antenne zit.
De versterker (fig. 165) in de onderste doos heeft twee
h.f. schermroosterlampen Philips B 442, die door middel van
een transformator aan elkander gekoppeld zijn, een detectorlamp Philips A 414 K aan de 2e h.f. lamp gekoppeld door een
transformator, en een laag frequent versterkingslamp Philips
B 443.
De drie roosterkringen worden afgestemd door de
condensatoren Cj, C2 en C3 (fig. 165), die op één as zijn
gekoppeld en waarvan de rotors door de schaal (7) worden
rond bewogen. Voor een nauwkeurige gelijkloop der kringen
zijn parallel op de condensatoren trimmers aangebracht.
De benoodigde terugkoppeling wordt verkregen door een
draaibaren condensator C4, welke geregeld kan worden
door schaal (8). Hierbij zij opgemerkt, dat terugkoppeling
in de allereerste plaats wordt aangewend voor het
nemen van peilingen van ongedempte zenders, voor welk
doel de wip-schakelaar (9) wordt gezet in den stand
,,ongedempt”, terwijl men uiterst behoedzaam moet zijn met
de toepassing van terugkoppeling bij het nemen van peilingen
van gedempte- en toonzenders. In het laatste geval wordt de
schakelaar (9) in den stand „toon” geplaatst. Uit fig. 165
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Fig. 165.
Schakelschema RZ 379.
De 3 lamptypen van links naar rechts wijzigen in B 442, B 442 en A 414 K.
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zal het duidelijk zijn, dat deze schakelaar in den stand
„ongedempt” een gedeelte van den h.f. transformator uit
schakelt en zoodoende de koppeling -tusschen den tweeden
h.f. kring en de detector losser maakt. Een weerstand /? van
30 -rv in serie met de beide gloeidraden van de h.f. lampen
is regelbaar door de knop (10) en stelt in staat de sterkte
der teekens onder controle te houden.
De anode-spanning wordt geleverd door een batterij van
1

i

!
i

Fig. 166.
Richtingzoeker Marconi 379.
120 V. Door tusschenschakeling van de weerstanden R2’ ^3
en R4, alle drie ontkoppeld door passende condensatoren,
krijgen de platen der beide h.f. lampen en van den detector
de vereischte
spanningen,
terwijl
de
schermroosters
der h.f. lampen deze bekomen door de weerstanden
en 7?5.
verbonden tusschen -F en — van de anodebatterij, en
ontkoppeld door den condensator 1 over J?5. De anode van
de l.f. lamp is rechtstreeks op de batterij aangesloten. Het
schermrooster is aan de plaat verbonden.
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Met den wip-schakelaar (11) kunnen de gloeidraad- en
de anodespanningen in- en uitgeschakeld worden (onder
breking bij beide in de ! leiding). Zij zijn aangesloten aan
de klemmen, welke links onderaan het toestel zijn aangebracht

O

CC

o

Fig. 167.
en worden door een beschermkap (12) bedekt. Rechts onder
aan bevindt zich een tweede
beschermkap (13). waaronder
1
zich de aansluitingen voor de negatieve roosterspanning
bevinden (de klemmen + C en —C in het schema). Door
wegneming van het naamplaatje (14) wordt een zekering
zichtbaar, die in de plus-leiding van de anodebatterij is op
genomen. Deze zekering dient ter beveiliging van de lampen,
omdat geen aard-relais of eenige andere beveiliging tegen
zendstroomen aanwezig is.
Ten einde de bediening van het toestel steeds mogelijk
te maken, zijn de golflengte-schakelaar (15) en de afstemschaal (7) zoodanig geconstrueerd, dat zij zoowel aan het
linker- als aan het rechterzijvlak kunnen worden bevestigd
op de doorloopende assen.
Het toestel heeft twee meetbereiken :
Stand 1 857—429
kp/s (350— 700 m).
Stand 2 462 — 187,5 kp/s (650—1600 m).
De verlichte schaal, welke zichtbaar is door het venster (16),
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is verdeeld in meters, terwijl het meetbereik (standen 1 en 2),
dat ingesteld wordt door den schakelaar (15), is af te lezen
door het venster (17). De telefoons worden aangesloten
aan de klemmen (18).
De h.f. transformatoren, waarmede de beide meetbereiken
worden geregeld, zijn gewonden op 3 cylindervormige
houders, die door den schakelaar (15) gelijktijdig worden
rondgedraaid en voorzien zijn van koperen strooken, waar
door het voor het betreffende bereik benoodigde spoelgedeelte
voor iederen stroomkring wordt afgetakt door middel van
veerende contacten, die tegen de koperen strooken drukken.
Het spoelgedeelte dat niet in gebruik is, wordt ter zelfder tijd
kortgesloten.
90
I

A

• 0 Cf

fWWWWW

1

n
6

7 ƒ
è

93

B

-9 2

9
/O*

//9

</

y29—

6
Fig. lóS.

Figuur 167 geeft een beeld van de uitvoering van de
calibreerinrichting .Bij het contactpunt 12, wanneer dus de
geheele spoel is uitgeschakeld (zie ook fig. 164) staat ver
meld ..vermeerderen”, hetgeen wil zeggen dat wij in dezen
stand den toestand van kortsluiting van de raamwikkeling
(zie blz. 302) het meest genaderd zijn en er dus een
minimum E.M.K. op den goniometer aanwezig is.
Omgekeerd, wanneer de contactarm naar links wordt
bewogen en er dus steeds meer spoelgedeelten worden
ingeschakeld, zal de effectieve E.M.K. op den goniometer
toenemen en dus het kortsluiteffect steeds minder worden.
Bij contactpunt 1 staat dan ook ,,verminderen” vermeld.
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Figuur I16^8 geeft een theoretisch schema van de verbindingen. Zijjn de uiteinden van een der raamwjkkelingen
aangesloten op de klemmen A en B, dan is behalve de
variabele nog een vaste spoel van 90 windingen in gebruik,
Blijkt nu bij het calibreeren, dat, niettegenstaande de contactarm van de variabele spoel op 12 staat, de raamwikkeling,
waarop de calibreerspoel is aangesloten, nog te veel opneemt,
dan wordt de raamaansluiting van A overgebracht naar C,
waardoor de vaste spoel wordt uitgeschakeld. Men regelt
nu opnieuw alleen met de variabele spoel, waarbij er echter
voor gezorgd moet worden de raamwikkeling niet kort te
sluiten.
In den stroomkring voor de richtingbepaling (fig. 164)
zijn twee weerstanden opgenomen, waarvan de een,
gemerkt X, verschillende aftakkingen heeft van 1000
per
sectie en de andere een regelbare is van 400 -zv fknop 5).
Meestal kan de aftakbare weerstand kortgesloten worden.
Met den variabele kunnen de beste resultaten worden bereikt
voor ieder golflengtegebied.
MARCONI RICHTINGZOEKER TYPE 579.

Algemeen. Het toestel bestaat uit twee metalen doozen
(fig. 169). In de linker is de goniometer ondergebracht, in de
rechter de ontvanger. De verbinding tusschen de zoekspoel
van den goniometer en den ontvanger wordt tot stand
gebracht door een 3-aderig, 30 c.M. lang, soepel snoer,
waarvan de 3e kern de gemeenschappelijke aardverbinding
van de eene naar de andere doos vormt. Het snoer is aan
beide einden voorzien van drie-polige contrastekkers, welke
passen op contactpennen op de beide doozen. De uitvoering
is zoodanig, dat het snoer omkeerbaar is.
De ontvanger (fig. 170) bestaat uit twee deelen : in het
bovenste zijn ondergebracht de afstemkring van de zoek
spoel, de inrichting voor de richtingbepaling (sense) en de
minimum-correctie, alsmede de zwever ; terwijl in het
onderste de versterker is gemonteerd. De toestellen kunnen
voor onderzoek uit de doozen een eind naar voren worden
geschoven, nadat eenige schroeven zijn losgemaakt, zonder
dat de verbindingsdraden tusschen beide gevaar voor breuk
loopen (de plaatspanning moet echter vooraf worden af
geschakeld).
Een afzonderlijke richtingbepalingsantenne wordt gebruikt
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Fig. 170.
Buitenaanzicht Marconi RZ type 579 (ontvanger gedeelte).
van 4 a 5 M. lengte, die zoo hoog mogelijk moet worden
aangebracht, liefst in het midden van het schip op minstens
3 M. afstand van het raam.
Goniometer. Deze bevat een dubbel stel veldspoelen, die
rechthoekig ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en waartusschen de zoekspoel draaibaar is opgesteld.
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Fig. 171.
Aansluitingen van de veldspoelen en de zoekspoel.
Rechts de calibreerspoel.

332

De veldspoelen zijn ruim gespatieerd gewikkeldl en hebben
een 1betrekkelijk lage zelfinductie. De zoekspoel bevat practisch
alle zelfinductie, benoodigd voor afstemming van den kring,
waarin zij is opgenomen. Fig. 171 geeft een voorstelling van
den goniometer met de calibreerspoel en de wijze, waarop hij
aan het ontvanggedeelte is aangesloten.
De schaal van den goniometer is grooter dan bij eenigen
anderen
Marconi
richtingzoeker,
zoodat de peilingen gemakkelijk
73
kunnen worden afgelezen.
'26
'02
In de goniometerdoos is ook de
at>
calibreerspoel ondergebracht, welke,
7*
6s
al naar de noodzakelijkheid daartoe
76>
blijkt, op de l.s. of d.s. veldspoelen
J-2
*7
kan worden aangesloten. Fig. 172
geeft het schema van de spoel met
J9
36
het aantal windingen, dat zij bevat
33
C
en waarvan door middel van het
verstelbare contact AC naar be
lieven eenige kunnen worden in- of
Fig. 172.
uitgeschakeld.
Calibreerspoel RZ
De schaal wordt verlicht door een
type 579.
30 W. etalage-lamp, welke aan het
scheepsnet wordt aangesloten, terwijl
de goniometer, die aan den onderkant van de schaal
bevestigd is, scharnierend naar voren kan worden gebracht.
Desgewenscht kan de scharnier-inrichting buiten werking
worden gesteld, zoodat dan de goniometer geheel uit de doos
kan worden genomen, nadat de raamaansluitingen zijn los
gemaakt. De buitenste, draaibare, schaal is de z.g.
„pelorus”.
Ontvanger.

le.

Deze bestaat uit :

den len h.f. versterkerkring, zijnde den roosterkring van
de h.f. penthode VP 21. Hierin is opgenomen de zoek
spoel, de secundaire van een h.f. transformator L3 (die
een ijzeren kern en daardoor een hooge zelfinductie-coëfficiënt heeft, welke geregeld kan worden door in- of uit
schuiven van de kern) en een koppelspoel Ll. De af
stemming van dezen kring geschiedt afzonderlijk door
den variabelen condensator C (fig. 173).
De h.f. energie, opgevangen in de veldspoelen en
overgebracht op de zoekspoel, wordt in de penthode
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versterkt en door een 2en h.f. transformator, waarvan
de primaire is opgenomen in den anodekring, overgebracht op :
2e. den 2en h.f. versterkerkring, zijnde de afstembare
roosterkring van een 2e penthode VP21. De hierin
versterkte trillingen worden door een 3en h.f. trans
formator, waarvan de primaire in den plaatkring is op
genomen, toegevoerd aan :
3e. den afstembaren roosterkring van een 3e penthode VP 21.
De opnieuw versterkte trillingen worden door een 4en
h.f. transformator overgebracht op :
4e. den afstembaren roosterkring van de detectorlamp, zijnde
een triode, type HL 2.
De drie laatstgenoemde roosterkringen worden door
de condensatoren Cv C2 en C3 (0.0005 mF elk), welke
op één as zijn gekoppeld, gelijktijdig afgestemd door
middel van een trommelschaal, waarop de golflengten
in meters zijn aangegeven. In verband met het boven
genoemde feit, dat de zelfinductie van alle h.f. trans
formatoren door de verstelbare ijzeren kernen precies aan
elkander gelijk gemaakt kan worden, is een nauwkeurige
gelijkloop van de 3 kringen te bereiken, temeer daar
parallel op de condensatoren nog trimmers zijn aan
gebracht. Er dient echter de aandacht op gevestigd te
worden, dat aan de instelling van de ijzeren kernen
alsmede aan de afregeling van de trimmers, welke vanaf
de frontplaat kan geschieden, niets mag gewijzigd
worden, nadat deze op de fabriek heeft plaats gehad.
De roostercondensator van den detector heeft een
capaciteit van 0.00005 /xF, waarmede in serie een dempweerstand van 10.000
is opgenomen. Het roosterlek
van 100.000
is via de primaire van een koppelspoeltje
(opgenomen in den zweverkring) verbonden aan de
+ pool van de gloeidraadbatterij.

De gelijkgerichte spanningen worden door :
5e en 6e. twee l.f. weerstandsversterkers, ieder bestaande
uit weerstanden van 20.000 en 100.000
gekoppeld
door condensatoren van 0.01 /xF, versterkt.
In den plaatkring van de eindlamp, type P 2, is de
primaire van een telefoon-transformator opgenomen.
Aan de secondaire kunnen 2 paar l.w. koptelefoons,
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parallel verbonden, worden aangesloten. De le l.f. versterkerlamp is een type HL 2.

De, in het schema voorkomende, combinatie van weer
standen (1000 -rv elk) en condensatoren (2
elk), welke
door stippellijnen omraamd zijn, vormen ontkoppelelementen.
De voeding der lampen geschiedt voor de gloeidrade/i door
een 2 V. accumulator, aangesloten aan de klemmen —LT en
+ LT (gezamenlijk gloeistroomverbruik is 0.8 A.) en voor
de platen en roosters door een batterij van 120 V. (totale
anodestroom 23 m.A.), welke verbonden wordt aan 4- 130 V.
en — 10 V. Deze laatste aanduiding beteekent, dat in den
weerstand, in het schema aangeduid met ..geluidsversterking
(bestaande uit een weerstand van 20.000
waarmede een
potentiometer van 10.000
in serie is verbonden met parallel
op beide een 3e weerstand, welke gezamenlijk ontkoppeld
zijn door een electrolytischen condensator van 25 /xF) en
welke is verbonden tusschen de klemmen —anode en —gloeidraad, een spanningsval van 10 V. optreedt door den anodestroom, die er doorheen vloeit. Het meest negatieve punt
bevindt zich aan den linkerkant van den weerstand, waarop
dan ook het stuurrooster van de eindlamp is aangesloten. De
negatieve roosterspanning voor de stuurroosters der 3 h.f.
lampen wordt door een regelbaar contact van den potentio
meter afgetakt, waardoor dus volumeregeling is mogelijk
gemaakt.
De aardverbinding wordt aangesloten aan —LT.
Uit het schema blijkt, dat de negatieve roosterspanning
voor de le h.f. lamp wordt toegevoerd via de middenaftakking
van de koppelspoel Lx.
De vangroosters van de 3 penthoden zijn rechtstreeks
geaard. De schermroosterspanningen voor de beide laatste
penthoden worden afgetakt van potentiometers, bestaande uit
weerstanden van 20.000
elk en welke tusschen 4- anodebatterij en aarde zijn verbonden. Het schermrooster van de
le penthode is aan 4- anodebatterij verbonden met tusschenvoeging van een serieweerstand van 20.000
Zwever. De zwever werd, zooals het schema aangeeft,
oorspronkelijk uitgerust met een HL 2 lamp, doch aangezien
deze dikwijls moeilijk genereerde, werd zij later vervangen
door een
<
type LP 2, die een geringere anodespanning noodig
heeft. De plaatvoeding geschiedt door aansluiting op
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+ anode, met tusschenschakeling van een weerstand van
10.000
waarop een ontkoppel-element is aangesloten. De
roosterkring is afstembaar door een variabelen condensator
van 0.0005 /xF en aangezien op de schaal de golflengten zijn
aangegeven, kan de zwever ook dienst doen als een geijkte
golfmeter en is dus een gemakkelijk hulpmiddel bij de afstem
ming. Het toestel kan niet uitgeschakeld worden, zoodat, in
geval men niet genereerend wil ontvangen, het buiten af
stemming moet worden gebracht. De plaat is capacitief terug
gekoppeld op het rooster. Dit feit, zoomede de juiste keuze
van de plaats, waarop de primaire van de koppelspoel op de
secondaire (roosterkring) is aangesloten, zorgt, met de
koppeling tusschen beide spoelen, voor een soepel genereeren
over het geheele meetbereik. De, in den zwever opgewekte,
trillingen worden, over de eerder genoemde aansluiting, op
het rooster van de detectorlamp overgebracht, waardoor, bij
een goede afstemming, de gewenschte zwevingen ontstaan,
noodig voor ontvangst van ongedempte teekens.
Peilen en richtingbepaling. Op de normale wijze wordt
met dit toestel gepeild, terwijl ook de richtingbepaling
geschiedt, zooals wij dit bij de Marconi richtingzoekers
gewend zijn.
Hiertoe wordt de schakelaar S (peilen-richting) in den
stand ,,richting" (sense) gezet. De hulpantenne, die aan de
klem V is aangesloten, wordt hierdoor verbonden aan <den
) en
kring, waarin R (500
(potentiometer 50.000
de primaire van den h.f. transformator L4 is opgenomen. Door
aansluiting aan —gloeidraad is deze kring geaard, terwijl de,
in het schema aangegeven, verbinding met spoel L2 dan
verbroken is. De ongerichte ontvangst wordt dus van de hulp
antenne via de h.f. transformator L4L3 op de zoekspoel over
gebracht. De hoeveelheid energie, aldus op deze spoel over
gedragen, kan geregeld worden met den potentiometer Rx.
De waarde daarvan moet gewijzigd worden, indien geen
goed verschil tusschen de maximum en minimum geluid
sterkten wordt verkregen. Te dien einde moet de ontvanger
ongeveer halverwege uit de bovenste doos naar voren worden
geschoven en kan het asje van den potentiometer, dat een
zaagsneedje heeft, met een schroevendraaier worden rond
gedraaid tot de juiste instelling is bereikt.
Mocht ook dit geen voldoende resultaten geven, dan
dient de lengte van de hulpantenne te worden gewijzigd.
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Krijgt men na wijziging van den potentiometer twee minima,
die dicht bij elkander liggen, dan moet de antenne worden
verlengd. Krijgt men wèl één minimum, doch blijkt dit
slecht te zijn, dan kan men de antenne verkorten, doch
gemakkelijker is het om den vasten weerstand R te vervangen
door een weerstand van hooger waarde.
Proefondervindelijk is deze waarde vast te stellen door
weerstandjes van verschillende waarden successievelijk te
bevestigen tusschen de aansluitklem van de hulpantenne V op
het toestel en die antenne zelve. De goede weerstand moet
dan in het toestel worden aangebracht en mag onder geen
omstandigheden daar buiten blijven zitten, omdat anders de
stroomkring voor de minimum-correctie zijn dienst niet zou
verrichten.

Minimum-correctie. Om een zoo scherp mogelijk peilminimum te krijgen, wordt schakelaar S in den stand
,.peiling” geplaatst, dus zooals in het schema is geteekend.
De hulpantenne is dan via spoel L2 geaard en de ontvangstenergie wordt via de koppeling L2Lr (die re gelbaar is) op de
zoekspoel overgebracht. In dezen stand van den schakelaar
worden bovendien de potentiometer Rx en de vaste weerstand
R aan aarde gelegd (de andere kant van Rv is permanent
geaard), zoodat de kring waarin spoel L4 is verbonden geen
energie opneemt.
Nu wordt eerst nauwkeurig afgestemd op het een of ander
station. De hulpantenne wordt los genomen van de klem V
(deze klem is in het schema abusievelijk aan de geaarde
metalen doos verbonden ; deze is daarvan natuurlijk
geïsoleerd), de ,.D.F. balance” Lv (minimum-correctie)
wordt in den nulstand geplaatst en nu bepaalt men
de beide peilminima. Vervolgens sluit men de hulpantenne
aan op het toestel en wordt gecontroleerd of een geluidsversterking het gevolg is bij het naar links of naar rechts
bewegen van de minimum correctie-inrichting, hetgeen een
bewijs levert dat er verticale ontvangst is.
Indien dit inderdaad het geval is moet de wijzer van de
zoekspoel heen en weer bewogen worden aan weerszijden van
het peilminimum, terwijl intusschen de koppeling tusschen
de spoelen L2 en
heel geleidelijk wordt geregeld, eerst
in de eene, vervolgens in de andere richting, totdat het
bedoelde minimum een absolute nulwaarde krijgt. Vervolgens
wordt hetzelfde gedaan met het andere peilminimum, doch
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nu moet de minimumcorrectie de tegengestelde positie ten
opzichte van den nulstand innemen als bij de eerstgenoemde
afregeling. De phase draait om, omdat bij het passeeren van
den nulstand de zin der koppeling omkeert.
De peilminima verkregen zonder het gebruik van de hulpantenne mogen in geen geval verschillen van die waargenomen, voordat deze antenne werd ingeschakeld.
De koppeling van de correctie mag niet te vast zijn, de beste
resultaten worden verkregen bij een stand dicht bij het
nulpunt.
De koppelingsgraad is eventueel nog te wijzigen door
de aansluiting van de hulpantenne op de spoel L2 te
veranderen. Hiertoe moet weer de ontvanger zoover als dat
noodig is uit de bovenste doos naar voren worden geschoven
en de schermbus die over de spoel zit, verticaal en zoo voor
zichtig mogelijk worden verwijderd. Door middel van een
soepel snoer voorzien van een passend contact kan dan de
gewenschte aftakking worden gekozen.
Gewoonlijk is op de schaal de koppeling plus of min.
Men bedenke, dat bij een te vaste koppelingsgraad de
instelling van de correctie te kritisch zal zijn. In het tegenover
gestelde geval kan, voor hetzelfde effect, de correctie over
een grooter deel van de schaal worden bewogen en is de
instelling op een absoluut minimum zeer eenvoudig.
Uit hetgeen op blz. 293 werd geschreven betreffende de
semi-circulaire correctie zal duidelijk zijn dat, normaal, de
koppeling voor peilingen recht vooruit nul is, terwijl deze
geleidelijk toeneemt tot een maximum voor peilingen dwarsop.
Blijkt het dat op dezen stand geen goed minimum is
te bereiken, doch dat men plotseling een vastere koppeling
noodig heeft, dan is er iets niet in orde, b.v. de zendantenne
of een amateurantenne in de nabijheid van het R.Z. raam is
niet geïsoleerd. Ook doet zich dit verschijnsel voor wanneer
het schip dicht bij ijzeren loodsen ligt of dat cr zich groote
kranen boven bevinden.
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HOOFDSTUK

XIII.

HOEPELANTENNE.

Bij het toestel type 1 1 F wordt steeds een draadraam
(fig. 139) gebruikt, bij het type 11 G kan ook eeni hoepelraam
type 354 worden aangewend, terwijl bij de Dfm 3} een draadworden
raam met antennes van 3 draden met succes kan
1
gebruikt.
Als regel wordt in het laatste geval echter een hoepelraam
aangewend, hetwelk steeds wordt gebezigd voor de richtingzoekers types 379 en 1579^ Hierbijf zij echter vermeld, dat de
richtingzoekers types 1 1 F, 11 Gr en Dfm 3 verouderd zijn
en dus niet meer worden gemonteerd.
Het hoepelsysteem bestaat uit 2 onderdeelen, n.1. het voet
stuk of de standaard waaraan een laschdoos is bevestigd en
twee cirkelvormige ronde koperen buizen, die rechthoekig op
elkaar, de eene binnen de andere, zijn opgesteld (fig- 175).
In iedere hoepel is een raamwikkeling gemonteerd, die bestaat
uit 8 windingen, welke om de 10 cm door houten blokjes
loopen en zóó worden gesteund, dat zij ten opzichte van
elkaar en van den buiswand in de juiste positie worden
gehouden.
De 4 einden van de 2 raamwikkelingen komen uit op de
koperen pennen, die correspondeereni met 4 stopgaten
, M
in den
kop van den standaard. Van deze stopgaten loopen stijve
verbindingen, die om de 30 cm door blokjes gesteund worden,
naar een aansluitplaatje met gemerkte klemmen in den voet
van den standaard. Dit aansluitblokje wordt rechtstreeks of
via de laschdoos met het peiltoestel verbonden ; wij komen
hierop terug in het hoofdstuk montage.
De hoepels kunnen van het voetstuk worden afgenomen
door 2 metaalschroeven in den kop van 1het voetstuk los te
draaien, waarna zij van den standaardI afgelicht kunnen
worden.
De beide hoepels zijn vanonder van elkaar en van den
standaard geïsoleerd door bakelieten platen, bussen en volg-

340

ringen, zoodat er geen electrischen stroomkring bestaat rond
elke buis. Ware dit wel het geval, dan zouden de raamwikkelingen in de buizen niets ontvangen. De twee koperen
buizen zijn van boven aan elkaar verbonden, terwijl een
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Fig. 174.

koperen staaf (zie figuur 175), die uitkomt in een 5e pen
tusschen de bovengenoemde 4, dat laschpunt met het voetstuk
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verbindt, hetwelk aan aarde is gelegd. De buizen voorkomen
verticale ontvangst van de raamwikkelingen, deze werken
niet als open antennes, die teekens uit alle richtingen
opnemen. De afscherming is zeer veel beter, dan die van de
open raamantennes van figuur 139.
Het antenne-systeem werkt als volgt : Teekens uit elke
richting treffen de buizen en de wikkelingen in die buizen en
wekken daarin stroomen op. De koperen buizen zijn met de
aarde verbonden over het laschpunt vanboven en over de koperen
staaf en het voetstuk. In iedere
halve buis worden gelijke stroo
men opgewekt, die echter tegen
gesteld gericht zijn en dus elkaar
opheffen. Rond de buizen kunnen
geen stroomen loopen, omdat de
kring vanonder verbroken is door
de bakelieten platen en bussen.
Deze isoleerende deelen moeten
goed schoon en vrij van vet
worden gehouden, er mag niet
overheen worden geschilderd.
Daarentegen zullen de stroomen
die in de raamwikkelingen worden
opgewekt rond loopen, omdat
deze met de veldspoelen in den
Fig. 175.
goniometer een electrischen kring
vormen.
Zooals wij vroeger gezien hebben, zal een maximum stroom
door een raamwikkeling loopen, wanneer het vlak
----- van dit
raam geplaatst is in de richting der aankomende golven,
omdat de eene helft van de wikkeling een fractie van een
seconde vroeger door de golf getroffen wordt dan de andere
helft, waardoor de opgewekte spanningen niet in phase zijn.
De werking is verder volkomen gelijk aan die welke vroeger
werd besproken voor de open raamantennes.
Wanneer de hoepels van den standaard genomen zijn, ziet
------ boven
- - - in den
--------r een ebonieten plaatje met 5 stopgaten.
men
kop
Staat de standaard met de laschdoos naar achter of naar
voren, zooals is voorgeschreven, dan verwacht men, dat de
stopgaten, die in de kiellijn van het schip liggen, correspondeeren met de wikkeling van den kleinen hoepel. Dit is
echter niet zoo ; als de hoepels op den standaard staan, zijn
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deze 2 stopgaten verbonden met den dwarsscheepschen
hoepel.
Het 5e, het middelste, stopgat geeft, zooals wij boven
zagen, doorverbinding aan de staaf, die den koperen hoepels
juist in het midden aarde geeft. Deze staaf loopt door tot
onder in den voet van den standaard en komt daar,
geïsoleerd, op een koperen strook, die geleidend verbonden
is met den standaard. Op de strook is een klem aangebracht,
waaronder een draad kan bevestigd worden om de staaf
aarde te geven.
De nieuwere uitvoering (raamtype 354 N) wijkt van de
oudere modellen in zooverre af, dat de bevestiging van den
hoepel op het voetstuk niet meer geschiedt door middel van
pennen.
Aan de 4 einden van de 2 raamwikkelingen zijn thans
verlengstukken bevestigd bestaande uit rubberkabels, terwijl
een 5e kabel verbonden is aan de koperen staaf. De kabels
gemerkt F en A zijn verbonden aan den hoepel met de
kleinste doorsnede, terwijl de kabels P en 5 aan den grootsten
hoepel vastzitten (F en A = „fore
,,fore” en „aft” = voor en
achter, P en S = „port” en ,.starboard”, = bakboord en
stuurboord). De 5e kabel is met een C aangeduid. Alle 5
kabels loopen door het statief en zijn binnen in verbonden
aan de laschdoos, welke terzijde van het voetstuk is aangebracht. In afwijking van het hetgeen op blz. 342 werd
gezegd, wordt de koperen staaf niet meer in het voetstuk
geaard, doch de kabel C wordt vanaf de laschdoos verlengd
en loopt in dezelfde pijp als de speciale kabels voor de netten
tot aan den richtingzoeker. Voor deze verlenging wordt
rubberkabel gebruikt. De koperen staaf, die zooals we gezien
hebben geleidend verbonden is aan de hoepels, vormt daar
mede de richtingsbepalingsantenne, welke in den stand
„peilen” van den wip-schakelaar (4) (fig. 163) rechtstreeks
geaard is (fig. 164).
In den stand „richting” van dezen schakelaar krijgt het
antenne-systeem aarde via een koppel-transformator L3 en
een weerstand (zie bladz. 330).
Wegens de grootere versterking in het ontvangtoestel van
den richtingzoeker 379 (bij de 579 kan desgewenscht een raam
type 580 geleverd worden, waarbij dit ook het geval is)
is de ongerichte ontvangst op een dergelijke antenne
voldoende voor de bepaling van het hartvormige diagram.
Bij de types 11 G en Dfm 3 is dat niet het geval, zoodat
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hier steeds een afzonderlijke antenne noodig is. In het
eerste geval wordt de groote antenne aangewend, in het
laatste spant men een draad van ± 10 M. lengte, welke
zoo verticaal mogelijk dient te worden opgehangen. Bij het
toestel 579 en het raam type 354 N is, in verband met de
minimum-correctie, eveneens een afzonderlijke verticale
antenne in gebruik, zoodat de koperen staaf en buizen hier
wederom in het voetstuk zijn geaard.
Het is zeer belangrijk, dat de afscherming van de geheele
richtingzoeker-installatie, n.1. het voetstuk, de kabels en het
toestel zelve een electrisch geheel vormen en uit deze over
weging wordt dan ook slechts één enkele aarde gebruikt, n.1.
die welke aan het toestel zit. Zorgt men hier niet voor,
dan ontstaan onderling veranderlijke spanningsverschillen
tusschen de verschillende gedeelten van den antennekring
en inductieve storingen zijn het gevolg.
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D? aansluiting van de raamantennes van fig. 139, die op
het; dek. in de kiellijn, zijn opgèsteld, aan het peiltoestel, dat
in d» adiohut of in de kaartenkamer is gemonteerd, moet met
de i.oodige voorzorgen geschieden. Een slechte verbinding
trcschen raam en toestel kan de goede werking van den
ric ringzoeker ten eenenmale bederven.
) r is reeds gewezen op de noodzaak om te zorgen voor
symmetrie in de beide raamkringen en, hoe nauwkeurig
zoowel de antennes als de veldspoelen ook geconstrueerd
zijn, een verbinding tusschen raam en toestel, die niet aan
de hoogste eischen van isolatievermogen voldoet en bovendien
een zoo gering mogelijke capaciteit heeft, zou de ernstigste
peilfouten veroorzaken.
Daarom wordt gebruik gemaakt van loodkabels van bij
zondere constructie. De loodmantel is speciaal gehard, terwijl
de beide kernen van elkander geïsoleerd zijn door papier. De
capaciteit tusschen de kernen onderling en tusschen deze en
den loodmantel is zeer gering.
De beide kabels moeten geheel aan elkaar gelijk zijn, ieder
verschil in capaciteit verstoort de symmetrie van de raam
kringen, met als gevolg een vaagheid van de nulpunten of
zelfs een onnauwkeurigheid in de peilingen. Zij moeten met
behoedzaamheid worden behandeld, want een deuk in den
loodmantel veroorzaakt een verschil in capaciteit tegen aarde
van de beide kernen, omdat haar afstand tot den loodmantel
niet meer gelijk is.
Moeten de kabels in een bocht gelegd worden, dan behoort
de middellijn daarvan zoo groot te worden genomen als
practisch mogelijk is.
Om ze te vrijwaren tegen beschadiging worden de kabels
in een koperen of ijzeren pijp over het dek gelegd, Deze
pijp mag niet te klein van middellijn zijn, 3 Engelsche duim
zij aanbevolen ; zij moet bestaan uit korte stukken, die, nadat
de kabels er doorheen zijn getrokken, door waterdichte
koppelingen aan elkaar worden bevestigd. De stukken mogen
niet te lang zijn, anders trekt men de kabels, vooral door de
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bochten, stuk. Door de pijp een geringe helling te geven naar
de seinhut toe, kan eventueel condensatiewater wegloopen
tot in de hut, waar het druppelsgewijze verdampt.
Voor aansluiting van de raamantennes aan de kabels naar
het toestel wordt gebruik gemaakt van een koperen laschdoos,
die midden onder het raam op het dek wordt bevestig-d. De
silicium bronsdraden (no. V22), waarvan de raamantennes
zijn gemaakt, worden aan de koperen staafjes gesoldeerd,
die door de porceleinen isolatoren loopen en in de laschdoos
uitkomen. De pijp waarin de kabels zijn gelegd, wordt door
middel van een flens waterdicht aan de laschdoos bevestigd.
De loodmantel van de kabels wordt afgepeld zoover als
noodig is, men verwijdert daarna het papier, zoodat de
kernen over een paar centimeter vrij komen en soldeert deze
einden aan de koperen staafjes in de laschdoos. Hierdoor
is de verbinding tusschen raamantennes en den richtingzoeker
tot stand gebracht. De laschdoos wordt nu gevuld met vloei
baar gemaakte pek van bijzondere samenstelling. Voordat het
pek in de laschdoos wordt gegoten, zet men een dun plankje
zoodanig voor het gat van de pijp, dat daarin geen of weinig
pek kan wegloopen.
Er dient vooral voor gezorgd te worden, dat de kabels,
wanneer deze eenmaal zijn afgeknipt, zoo spoedig mogelijk
gebruikt worden, zoodat geen vocht de papierisolatie kan
beschadigen. Het afgesneden einde van het niet-gebruikte
gedeelte moet voor hetzelfde doel onmiddellijk worden dichtgesoldeerd of in gesmolten pek worden gedompeld.
De pijp met de kabels wordt waterdicht in de hut gevoerd,
zoo mogelijk in de nabijheid van het peiltoestel. De pijp wordt
in de hut niet doorgetrokken ; de kabels kunnen daar door
een houten koker verder gaan, tot zij op een geschikte plaats,
dicht bij het toestel, in een tweede laschdoos van kleiner
model dan die buiten, worden gesoldeerd aan vier soepele
snoeren, die twee aan twee op afstanden van 30 cm gekruist,
over porceleinen isolatoren naar het toestel worden geleid
en daar verbonden worden aan de klemmen gemerkt : voor,
achter, stuurboord en bakboord.
De beide laschdoozen moeten geaard worden, terwijl ook
de metalen pijp aan aarde wordt gelegd benevens de loodmantels van de kabels, daar waar men er bij kan, b.v. bij de
kleine laschdoos. De afscherming van de geheele richtingzoeker-installatie, n.1. het aardscherm, de kabels en het toestel
zelf, moet een electrisch geheel vormen en daarom mag
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slechts één aardverbinding worden gebruikt en wel die,
welke op het toestel is aangesloten. Hieruit volgt, dat aardscherm, loodmantels, laschdoozen en metalen pijp met
elkander worden doorverbonden en op de aardbout van het
toestel aarde krijgen. Opdat deze steeds goed blijve, moet
zij herhaaldelijk geïnspecteerd en schoongemaakt worden.
In verband met de eigen slingering van den raamkring
(antenne-veldspoelen) mag de lengte van den specialen kabel
een bepaalde waarde niet overschrijden, waarmede dus
rekening moet gehouden worden bij de opstelling van het
raam. Afstanden tot z+z 14 m zijn echter nog toelaatbaar.
Wantrouwt men op een gegeven oogenblik de kèbels,
doordat de nulpunten niet goed gedefinieerd zijn of doordat
de peilingen onbepaalde fouten vertoonen, dan kan de isolatie
op de volgende wijze gecontroleerd worden. Maak de kabels
van het toestel los (na ze tevoren gemerkt te hebben) en
verbindt een telefoon in serie met een droog element
beurtelings tusschen iederen kabel en aarde. Bij het maken
van de verbinding zal een klik in de telefoon gehoord worden,
veroorzaakt door den stroom van het element, die de antenne
laadt. Door echter den stroomkring eenige malen te sluiten
en weer te verbreken, moeten de tikken zeer zwak of
onhoorbaar worden. Blijven ze hard, dan wijst dit op een
onvoldoende isolatie. Zekerheid bestaat dan evenwel nog niet
of de foutieve isolatie in de kabels zit, dan wel in een
afleiding in de raamantennes. Om alleen de kabels te kunnen
controleeren, zouden de aansluitingen van de beide raamwikkelingen op de buitenlaschdoos moeten worden los
gesoldeerd. Ze mogen nimmer worden afgeknipt, omdat ze
dan te kort zouden worden. Omdat men op zee in het
algemeen niet de beschikking heeft over behoorlijke soldeermiddelen en bovendien de weersomstandigheden het soldeeren
veelal onmogelijk maken, dienen de raamisolatoren, alsmede
de doorvoerisolatoren van de buitenlaschdoos gecontroleerd
te worden op breuk en terdege te worden vrijgemaakt van
roet- en zoutaanslag.
Blijkt het raam ©ogenschijnlijk goed, dan moet de fout
schuilen in de speciale kabels en zou men zich kunnen
behelpen door ze te vervangen door gewoon loodmanteldraad.
In de eerste haven waar daartoe gelegenheid bestaat, moeten
echter weder speciale kabels worden aangebracht.
Omtrent de montage van de hoepelsystemen no. 354 moge
nog het volgende worden opgemerkt :
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De hoepels worden in de kiellijn van het schip of, indien
dit onmogelijk blijkt, dicht daarbij opgesteld, zoo hoog en zoo
vrij mogelijk. Er is bij te bedenken, dat de geringe
afmetingen van de hoepels speciale zorg vereischen bij het
vaststellen van de plaats waar men ze zal neerzetten. Het
vlak van den kleinsten hoepel moet volkomen parallel loopen
aan de kiellijn van het schip. Een opstelling vóór den schoor
steen in de buurt van de commandobrug is uit een zuiver
peilingsoogpunt de meest gewenschte plaats.
Op schepen waar daartoe de gelegenheid bestaat, worden
de hoepels zoodanig op het dek geplaatst, dat ze
ze zoo
zoo dicht
mogelijk boven het peiltoestel zijn opgesteld.
Voordat de standaard op het dek wordt vastgemaakt,
worden 4 gewone loodmanteldraden van 2J^ mm2 aan de
gemerkte klemmen van het aansluitplaatje in den voet van
den standaard vastgemaakt. Deze draden worden door een
gat in het dek van zt 15 cm middellijn rechtstreeks naar het
toestel gevoerd ; zij mogen niet langer zijn dan 3 a 4 m.
Over het gat wordt de standaard waterdicht opgesteld.
Indien de afstand van het peiltoestel naar den standaard
meer dan 3 a 4 m bedraagt, moeten de 4 gemerkte klemmen
in de voet van den standaard verbonden worden met 4
klemmen in de laschdoos (zie figjuur 174). De hiervoor
gebruikte snoertjes mogen niet te dun zijn, ze moeten paars
gewijze dezelfde lengte hebben.
De laschloos en het peiltoestel worden verbonden zooals
hierboven voor de open raamantennes werd aangegeven. De
buitenlaschdoos is echter van een geheel ander model dan
daar besproken werd ; men zorge er voor de speciale kabels
zoo beschermd mogelijk in de laschdoos te brengen.
Voor de verbindingen van de binnenlaschdoozen naar het
toestel kan ook loodmanteldraad van 2J/2 mm2 worden
gebruikt. Het is van groot belang zich ervan te verzekeren,
dat de standaard, de speciale kabels, de loodmantels van de
zooeven bedoelde draden en de koperen doos van het toestel
goed electrisch verbonden zijn, zoodat voor het gansche
systeem maar 1 aardverbinding noodig is ; deze wordt
gemaakt aan de aardkiem van het peiltoestel.
De 4 bouten, waarmede de standaard op het dek bevestigd
wordt, worden gevoerd door sleuven in den bodemrand,
zoodat het mogelijk is het geheel nog enkele graden te
verdraaien, waardoor de kleine hoepel precies op, of volstrekt
evenwijdig aan, de kiellijn van het schip kan worden opgesteld.
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XV.

DE TELEFUNKEN RICHTINGZOEKER.
In tegenstelling met <de
’
richtingzoekers die door de
Marconi Mij. op de markt worden gebracht: en die, zooals
wij gezien hebben met vaste ramen zijn
;
uitgerust, is de
richtingzoeker welke Telefunken vervaardigt, voorzieni van
een draaibaar raam. Fig. 176 geeft een afbeelding van de
complete inrichting type E 374 N, terwijl fig. 177 de
ontvanger voorstelt met peilschaal en handwiel.
Het eigenlijke raam bestaat uit twee helften a, welke naar
boven niet geheel tot het metaalstuk b doorloopen, doch
daaraan bevestigd zijn door middel van twee gummikousen c.
Er blijft dus aan weerskanten tusschen het metaalstuk b en
de beide raamhelften a een geïsoleerde tusschenruimte, die
dient om de ongewenschte vermindering van de zelfinductie
welke door een gesloten ring zou worden veroorzaakt, te
voorkomen.
Binnen in den hoepel en daarin waterdicht afgesloten
bevindt zich de eigenlijke raamwikkeling, die uit vele
windingen van geïsoleerd draad bestaat. De staaf ƒ, die als
hulpantenne dienst doet, is van den hoepel en de raambus d
geïsoleerd door porceleinen isolatoren g en e.
Binnen in het statief h, dat door middel van de flens i op
het dek is bevestigd, bevindt zich een buis waarop de hoepel
is vastgeschroefd en die de eigenlijke draaïas is van het raam.
De hoepel is door een bus met deksel d waterdicht op de
buis verpakt. In deze bus is een lager bevestigd, waarin de
buis kan draaien. Het ondereind van de buis eindigt in het
handwiel onder het huis j, op de voorzijde waarvan de peil
schaal is aangebracht (zie ook fig. 177 en 180). Onder in
het huis bevindt zich het lager van het handwiel l, waarmede
de hoepel kan worden rondgedraaid. Onder in de buis is
nog een tweede buis m bevestigd, waarin 4 verbindingsdraden zijn aangebracht tusschen het raam en den ontvanger,
die om het statief vast is opgesteld. Deze draden hebben ter
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Fig. 176.
Complete Telefunken RZ
type E 374 N
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onderscheiding verschillende kleu
ren en wel rood (A) en groen (B)
voor de aansluitingen van het
begin en het einde der raamwikkeling, geel voor de hulpantenne
( H) en zwart voor de aardleiding
(E).
Deze
letteraanduidingen
komen ook op de resp. aansluitin
gen op den ontvanger voor.
De peilwijzer bestaat uit merkteekens, aangebracht op den rand
van een schijfvormige constructie
( peilschijf), waarvan de as door
middel van kamwielen is gekop
peld op de buis en het handwiel,
waarmede het raam en dus tevens
de peilschijf, worden gedraaid. De
merkteekens bewegen zich langs
den binnenrand van de vaststaan
de peilschaal k (fig. 176 en 180).
welke in 360 graden is verdeeld.
Bij de streep met witte punt (op
een zwart blokje) worden de
peilingen
afgelezen
(peilingsaflezer), terwijl hiertegenover een
enkele streep is aangebracht, welke
als contrólemerk voor den juisten
stand van den peilingsaflezer
dient. Indien geen mechanische
correctie wordt toegepast (zie
beneden) wordt de peilingsaflezer
met een schroefje vastgezet en
moet zich dan juist 180° tegen
over de contrólewijzer bevinden.
Rechthoekig op deze beide en
180° tegenover elkaar zijn een
rosé en een blauwe punt aange
bracht, welke correspondeeren
met de gelijke kleuren op den richtingschakelaar (9) van het ont
vangtoestel en dienst doen bij de
bepaling van de richting, waarin
het te peilen station ligt.

Fig. 177.

Foto van tien Telefunken richtingzoeker type E 374 N.
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De peilingen worden zoodanig afgelezen op de peilschaal,
dat het getal genoteerd wordt tegenover den wijzer met de
witte punt, hetwelk dus aangeeft den hoek in graden die de
richting, waarin het te peilen station ligt, maakt met het
nul-punt van de schaal (richting vooruit-achteruit van het
schip).
Aangezien ook bij dezen richtingzoeker op het zwakste
geluid wordt gepeild, is het raam 90° ten opzichte van het
nulpunt van de peilschaal gedraaid, d.w.z. als de peilingsaflezer b.v. 90° aanwijst, staat het raam evenwijdig met de
kiellijn.
Concentrisch met de peilschaal is nog een pelorusschaal
aangebracht, welke hetzelfde doel heeft als bij de Marconi
richtingzoekers en hier dus niet verder behoeft te worden
beschreven.
Boven het handwiel bevindt zich nog een handschroef n.
waarmede het raam kan worden vastgezet.
DE ONTVANGER.

De ontvanger (fig. 178) is uitgerust met twee h.f. schermroosterlampen RES 094, 1 detectorlamp en 1 l.f. versterkerlamp, beide van het type RE 144. De afstemming van de
beide h.f. kringen en den detectorkring is eenknops met
fijnregeling. De raamkring is aperiodisch en inductief
gekoppeld aan den 1 en h.f. kring. De koppeling tusschen de
hulpantenne en den raam- en 1 en h.f. kring is gedurende het
peilen eveneens inductief en tegelijkertijd regelbaar, terwijl
zij bij de richtingbepaling galvanisch is.
Het raam is aangesloten aan de klemmen A en B. de hulp
antenne aan H. Voor de koppeling tusschen den raamkring
en den len h.f. kring dient de transformator T, waarvan een
gedeelte a—b van de primaire in den raamkring is op
genomen. De trimmer C dient om de gezamenlijke capaciteit
van de verbindingskabels tusschen raam en ontvanger een
constante waarde te geven van totaal 200 cm. Bij een normale
montage is de lengte2 van den verbindingskabel ± 2 m en
de capaciteit 50 cm, in welk geval C op zijn grootste waarde
van 150 cm moet worden ingesteld.
Ie h.f. kring.

De uit het raam ontvangen energie wordt door de primaire
van den transformator T aan de secondaire overgedragen.
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Deze secondaire (15—16) vormt met den regelbaren conden
sator Clt waarop parallel de trimmer 12 is verbonden, den
afgestemden roosterkring. De h.f. raamenergie wordt zoo
doende op het rooster 15 van de h.f. versterkerlamp 14 aan
gelegd. De plaat wordt parallel gevoed, over den weerstand 22
en de smoorspoel 21, door de anodebatterij (100 V.) en de
gelijkstroom wordt in regelmatig rhythme geregeld door de
snelle spanningsveranderingen van het rooster 15. De h.f.
trillingen, die zoodoende in den plaatkring worden opgewekt,
worden aanzienlijk versterkt vergeleken bij die in den
raamkring.
Het gloeidraadcircuit van de lamp 14 is ontkoppeld door
den condensator 18.
2e h.f. kring.
De plaatkring van de le h.f. lamp wordt door conden
sator 18 capacitief gekoppeld aan het rooster van den 2en h.f.
kring. Parallel op de roosterspoel 24 is de afstemcondensator
C2 verbonden, waarop een trimmer 26 is aangesloten. In de
2e h.f. lamp 30 worden de h.f. trillingen opnieuw versterkt.
De plaat wordt parallel gevoed over den weerstand 35 en
de smoorspoel 33.
De gloeistroomregelaar 32, opgenomen in den gloeidraadkring van de lamp 30 biedt de mogelijkheid om de h.f. ver
sterking naar willekeur te regelen. De stuurroosters van de
beide h.f. lampen krijgen een negatieve spanning van 1.5 V.
resp. over de weerstanden 16 en 25.
In de voedingsleidingen voor de schermroosters der beide
h.f. lampen zijn resp. de weerstanden 20 en 31 opgenomen,
ontkoppeld door de condensatoren 17 en 29.
Detector.
De versterkte trillingen van den 2en h.f. kring worden
naar den afgestemden roosterkring van den detector
(1—?>1 — 29— 35) gevoerd via den koppelcondensator 34.
Deze kring wordt afgestemd door den condensator C3,
waarop parallel de trimmer 41 is aangesloten.
De condensatoren Cp C2 en C3 zijn op één as gekoppeld en
de rotors worden op de frontplaat door één knop bediend.
De condensatorschaal is geijkt in kHz. Het bereik is
527 — 222 kHz. (570—1350 m).
Door middel van de terugkoppelspoel (40), opgenomen in
den plaatkring, kan de graad van koppeling ten opzichte
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van de roosterspoel 37 binnen wijde grenzen worden geregeld.
Hierdoor kan de geluidsterkte belangrijk worden vermeerderd
wanneer teekens van gemoduleerde zenders worden
ontvangen. Bij de ontvangst van teekens van ongedemptr'
zenders, wordt een hulptrilling opgewekt wanneer de
koppeling tusschen de rooster- en plaatspoelen vast wordt
gemaakt.
De h.f. trillingen van den 2en h.f. trap worden omgezet in
l.f. trillingen door roostergelijkrichting in den detector, welke
bepaald wordt door de juiste waarden van den roostercondensator 43 en het hoog-ohmige lek 44.
Serievoeding wordt hier toegepast via den weerstand 54,
terwijl het filter 1—33—'39 (condensatoren 49, 50 en smoorspoel 52) in den plaatkring voorkomt, dat h.f. trillingen in de
l.f. kringen doordringen.
Het gloeidraadcircuit is ontkoppeld door den condensator 47.
L.f. versterking.
De l.f. trillingen van den plaatkring van den detector
worden via den l.f. transformator 53 (op de primaire waarvan
de condensator 51 is aangesloten) toegevoerd aan het stuurrooster van de l.f. versterkerlamp 55, waarin ze worden
versterkt en tenslotte de telefoons bereiken, welke aan de
klemmen 1 en 42 verbonden zijn. Teneinde den gelijkstroom
in den plaatkring te beletten door de telefoons te gaan (z.g.
stroomlooze schakeling), is de condensator 57 en een l.f.
smoorspoel 56 (met ijzeren kern) opgenomen. In verband
met haar lagen ohmschen weerstand, wordt de plaatgelijkstroom onverzwakt door de spoel doorgelaten, terwijl zij aan
de l.f. anodestroomvariaties een hooge impedantie biedt, in
tegenstelling met den telefoonkring. waarin deze variaties dan
ook zullen optreden en de teekens worden hoorbaar gemaakt.
In de plaatvoeding is de weerstand 58 opgenomen.

Contröle-kringen.
De milli-ampèremeter 39 dient om de emissie-stroomen
van de lampen te meten. Omdat deze stroomen niet dezelfde
zijn voor alle lampen en aangezien bovendien een minimale
stroomsterkte noodig is voor een goede werking, heeft het
instrument geen geijkte schaal, doch enkel een roode streep
als contrólemerk. Dit geeft de grens aan waar beneden het
m.A. verbruik en dus de emissie der lampen niet mag zakken.
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Door middel van den schakelaar 38 kan de meter op de
anodekringen van de lampen worden aangesloten in de
volgorde 2-1-3-4 (lampen 30-14-46-55) over de weerstanden
35, 22, 54 en 58. De schakelaar van den meter is voorzien
van een veer, waardoor hij steeds in den beginstand terug
springt nadat hij in gebruik is geweest. Zoodoende wordt
steeds de emissie-stroom van de 2e h.f. lamp geregistreerd
en heeft men een aanwijzing, dat de gloeidraadweerstand van
deze lamp op de juiste waarde is ingesteld.
Minimum-correctie.
Wanneer de hulpantennekring wordt gebruikt voor de
minimum correctie, bestaat hij uit de reeds genoemde staaf f
(fig. 176), den schakelaar S en de spoel 10 (fig. 178). Bij
het peilen is de hulpantenne door deze spoel inductief
gekoppeld aan de secondaire spoel 15—16 van den raamtransformator T.
De koppeling tusschen deze beide spoelen is van den
nulstand uit aan weerskanten over 90° regelbaar door middel
van schakelaar geel 2 (fig. 180—'10) en bepaalt op deze
wijze zoowel de hoeveelheid energie die uit de hulpantenne
aan den raamkring wordt overgedragen als de phase daarvan.
De storende ontvangst wordt opgeheven (zie bladz. 293 semicirculaire correctie) en het minimum wordt scherper.
Richtingbepaling.
Ook voor het verkrijgen van het hartvormige diagram
wordt de hulpantenne gebezigd.
De schakelaar S (die bij het peilen den stand X — X —X
heeft) wordt voor de richtingbepaling in den stand Y —Y—Y
geplaatst, waardoor de ontvangstenergie van de hulpantenne
over den weerstand R (7) en de bovenste helft van de
primaire van den transformator T naar aarde gaat. Door het
gedeelte a-b van de primaire passeert ook de raamenergie.
In den stand Z — Z — Z geschiedt hetzelfde, doch nu over den
weerstand Rr (8) en de onderste helft van de primaire T,
waardoor de phase van de energie der hulpantenne 180° ver
andert (fig. 178).
De weerstanden R en
dienen om de hulpantenne
aperiodisch te maken. Indien blijkt dat bij de richtingbepaling
het verschil tusschen de beide geluidsterkten niet scherp
gedefinieerd is, moeten voor de weerstanden andere waarden
worden gekozen.
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Fig. 180.
1. milll-ampèremeter voor het meten van den plaatstroom der ontvanglampen.
2. schakelaar (bruin 2), waarmede de meter achtereenvolgens in den plaatkring
der lampen kan ingeschakeld worden. De boven den knop aangebrachte deelstreepjes zijn van links naar rechts genummerd 2, 1, 3, 4 (zie fig. 177).
3. afstemschaal.
4. afstemknop (wit I).
5. knop voor het regelen van de gloeispanning (bruin I).
6. knop voor het regelen der terugkoppelingschaal (wit 2).
7. aansluiting voor de koptelefoons.
8. omrekeningstabel frequenties-golflengten .
9. „sense” schakelaar geel I (de drie kleine cirkeltjes links zijn van onder naar
boven gekleurd geel, blauw en rosé ; staat de schakelaar op geel, dan is de
,,sense”-inrichting buiten dienst ; het gebruik van de standen blauw en
rosé is in den tekst aangegeven).
10. schaal (geel 2) met knop voor de regeling van de koppeling tusschen raam
en hulpantenne.
Onder aan de figuur ziet men de peilschaal K (geel 3) en het handwicl L (de
letteraanduidingen komen overeen met die van fig. 176).

Aanduiding der kleuren.
Bruin = instelling der lampen ; wit = afstemmen ; geel = peilen ;
blauw/rose = herkenningskleuren voor de richtingbepaling.
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Aangezien voor de richtingbepaling het raam in den stand
van maximale ontvangst wordt gedraaid en de niet-afgestemde
hulpantenne in vergelijk daarmede veel geringere energie
opneemt, worden bij de richtingbepaling in den raamkring
de beide weerstanden R2 en ^3 opgenomen om de verhouding
tusschen de beide ontvangsten gunstiger te maken.
Wanneer men bij maximale ontvangst schakelaar 5 (welke
op het toestel geel is gekleurd en het cijfer 1 draagt)
achtereenvolgens in de standen Y—Y—Y en Z- -Z—Z plaatst
(resp. met blauw en rosé aangegeven, welke kleuren correspondeeren met die op den draaienden peilwijzer), zal het
resultaat zijn een duidelijk waarneembaar verschil in geluid
sterkte, dus het geluid zal of sterker of zwakker zijn, d.w.z.
de raamontvangst wordt in stand Y—Y—Y (blauw) door de
hulpantenne versterkt en in stand Z—Z—Z (rosé) verzwakt,
of omgekeerd.
En nu is het gekleurde kenteeken. dat zich bevindt bij den
stand van den schakelaar S op den ontvanger, waarop de
ontvangst verzwakt wordt, de aanduiding dat de overeen
komstige kleur op den peilwijzer de richting aangeeft, waarin
het te peilen station ligt. Laten we dit met een voorbeeld
duidelijk maken.
Stel dat een station een minimum geeft op 45°. In dezen
stand van den peilwijzer zal dus de witte peilpunt wijzen in
de richting 45° op de schaal, terwijl dan het blauwe ken
teeken ligt op 315° en het rosé op 135°. Voor het bepalen
van de richting moet het raam 90° worden gedraaid en zal
de witte peilpunt b.v. komen op 135°, terwijl nu het blauwe
merk komt tegenover 45° en het rosé tegenover 225°.
Nu wordt de schakelaar S achtereenvolgens geplaatst in de
posities Y—Y—Y en Z—Z—Z (blauw en rosé) en noteert
men den stand die het geringste geluid aangeeft. Geeft de
stand Y—Y—Y (blauw) de geringste ontvangst, dan is de
juiste peiling 45° en in het andere geval is zij 225°.
Zou men geen duidelijk verschil in geluidsterkte krijgen,
dan dienen zooals gezegd de weerstanden R en R^ door
andere vervangen te worden.
Correctie.

Het is mogelijk met dit toestel de correctie automatisch
toe te passen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een
metalen schijf, die van een tweeledige graadverdeeling
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is voorzien. In het midden, in een cirkel, zijn de
getallen 0—360 geplaatst, overeenkomende met de graadverdeeling van de peilschaal, terwijl naar den buitenrand toe
eveneens graadverdeelingen zijn aangebracht, waarop de
verschillende correcties tegenover de peilingshoeken worden
aangeteekend. Halverwege het midden en den buitenrand is
de z.g. nullijn, waarbuiten positieve en waarbinnen de
negatieve correcties worden aangeteekend.
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Fig. 181.

Zijn alle waarden over de geheele schaal vastgesteld, dan
wordt de schijf langs de aldus verkregen kromme uitgeknipt
met een blikschaar of uitgezaagd (fig. 181), en onder den
peilwijzer aangebracht. De peilingsaflezer is verbonden aan
een scharnierenden hefboom met tegenveer, welke in werking
kan treden als het schroefje, waarmede de peilingsaflezer
(zwart blokje met witte punt) is vastgezet, wordt verwijderd.
Op de hefboom is een nok bevestigd, welke nu langs den
uitgesneden rand van de metalen schijf loopt. Naarmate den
vorm van de schijf, wordt de scharnierende hefboom geopend
of gesloten, waardoor de peilingsaflezer die door het handwiel wordt rondbewogen zoodanig wordt gestuurd, dat hij
bij de positieve correcties het juiste aantal graden vooruit en
bij de negatieve correcties het juiste aantal graden achteruit
wordt verplaatst.
Het aanbrengen van de correctieschijf geschiedt als volgt,
De pelorusschaal en peilschaal worden losgenomen. Nadat
een konische schroef is opgelost, kan de pijlschijf van de as
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worden verwijderd. In het midden van de metalen schijf is
een opening aangebracht, waardoor de as van den peilwijzer
passeert. Twee nokken op het vaststaande gedeelte van het
huis, die wederom in openingen in de metalen schijf passen,
dienen om deze op zijn plaats te houden.
Belangrijk. Bij het herplaatsen van den peilwijzer moet de
peilingsaflezer naar rechts worden bewogen, waardoor de
nok op den hefboom over den rand van de schijf passeeren
kan en bij loslaten daartegen aan komt te liggen.

Onderhoud.

De zich boven in het statief en onder bij het handwiel
bevindende lagers moeten van tijd tot tijd door middel van
de smeerpotjes worden gesmeerd en die dus met consistentvet
gevuld moeten blijven. Ook de bij de mechanische correctie
behoorende beweegbare deelen behooren van tijd tot tijd te
worden schoongemaakt en met fijne olie te worden gesmeerd.
De aan het zeewater blootgestelde deelen van het raam
en statief moeten goed in de verf gehouden worden, waarbij
zorgvuldig moet worden gewaakt tegen het mede schilderen
van de beide gummikousen en de isolatoren welke zich
’ op
het raam bevinden.
Montage.

Voor de montage van den richtingzoeker moet in het dek,
ter plaatse waar het raam wordt opgesteld, een gat van
220 m.M. middellijn worden geboord (fig. 179). Op dit gat
plaatst men een teakhouten blok 1 van 50 m.M. dikte, hetwelk
op het dek wordt vastgeschroefd, onder tusschenvoeging van
een laag loodwit met katoen 3, om het indringen van water te
voorkomen. Het voetstuk 12 wordt op het blok vastgezet,
met tusschenvoeging van een rubberring 2.
Nadat de klemband 4, onder het handwiel, is opgelost, kan
de draaiende binnenbuis 6 bovenwaarts uit de vaststaande
buitenbuis 7 getrokken worden. De pelorusschijf 8 kan ver
wijderd worden door aan den daaraan vastzittenden knop te
trekken, waarna de schaal 9 met ring kan worden afgenomen.
De peilschijf met correctie-inrichting wordt nu geheel zicht
baar en deze kan verwijderd worden door het losschroeven
van de kartelmoer (waaraan een conisch verloopend onderstuk
is bevestigd), waardoor de pal, waarmede deze inrichting op
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de as vastgehouden wordt, vrijkomt. (Bij het terugplaatsen
moet deze inrichting zoodanig geplaatst worden, dat de pal in
de wigvormige uitsparing van de as valt.)
De zich boven in het huis van de aandrijfinrichting 5 (twee
haaks op elkander staande kamwielen) bevindende borgschroef 10 met contra-moer, welke buis 7 op haar plaats
houdt, moet losgedraaid worden. De klemband 11, welke om
buis 7 zit, moet opgelost worden om de aandrijfinrichting 5
met handwiel van de buitenbuis 7 te kunnen aftrekken.
Laatstgenoemde buis wordt van het dek af door het voet
stuk 12 gestoken en daaraan provisorisch vastgehouden door
aandraaien van klemband 13. Nadat de aandrijfinrichting 5
met handwiel op haar plaats is gezet en klemband 11 is
vastgeschroefd, wordt de draaiende buis 6 in de vaste buis 7
geschoven. Nadat de bovengenoemde onderdeelen (correctieinrichting, schaal en pelorusschijf) op hun plaats zijn gebracht,
wordt klemband 13 opgelost en dient de aandrijfinrichting 5
met buis 7 zoo ver verschoven te worden, tot de gewenschte
afstand van het handwiel tot de zich daaronder bevindende
tafel is verkregen.
De klemband 13 wordt nu vast aangedraaid, zoodat buis 7
stevig aan het voetstuk 12 is bevestigd. Mochten de buizen
6 en 7 te lang zijn, dan moeten van de ondereinden even lange
stukken worden afgezaagd.
Om te voorkomen dat de buis 7 nog zou kunnen slippen,
moet door de opening 14 in klemband 13 een gaatje in deze
buis worden geboord, waarna de borgschroef aangedraaid
en verzekerd wordt door een contra-moer. In geval de buizen
korter zijn gemaakt, moet voor de borgschroef 10 een nieuw
gat met een 4.5 m.M. boor geboord worden.
Voor het waterdicht maken van de buis 7 in het voetstuk 12
moet de ruimte 15 opgevuld worden met pakkingringen.
De raamverbindingen worden van boven door de buis 6
naar binnen getrokken en worden door het bovenste klosje,
waarin de afzonderlijke draden vast zijn opgesloten, vast
gehouden.
Nadat het deksel 16 van het hoepelraam 17 is afgenomen,
wordt laatstgenoemde op de buis 6 bevestigd (dit is maar
in één stand mogelijk) door middel van de 4 aanwezige
bouten, met tusschenlegging van veerende ringen. Voor het
aanzetten van deze bouten worden speciale pijpsleutels bij
de installatie verstrekt. De raamverbindingsdraden worden
als volgt in den kop 18 van het raam bevestigd :
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rood gemerkte draad aan klem A.
groen
..
B.
zwart
,,
,,
ft
aardschroef.
9eel
-•
..
,, de klemschroef. welke
zich aan de onderzijde van het deksel 16 bevindt.
Laatstbedoelde draad is de aansluiting voor de hulpantenne.
Het deksel 16 wordt vervolgens weer vastgeschroefd,
waarna de hulpantenne-staaf 19 op haar plaats gebracht en
onderaan met een spie wordt geborgd.
De ontvanger 20 moet op de buis 7, boven het huis van de
aandrijfinrichting 5 worden bevestigd. Hiertoe plaatst men
hem op de beide pennen boven klemband 11. waarna de
aanwezige band aan de achterzijde van den ontvanger om
de buis wordt vastgeklemd.
De, uit het ondereinde van buis 6, komende raam-aansluitdraden worden in de kromme buis 21 getrokken. Deze buis
wordt met het eene eind gestoken in het ondereinde van
buis 6 (bij het handwiel), terwijl het andere einde wordt
gelegd in de linksche opening aan den onderkant van den
ontvanger. Deze opening is voorzien van een klemband, welke
nu wordt aangedraaid. In het laatste klosje van de raamaansluitdraden in de kromme buis 21 moeten de draden met
bindgaren worden vastgezet om te voorkomen dat er trek
op komt.
De in den ontvanger aanwezige aansluitklemmeni van de
raamleidingen, hulpantennestaaf en <aarddraad, zijn aangeduid
met de letters A. B, H enl “
E.
A = begin van <den raamdraad.
B = einde
H = hulpantennestaaf.
E = aarde.
De draden moeten op de volgende wijze worden aangesloten :
A = roodgemerkte draad
B = groen
H = geel
E = zwart
~
20 met de laadkast
De verbindingen van den ontvanger
type och 491 N (22), alsmede die met de stroombronnen
----- voor
— elk door middel van 6-aderige lood23 en 24, geschiedt
waarvan de verschillende aders als volgt
kabels (25 en 26),
7
zijn gemerkt :
de
„
,,
’•
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Groen = aansluiting — 1.5
V.
bruin =
„
—4
V.
geel
=
,,
—50/100 V.
blauw =
V.
oranje =
+ 50
V.
rood =
4- 100
V.
De in den ontvanger en op de laadkast aangebrachte aansluitklemmen zijn als volgt gemerkt :
— 1.5, — 4, —50/100, + 4, + 50, + 100.
Voor de aansluiting van de verbindingen aan de schakel
kast 22 verwijzen wij naar fig. 182.
Om het raam 17 te richten, moet het handwiel zoo ver
gedraaid worden, tot het contróle-merkpunt (zwart blokje
met enkele witte streep) op 90° staat. In dezen stand
moet de aandrijfinrichting 5 door middel van de ver
grendeling 27 worden vastgezet. De klemband 4 wordt
opgelost en het raam nauwkeurig in langscheepsche richting
geplaatst. Vervolgens wordt klemband 4 goed vastgezet,
waarna met behulp van een boor de draaiende buis 6, op de
plaats waar zich het gaatje 28 bevindt, wordt doorboord.
In dit gaatje wordt een borgschroef gedraaid, welke door
een contra-moer wordt verzekerd, zoodat de buis en daarmede het hoepelraam zich niet meer ten opzichte van het
handwiel en den peilwijzer kunnen verplaatsen.
Aan de achterzijde van de buitenbuis is onderaan een pijpje
met kraan aangebracht voor afvoer van condensatiewater.

LAADKAST TYPE Sch 491 N.
Op den linkschen Voltmeter (fig. 179, 22) kan de gloeispanning, de schermroosterspanning van 50 V. en de anodespanning van 100 V. worden afgelezen door den schakelaar
(rechts bovenaan) op de betreffende standen te plaatsen.
Door middel van den stroomrichtingsaanwijzer, welke
tusschen den voltmeter en den schakelaar is aangebracht,
kan worden gecontroleerd of de batterij in de goede richting
wordt geladen. De wijzer moet bij het laden naar links
uitslaan ; zoo dit niet geschiedt, is de netaansluiting foutief
aangebracht en moeten de verbindingen omgedraaid worden.
In het midden van de frontplaat ziet men den hoofd
schakelaar (zie ook schema, fig. 182), waarmede in de aan
gegeven standen de ontvanger aan de stroombronnen kan
worden aangesloten (stand ,,Peilen”) of de gloeidraadbatterij
365
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aan de netspanning (stand „Laden”). Ook kunnen daarmede
de toevoerleidingen afgeschakeld worden.
Links en rechts van den hoofdschakelaar zijn de beide
zekeringen aangebracht. Neemt men het dekplaatje onder de
kast weg, dan worden de aansluitklemmen zichtbaar.
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Fig. 182.

Binnen in de laadkast is een minimaal-relais aangebracht.
Bij het plaatsen van den schakelaar op „laden”, wordt het
relais bekrachtigd en is de gloeidraadaccumulator op de net
spanning aangesloten. Wordt het net spanningsloos of daalt
de spanning beneden een bepaalde waarde, dan openen zich
de relaiscontacten en wordt dus automatisch de laadspanning
van de batterij afgenomen. Neemt deze spanning weer toe en
heeft men den schakelaar op „laden” laten staan, dan
schakelt het relais zich vanzelf weer in en de lading vindt
voortgang.
De laadweerstand heeft een zoodanige waarde, dat de
lading plaats vindt met een stroomsterkte van 2.4 A.
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Fig. 182 geeft het schakelschema van de laadkast. De
spanning (65 of 110 V.) van het scheepsnet wordt aan de
klemmen 1 en 7 aangesloten, de laadweerstand aan 5 en 8,
de gloeidraadbatterij aan 9 en 10. Aan de klemmen 16 en 17
worden resp. +50 en +100 van de anodebatterij verbonden,
terwijl —1.5 V. (neg. roostersp.) van deze batterij aan 18
wordt aangesloten.
De aansluitklemmen van den ontvanger worden aan de
gelijknamige klemmen van de laadkast verbonden.
In den stand ,,laden” vloeit de laadstroom van + dynamo
(klem 1) over de zekering 2, de contacten 2-3 van den
schakelaar, de relaisspoel 3-4. den voorschakelweerstand 4-5,
over de schakelaarcontacten 5-6 en zekering 6-7 naar de
minpool 7. Het contact 3 van het minimaalrelais sluit, zoodat
de laadstroom dan gaat via 1-2, 2-3, 3-10, klem 10. door de
gloeidraadbatterij naar klem 9, door den stroomrichtingaanwijzer 9-8, over contact 8 van den schakelaar, klem 8,
door den laadweerstand naar klem 5, over den schakelaar 5-6
en zekering 7 naar de minpool.
Bij het ontladen vloeit de ontlaadstroom van + accu over
klem 10, het schakelaarcontact 10-13, de gloeidraden van de
ontvanglampen, klem 12, het schakelaarcontact 12-8, de
stroomrichtingaanwijzer 8-9 terug naar — accu.
Uitsluitend om de spanning van de droge anodebatterij
(waarin ook de negatieve roosterbatterij is ingebouwd) te
meten, zijn de klemmen 16 en 17 met den voltmeterschakelaar
en dus met den voltmeter verbonden.

I

HET PEILINGBOEKJE.
Voor het gebruik bij den richtingzoeker wordt door RadioHolland een peilingboekje verstrekt, waarin de radiopeilingen
worden opgeteekend, welke, na herleiding tot ware peilingen,
worden vergeleken met de peilingen, zooals ze volgens het
waar of gegist bestek hadden moeten zijn. Een eventueel ver
schil tusschen deze geeft de fout van den richtingzoeker.
De hoofden van de kolommen in het peilingboekje zijn
gemerkt van 1 t/m 10 (fig. 184 op blz. 372 en 373). De
beteekenis van de kolommen 1, 2 en 3 is duidelijk. In kolom 4
,.voorliggend op standaardkompas” wordt de kompaskoers
ingevuld, zooals die, op hetzelfde oogenblik waarop de
telegrafist de radiopeiling neemt, door den stuurman wordt
afgelezen. Kolom 5 ,,voorliggend rechtwijzend” geeft den
waren koers van het schip, die uit den kompaskoers door
367
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toepassing van de mis
wijzing (zie bladz.396)
is afgeleid. De mis
wijzing was dus in het
eerste voorbeeld —12°.
Kolom 6 ..peiling recht
wijzend” of ware pei
ling wordt verkregen
door optelling van de
getallen uit de kolom
men 3 en 5, eventueel
door van de uitkomst
360° af te trekken.
Nadat een serie pei
lingen van een zelfde
station op bovenge
noemde wijze alle zijn
herleid tot ware peilin
gen, worden de ver
kregen uitkomsten ge
middeld en het gemid
vermeld
in
delde
kolom 7. Deze uit
wordt
ver
komst
geleken met de peiling,
zooals zij volgens een
waar of gegist bestek
(kolom 8 of 9) had
moeten zijn, terwijl
het eventueel verschil
wordt aangeteekend in
kolom
10.
Tevens
wordt dan daarbij ver
meld of het verschil (de
fout)
langscheepsch
of dwarsscheepsch is,
door vergelijking met
de
radiopeiling
in
kolom 3.
De eerste peiling b.v.
geeft een uitkomst, die
10° te groot is. Indien
dus de radiopeiling

(kolom 3) 28° had bedragen, was het resultaat juist geweest.
Nu zij echter 38° tot uitkomst geeft, volgt hieruit, dat de
peiling naar het dwarsscheepsche net is toegetrokken en dit
dus te veel opvangt. Wij noemen dan de fout dwarsscheeps.
Op dezelfde wijze redeneerend vinden wij, omdat de 4e radiopeiling 3° te groot is, dat het langscheepsche net te veel
opvangt en spreken wij hier van een langscheepsche fout.
De uitkomsten worden verzameld op een speciaal formulier
(fig. 183), waaruit kan worden vastgesteld, indien er zich
fouten voordoen, welke voorzieningen moeten getroffen
worden tot opheffing daarvan.
Het voorbeeld in fig. 184 en het overzicht in fig. 183 geven
de resultaten van een richtingzoeker met vaste ramen, die
juist was gemonteerd en die in de haven, door de nabijheid
van kranen, ijzeren loodsen e.d. niet zuiver kon worden
gecalibreerd, hetgeen dus op zee door den telegrafist moest
geschieden. Dit laatste behoort echter tot de uitzonderingen,
omdat in het algemeen iemand van de Inspectie van RadioHolland mede naar buiten gaat en de afregeling verricht of de
correctiekromme vaststelt op teekens van het radio-baken van
het lichtschip „Maas”, waarbij dan tegelijkertijd door de
brug zichtpeilingen op dit lichtschip worden genomen. Het
schip moet dan langzaam langs het radiobaken stoomen, eerst
b.v. met de stuurboordzijde daarheen gericht, vervolgens met
bakboordzijde. Op deze wijze kan men een rondpeiling nemen.
Uit het voorbeeld van fig. 184 blijkt, dat de eerste peilingen
alle een dwarsscheepsche fout vertoonden, waarna de
telegrafist de calibreerspoel, die op het l.s. net was verbonden,
wijzigde en 3 secties daarvan bijschakelde. Daarna bleken
de peilingen een l.s. fout te geven, waarna hij overging tot het
uitschakelen van 1 sectie van de calibreerspoel. De daarna
genomen peilingen waren correct.
Het calibreeren mag alleen geschieden, wanneer de radiopeilingen kunnen vergeleken worden met zichtpeilingen.
Alleen in uitzonderingsgevallen mag dit geschieden op een
waar bestek en dan alleen wanneer de navigeerende officier
volkomen zeker is van de juistheid daarvan.
De latere peilingboekjes hebben naast de kolom „aflezing
richtingzoeker” een kolom „toe te passen correctie”. Hiervan
wordt gebruik gemaakt wanneer wij met een richtingzoeker,
voorzien van een draaiend raam te doen hebben, waarbij dus
een correctie-kromme wordt gebruikt. Bij iedere genomen
radiopeiling leest men op die kromme af hoe groot de correctie
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is die daarop moet worden toegepast, vult deze waarde in de
betreffende kolom in en past haar met haar teeken toe.

NACHTEFFECT.
Op bladz. 280 werd reeds met enkele woorden hiervan
gewag gemaakt. Ofschoon vele bekende figuren het ver
schijnsel tot een onderwerp van hunne onderzoekingen hebben
gemaakt, schijnt toch de oorzaak van de optredende fouten
in vele gevallen niet geheel bekend te zijn. Gelukkig evenwel
doet zich de omstandigheid voor, dat bijna steeds het op
treden van het verschijnsel kan worden waargenomen. Het
treedt voornamelijk op na zonsondergang, doch ook is het
effect overdag waargenomen.
De gevolgen van het nachteffect zijn hoofdzakelijk, dat de
minima van ontvangst onbestemd worden, zelfs kan het voor
komen, dat een bepaald minimum in het geheel niet of uiterst
moeilijk valt waar te nemen. Een abnormaal vaste koppeling
van de semi-circulaire correctie ter verkrijging van minimumverscherping wijst in het algemeen op het optreden van dit
verschijnsel.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen
zelfs de minima zoodanig verplaatst worden, dat fouten
tot 90° toe optreden terwijl richtingbepaling onmogelijk
wordt. Ook doet zich de eigenaardigheid voor dat, bij
ontvangst van vonkzenders, de toon van de vonk varieert
bij het draaien van den goniometer door den stand
van minimum ontvangst, terwijl eveneens de sterkte van
ontvangst somwijlen fluctueert. Het is voorts waargenomen,
dat het verschijnsel zich in veel sterkere mate voordoet bij de
ontvangst van ongedempte, dan van gedempte en gedemptongedempte golven. In het algemeen mag worden aan
genomen, dat in de beide laatste gevallen de, door het nacht
effect veroorzaakte, fouten over afstanden tot 100 mijl,
gewoonlijk niet grooter dan een paar graden zijn, wanneer de
peilingen over zee genomen worden. Bij grootere afstanden
of wanneer de peilingen over land genomen worden, dienen
ze als onbetrouwbaar te worden aangemerkt, wanneer het
verschijnsel zich voordoet.
Over de oorzaak van het verschijnsel zijn verschillende
onderzoekingen gedaan. Een theorie daarover komt in ’t kort
op het volgende neer :
Verondersteld wordt dat de golven, uitgezonden door een
bepaald zendstation, zoowel langs den rechten, horizontalen
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weg als door terugkaatsing uit de bovenste geïoniseerde
luchtlagen, op het ontvangstation aankomen. Omdat de weg
door de teruggekaatste golf afgelegd, de langste is, zal er
een phaseverschil ontstaan tusschen de beide golven op
’t oogenblik dat ze het ontvangstation bereiken. Op bladz. 266
zagen wij dat, afhankelijk van den stand van het raam ten
opzichte van de sterkte van het magnetische veld in de golf,
de E.M.K., in het raam opgewekt, veranderde en dat op
’t oogenblik van maximum veldsterkte de E.M.K. nul was.
Hieruit volgt dus, dat de phase van de E.M.K. in de ontvangantenne ten opzichte van die in de zendantenne afhangt van
den afstand tusschen beide. Het zal voorts duidelijk zijn dat,
indien er een frequentieverloop optreedt in de uitgezonden
trillingen, daardoor eveneens een phaseverschil tusschen de
E.M.K.’n optreedt.
Het kan zich voordoen dat, als de golven het ontvang
station bereiken, er tusschen beide een phaseverschil van 180°
bestaat, waardoor dus geen ontvangst veroorzaakt wordt. Een
verandering in frequentie of in de lengte van den weg door
de teruggekaatste golf afgelegd, doet echter de phase
tusschen de beide golven veranderen, waardoor de sterkte
van ontvangst van 0 tot maximum kan varieeren.
KUSTEFFECT.

Het verschijnsel, dat onder bovengenoemden naam wordt
aangeduid, vindt zijn oorzaak in het feit dat een afwijking
in de richting van de electro-magnetische golf plaats vindt,
wanneer deze in schuine richting een punt van de aard
oppervlakte passeert, dat plotseling van aard verandert. Het
kan het best vergeleken worden met de straalbreking van
het licht, ’t welk we allen wel eens geobserveerd hebben als
wij een stok in het water steken en dan zien dat het gedeelte
onder water een hoek schijnt te maken met het gedeelte
daarboven.
Evenals dit verschijnsel veroorzaakt wordt door het verschil
tusschen de snelheid van voortbeweging van het licht in de
lucht en in het water, zoo wordt de afwijking in de richting
van de electro-magnetische golf teweeggebracht door het ver
schil in voortplantingssnelheid over land en over zee. De
analogie kan nog verder doorgevoerd worden en dan blijkt,
dat de straalbreking van het licht zich openbaart aan de opper
vlakte van het water, terwijl bij de electro-magnetische golf de
breking optreedt op de grens van land en water en het ver371
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schijnsel zal des te sterker optreden hoe scherper de hoek
van snijding is.
Bij het nemen van een peiling van een kuststation dient
men er zich van te voren van te overtuigen, dat de golven
niet voor het grootste deel over land loopen, terwijl eveneens
vermeden dient te worden om te peilen wanneer zich tusschen
schip en kuststation bergen bevinden.

STANDPLAATSBEPALING DOOR PEILSTATIONS
AAN DEN WAL.
Bij richtingzoekers, opgesteld aan den wal, moeten, teneinde
ware peilingen van schepen op zee te kunnen nemen, bij het
M.B.T. systeem de beide raamantennes resp. in een NoordZuid en Oost-West richting worden opgesteld. De wijzer
op den goniometer neemt dan een :zoodanigen stand in, dat
hij 0 aanwijst voor teekens welke uit de richting van het ware
Noorden komen. De peilingen worden geteld van 0—360°
door het Oosten.
Wanneer een schip, niet voorzien van een richtingzoeker,
een radiopeiling vraagt van één enkel walstation, kan dit het
schip slechts den hoek geven, die de verbindingslijn schip'—
peilstation maakt met het ware Noorden. Het is dus zeker, dat
het schip zich ergens op deze verbindingslijn bevindt, waar
echter is onbekend. Aangezien de standplaats van het schip
wel bij benadering bekend zal zijn, geeft de radiopeiling in
ieder geval een controle van het gegiste bestek, die de
werkelijkheid nabij komt. Waar het practisch nut van
dergelijke peilingen, b.v. in gevallen van mist, medebrengt, dat
ze op niet te grooten afstand worden genomen, kunnen ze
zonder toepassing van de correctie in de Mercator kaart
worden afgezet, daar bovendien de ligging van het walstation
nauwkeurig bekend is.
Bestaat er in de nabijheid van het eerste peilstation nog
een tweede, dan kan het schip door beide stations tegelijk
gepeild worden. De aldus verkregen kruispeiling geeft een
grootere mate van juistheid in de bepaling van de standplaats
van het schip en dit spreekt des te meer naarmate de
afstanden schip—peilstations kleiner zijn. Het zal toch zonder
meer duidelijk zijn, dat de gevolgen van een kleine peilfout op
grootere afstanden belangrijk toenemen.
Daarom worden in vele gevallen groepen van 3 peilstations
opgericht, waardoor de nauwkeurigheid der peilingen in hooge
mate toeneemt. Als voorbeeld hiervan geeft figuur 185 een

374

I

30'

WILLEMSOORD
GONIO

3Ö

*3

*o

40

/
■&

UMUIOEN GONIO l
P G Y
'

1

!
237°

I

289°

■
20

*

»

zol
/o

jjI

MAASSLUIS GONIQ
P 6 M

•M
Fig. 185.

voorstelling van een gedeelte der Nederlandsche kust met de
daarlangs gelegen peilstations te Willemsoord, IJmuiden en
Maassluis. Het kuststation Scheveningen Radio is als het
contröle-station te beschouwen, waarmede de peilstations per
landtelefoon verbonden zijn. Vraagt een schip aan Scheveningen-Radio een radiopeiling ten opzichte van de onder dit
station gegroepeerde radiopeilstations, dan wordt het door
deze stations gelijktijdig gepeild en krijgt deze peilingen door
Scheveningen-Radio medegedeeld met opgave van den tijd
waarop dit geschiedde. In het voorbeeld waren op een
bepaald oogenblik de peilingen van het schip ten opzichte
van Willemsoord, IJmuiden en Maassluis resp. 216°, 237°
en 315°. Het snijpunt van de 3 lijnen, die uit de peilstations
kunnen getrokken worden en met de meridianen door deze
stations de genoemde hoeken maken, geeft de standplaats van
het schip.
Niet steeds geven de drie lijnen een enkel snijpunt, zooals
blijkt uit het tweede voorbeeld, waar ze bij snijding een
driehoekje vormen (Willemsoord, IJmuiden en Maassluis,
resp. 231.5° 289° en 350°). De oorzaak hiervan is, dat een
geringe fout in de peilingen kan ontstaan door een klein
gebrek aan het toestel, door de bediening, door kust- of
nachteffect of doordat de peilingen niet precies op hetzelfde
oogenblik zijn genomen, zoodat het schip in den tusschentijd
zich reeds weer over eenigen afstand heeft verplaatst.
Het midden van den driehoek wordt in deze gevallen als
de juiste standplaats van het schip aangemerkt.
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HOOFDSTUK XVI.

HET UITWERKEN VAN RADIOPEILINGEN.

DE AARDE.
Nu de lezer eenigszins op de hoogte is gebracht met het
toestel, waarmede de richting wordt bepaald waaruit de
electro-magnetische golven, uitgezonden door een bepaald
station, tot ons komen en dus ook de richting van dit
seinende station ten opzichte van den waarnemer, zal het
hem zeker belang inboezemen, iets meer te weten van de
wijze waarop uit die vastgestelde richting de standplaats van
het schip kan worden afgeleid. Vanzelfsprekend is het
gebruik van richtingzoekers niet uitsluitend tot de scheepvaart
beperkt, doch wij zullen ons daartoe enkel bepalen.
De richtingzoeker is een hoek-meetinstrument en wel meet
hij den hoek, dien de verbindingslijn tusschen het seinende
station en het schip maakt met de kiellijn van het schip. Om
deze uitkomst te kunnen gebruiken moet de radiopeiling
echter herleid worden tot een ware peiling.
Om de bij draadloos peilen voorkomende zeemanstermen
ten volle te kunnen waardeeren, is het noodzakelijk hiervan
een samenvatting te geven, zoodat de telegrafist een begrip
heeft van de wijze, waarop het toestel, dat hij geroepen is
te bedienen, als een hulp in de navigatie wordt gebruikt.
Onder ons zonnestelsel wordt verstaan de zon, de planeten
met hare wachters en de kometen.
De aarde is een der tot ons zonnestelsel behoorende
planeten en beweegt zich in één jaar eenmaal rond de zon
langs een ellipsvormige baan, die ecliptica wordt genoemd.
Behalve deze jaarlijksche beweging, wentelt de aarde, die
een bolvormige gedaante heeft, dagelijks om haar as. Deze
dagelijksche draaiing om haar as heeft het verschijnsel van
dag en nacht ten gevolge, omdat beurtelings een helft van
het aardoppervlak naar de zon is toegekeerd of daarvan
afgewend.
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Daar, waar de aard-as de aardoppervlakte snijdt, liggen
de aardpolen. Op deze plaatsen is de aarde eenigszins af
geplat. De pool op het noordelijk halfrond wordt de Noord
pool, die op het zuidelijk halfrond de Zuidpool genoemd.
Over de aarde kan men verschillende denkbeeldige cirkels
trekken, welke men verdeelen kan in grootcirkels en kleine
cirkels. Een grootcirkel is een cirkel, waarvan het middelpunt
samenvalt met het middelpunt der aarde. De belangrijkste
C------- ••
1
TTgrootcirkels zijn de
Equator
en de Meridianen, omdat zij
gebruikt wordeni voor de plaatsbepaling van ieder willekeurig
punt op aarde.
De equator is een grootcirkel, loodrecht staande op de
aard-as, op 90° van de beide polen. Zij verdeelt de aarde
in twee helften,
1
het noordelijk: en het zuidelijk halfrond.
Meridianen zijn grootcirkels, gaande
ö
: over de beide polen.
Zij snijden dus den equator onder een rechten hoek.
Parallellen zijn cirkels, die evenwijdig loopen aan den
equator. Hun middelpunt ligt dus niet in het middelpunt der
aarde : het zijn derhalve kleine cirkels. Enkele bijzondere
parallellen zijn de Poolcirkels en de Keerkringen. De Pool- — ,o
cirkels, Noord- en Zuidpoolcirkel genaamd, liggen op 23}^
van de polen. Op den zelfden
afstand van den equator ver
wijderd liggen de Keerkringen.
Op het noordelijk halfrond
heet hij de Kreeftskeerkring , op
het zuidelijke de Steenboks 
keerkring. Deze beide parallel
Q
len, de poolcirkel en de keer
kring, verdeelen ieder halfrond
in drie deelen, luchtstreken ge
naamd, en wel de tropen, de
gematigde luchtstreken en de
poolstreken.
Parallellen worden ook wel
Fig. 186.
breedtecirkels genoemd, terwijl
de equator parallel en grootcirkel tegelijk is en daarom ook wel de nul-parallel wordt
genoemd. Evenzoo wordt een der meridianen, ook wel
lengtecirkels genaamd, als nul-meridiaan aangenomen. Ge
woonlijk neemt men hiervoor den meridiaan, loopende over
Greenwich in Engeland, waar zich de bekende sterrewacht
bevindt. De meeste zeekaarten zijn dan ook hierop gebaseerd.
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In figuur 186, de aarde voorstellende, hebben wij de
aard-as AB, gaande door het middelpunt M ; de snijpunten
met het aardoppervlak zijn de polen NP en ZP. De horizontale
cirkels zijn de vijf bijzondere parallellen, nl. CD de Noordpoolcirkel, FG de Kreeftskeerkring, EQ de Equator, even
nachtslijn, evenaar, linie of nul-parallel genaamd, HJ de Steen
bokskeerkring en KL de Zuidpoolcirkel. Verder staat nog
aangegeven de meridiaan, loopende over het punt S, voor
stellende de Sterrewacht te Greenwich en dus de nulmeridiaan.

PLAATSBEPALING OP AARDE.
In het voorgaande werd er reeds op gewezen, dat met
behulp van enkele grootcirkels de plaats kan worden bepaald
van ieder willekeurig punt op aarde.
De ligging van iedere plaats op aarde is volkomen aan
gegeven door haar lengte en haar breedte. Deze worden
bepaald door den equator, den nul-meridiaan en den meridiaan
loopende over de betreffende plaats.
In figuur 187, wederom de aarde voorstellende, is EABQ
de equator, NGAZ de nul-meridiaan, loopende over Green
wich en NSBZ de meridiaan,
loopende over de plaats S,
waarvan lengte en breedte
moet worden bepaald.
De lengte van een plaats op
aarde is de boog van den
equator, gemeten vanaf het
snijpunt A van den nul-meri
diaan met den equator, tot aan
het snijpunt B van den meri
diaan over die plaats met den
equator ; de boog AB is dus
de lengte van de plaats S.
Als standaard lengtemaat in
het metrieke stelsel is aan
den
genomen het 40.000.000ste deel
equator ; deze maat heeft men den naam Meter gegeven. De
geheele equator, die dus 40.000.000 Meter lang is, is verdeeld
in 360 graden, iedere graad onderverdeeld in minuteni en
seconden. Een minuut van den equator noemt men een zeemijl
,
40.000.000 _ 1C__
>
en deze heeft dus een lengte van 3^X6Ö~ ~ 1852

-
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Bovendien verdeelt men den equator nog in 24 uren,
onderverdeeld in minuten en seconden. Een uur is dus gelijk
aan 15 graden.
De lengte van een plaats wordt uitgedrukt in Ooster- of
Westerlengte. 180° Oosterlengte beteekent dus hetzelfde als
180 Westerlengte. Alle plaatsen, liggende op denzelfden
meridiaan, hebben dezelfde lengte.
Wanneer men op een bepaalde plaats het oogenblik waar
neemt, waarop de zon haar hoogste punt bereikt (culmineert),
dan is het op die plaats 12 uur middag. Door de schijnbare
draaiing van de zon om de aarde, komt de zon in het oosten
op en gaat in het westen onder. Deze schijnbare reis om de
aarde legt de zon in 24 uur af.
Wanneer men zich in oostelijke richting beweegt, dus de
zon tegemoet, dan zal men bemerken, dat men op een plaats
15° oostelijker gelegen, het volgende oogenblik van culmineeren reeds na verloop van 23 uur zal waarnemen. Op dit
moment is het dus op deze plaats 12 uur middag en dus een
uur eerder dan op de eerste plaats. Iedere 15 graden lengte
verschil geven derhalve een uur tijdverschil, vandaar dan
ook de bovengenoemde verdeeling van den equator in 24
uren. Tijdverschil en lengteverschil zijn dus zeer nauw aan
elkaar verbonden. Is het eene bekend, dan kan men daaruit
het andere afleiden.
Waanneer men in staat is gelijktijdig vast te stellen, hoe
laat het op een bepaald moment is te Greenwich en op de
plaats waar men zich bevindt, dan kan dus uit dit tijdverschil
de lengte van de plaats, waarop men zich bevindt op het
moment van waarneming, worden afgeleid.
Met behulp van observaties van een hemellichaam en de
daarbij behoorende zeevaartkundige berekeningen, is men in
staat den juisten tijd te berekenen op de plaats- en op het
moment van waarneming. Waanneer men dan tevens beschikt
over een zeer nauwkeurig loopend uurwerk (chronometer),
dat steeds den juisten tijd van Greenwich aangeeft, en men
neemt precies den tijd op, die dit uurwerk aanwijst op het
moment, dat het hemellichaam werd geobserveerd, dan heeft
men op hetzelfde oogenblik den juisten tijd te Greenwich en
den juisten tijd op de plaats, waar men zich bevindt. Het
verschil dezer tijden wordt dan herleid tot lengteverschil en
is hiermede de lengte van de plaats vastgesteld. Op boven
genoemde wijze bepaalt de zeeman op zee de lengte van de
plaats, waarop hij zich met zijn schip bevindt.
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De breedte van een plaats S op aarde (figuur 187), is
de boog van den meridiaan loopende over die plaats, gemeten
vanaf het snijpunt B van dezen meridiaan met den equator
tot aan de betreffende plaats ; de boog SB is dus de breedte
van de plaats S.
De breedte wordt uitgedrukt in graden van O tot 90 ;
plaatsen op den equator gelegen hebben 0° breedte, de
polen 90°. Op het noordelijk halfrond spreekt men van Noorder-, op het zuidelijk van Zuiderbreedte. Alle plaatsen
gelegen op de zelfde parallel hebben dezelfde breedte.
Door observaties van hemellichamen met daarbij behoorende
zeevaartkundige berekeningen, is de zeeman in staat de
breedte van de plaats van waarneming vast te stellen.
DE SAMENSTELLING VAN KAARTEN.
Zooals reeds werd gezegd, heeft de aarde den vorm
van een bol. Een getrouwe afbeelding van de aarde, waarop
alle verhoudingen juist zijn, is derhalve de globe. Om alle
bijzonderheden, die van belang zijn, op een globe te kunnen
vermelden, zal hare afmeting zoodanig groot doen zijn, dat
zij practisch niet meer te hanteeren is. Men heeft daarom
zijn toevlucht genomen tot kaarten.
Een kaart is een afbeelding van een deel van de aard
oppervlakte. geprojecteerd op het platte vlak. Het kaartnet
wordt gevormd door het stelsel van meridianen en parallellen,
die daarop, naar gelang der gebruikte projectie, als rechte
of gebogen lijnen worden voorgesteld.
Bij het uitdenken van een wijze, om een deel van de aard
oppervlakte op het platte vlak uit te beelden, vooral bij de
samenstelling van een zeekaart, moest er mede rekening
gehouden worden, dat men in staat zou moeten zijn koers
en peilingslijnen gemakkelijk daarop te kunnen uitzetten.
De koers van een schip is de hoek, die de koerslijn maakt
met den meridiaan. Deze hoek moet bij alle meridianen gelijk
blijven en wordt op de globe dus een lijn van dubbele
kromming, loxodroom. genoemd. Bij de samenstelling van het
kaartnet kwamen twee eischen naar voren, ten eerste : de
loxodroom moet, evenals op de globe, alle meridianen onder
een zelfden hoek snijden ; ten tweede : de loxodroom moet
hierop als een rechte lijn kunnen worden getrokken.
Door den Vlaamschen Aardrijkskundige, Gerard Mercator,
is een methode uitgedacht, om de aarde op zoodanige wijze
op een kaart te projecteeren, dat aan bovenstaande eischen
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werd voldaan. Deze projectie wordt naar hem, Mercator’s
projectie genoemd. De meeste zeekaarten zijn volgens deze
projectie samengesteld.
Om een helder denkbeeld hiervan te krijgen, moet men
zich voorstellen een goed doorschijnende globe, waarop de
meridianen en parallellen als zwarte, niet doorschijnende
lijnen staan aangegeven. Midden in de globe bevindt zich een
lichtpunt. Rond de globe is een cylindrisch vel wit papier
gewikkeld, dat de globe aan den equator raakt. Door het
lichtpunt in het midden zullen de zwarte lijnen op de door
schijnende globe als zwarte schaduwlijnen op het witte papier
worden geprojecteerd. De projecties der meridianen zullen
alle rechte evenwijdige lijnen zijn, terwijl de parallellen
cirkels worden die, hoe meer van den equator verwijderd,
steeds verder van elkaar zullen liggen. Opent men nu. na de
schaduwlijnen te hebben overgetrokken, het papier, dan ziet
men de weergave van het stelsel van meridianen en
parallellen op het platte vlak, volgens Mercator’s projectie.
Een dergelijke kaart wordt een wassende kaart genoemd,
omdat de onderlinge afstand der meridianen en parallellen
bij dit kaartnet steeds grooter wordt dan in werkelijkheid,
en dus ook op de globe, het geval is. De meridianen immers
komen op de globe steeds dichter bij elkaar en op dit kaartnet
loopen zij evenwijdig ; de parallellen loopen op de globe op
gelijken afstand van elkaar, op dit kaartnet neemt de onderlinge
afstand steeds toe. De mate van ,.wassen” van deze afstanden
is voor de meridianen en parallellen precies in gelijke
verhouding.
Bij den eersten blik op zulk een kaartnet, zal men direct
zien, dat deze samenstelling niet ideaal is, want men bemerkt
tevens, dat het uitgesloten is de poolstreken op zulk een net
in kaart te brengen. Er heeft namelijk een zekere mate van
vervorming der beelden plaats in de lengterichting en die
zal steeds grooter worden, hoe verder wij van den equator
afkomen. De schaal is dus sterk veranderlijk in die richting.
Alle afstanden op hoogere breedten krijgen een onnatuurlijke
verhouding, zoodat bijvoorbeeld op 60 graden breedte, één
breedte-minuut tweemaal zoo groot is als een breedte-minuut
aan den equator. Zooals gezegd, heeft men er echter voor
gezorgd, dat ieder gedeelte van de kaart in alle richtingen
even sterk vervormd wordt en zoo heeft men dan de
mogelijkheid van hoeken behouden, waardoor koers- en
peilingslijnen als rechte lijnen kunnen worden getrokken.
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In het bovenstaande ligt dan ook de verklaring, dat bij
een Mercator’s projectie het eiland Java, gelegen aan den
equator, kleiner lijkt dan Ijsland, op hooge breedte gelegen,
terwijl in werkelijkheid Java ruim 23.000 K.M.2 grooter is.
Behalve wassende kaarten bestaan ook nog middelbreedtekaarten. Dit zijn kaarten, waarvan, evenals bij de wassende
kaarten, de lengtegraden alle even groot zijn ; de breedte
graden zijn, in tegenstelling met de wassende kaarten, ook
alle even groot, en wel zoo groot als zij op de middelbreedte
van de kaart behooren te zijn, volgens Mercator’s projectie.
Het gevolg is dus, dat de beelden op de bovenste helft der
kaart iets uitgerekt, doch op de onderste helft iets samen
gedrongen zijn. Een zoodanige kaart mag zich dus nooit over
een groote breedte uitstrekken en liefst op een zoo laag
mogelijke breedte, omdat anders de misvorming te belangrijk
wordt.
Een bijzonder soort middelbreedtekaart is de zoogenaamde
platte kaart, die uitsluitend aan den equator kan worden
gebruikt. Hier zijn lengte- en breedtegraden gelijk en is het
net een samenstelling van gelijke vierkanten.
Waar hierboven reeds werd gezegd, dat het niet mogelijk
was de Poolstreken volgens Mercator’s projectie uit te
beelden, is daarvoor een andere projectie ontworpen en wel
de centrale of gnomonische projectie. Dit is de projectie
getrokken op een raakvlak aan de aarde met het oogpunt in
het middelpunt der aarde. Deze projectie wordt daarom
gnomonisch genoemd, omdat men hierbij gedacht heeft aan
een zonnewijzer, die ook vanuit het midden zijn schaduw
projecteert op den rand cn het Grieksche woord voor zonne
wijzer gnomon is.
Bij deze projectie doen de meridianen zich voor als rechte
lijnen, die steeds verder van elkaar af liggen. De parallellen
worden voorgesteld door verschillende kegelsneden. Is het
raakvlak aan een der polen, dan zijn die kegelsneden cirkels.
Ligt daarentegen het raakvlak ergens aan den equator, dan
zullen die kegelsneden hyperbolen zijn. Op een willekeurig
punt tusschen equator en pool kunnen het hyperbolen,
parabolen of ellipsen zijn.
Deze projectie wordt als zeekaart bijna alleen gebruikt
voor het in kaart brengen der Poolstreken. Het belangrijkste
voordeel van deze projectie isz dat grootcirkels hierop als
rechte lijnen voorkomen.
Zooals we later zullen bezien, kan het volgen van den groot-
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cirkel een bekorting der route beteekenen ; tevens zullen wij
daar zien, dat electro-magnetische golven ook langs den
grootcirkel tot ons komen. Om dus den grootcirkel tusschen
twee plaatsen op de kaart uit te zetten, of een draadlooze
peiling in kaart te brengen, zal de centrale of gnomonische
projectie voor den zeeman van groot nut zijn. Bij een zoo
danige projectie kan hij beide eenvoudig als een rechte lijn op
de kaart trekken.
Men heeft hiervoor gnomonische kaartnetten vervaardigd
voor verschillende deelen van het aardoppervlak, gelegen
tusschen bepaalde breedtegraden. Een kaartnet, gecon
strueerd voor het noordelijk halfrond, kan ook gebruikt
worden voor een overeenkomstig deel van het zuidelijk half
rond, enkel door het een halven slag te draaien. Alleen de
breedte, waarop het raakpunt ligt, bepaalt den vorm der kaart,
de lengte heeft daarop geen invloed. Daarom zijn alle
gnomonische kaartnetten alleen voorzien van een aanduiding
der breedtegraden en. afhankelijk van deze, zijn zij op alle
lengten te gebruiken. De lengtegraden zijn niet gemerkt en wil
men een gnomonisch kaartnet op een bepaald punt op den
aardbol gebruiken, dan neemt men als centrum aan die
meridiaan, welke het dichtst bij dat punt ligt.
De schaal, waarop deze kaartnetten gemaakt zijn, bedraagt
gewoonlijk 25 mijlen op één Engelsche duim.
Wil men met behulp van zoo’n kaartnet de grootcirkelpeiling van een vast station A vanuit een vast punt B
bepalen, dan zet men eerst de bekende ligging van deze
stations op het kaartnet af en verbindt deze door een rechte
lijn. Vervolgens legt men een gradenboog met de 0° —180
lijn in de richting van den meridiaan van het station B ;
daarna leest men op den gradenboog den hoek af tusschen
dezen meridiaan en de verbindingslijn tusschen de stations
A en B ; de hoek wordt gemeten vanaf het noorden door
het oosten.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN
DEN GROOTCIRKEL.
Zooals reeds terloops werd opgemerkt,, zijn grootTelegrafist
<_
cirkels zoowel voor den Navigator als voor den
aan boord van bijzonder belang. Waar het volgen
van den grootcirkel voor den eerstgenoemde een bekorting
van zijn route kan beteekenen, ook alle draadlooze
seinen komen langs den grootcirkel van het seinend
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station naar het scheepsstation. dat de telegrafist bedient.
Zooals reeds gezegd, is een grootcirkel een cirkel
getrokken over de aarde, waarvan het middelpunt samenvalt
met het middelpunt der aarde. Alle andere crikels op aarde
getrokken, waarvan het m iddelpunt niet met dat der aarde
. samenvalt, zijn kleiner dan den
grootcirkel.
Bij twee ongelijke cirkels,
M1 en Mo met een gemeen
schappelijke koorde AB (fig.
188), is de boog ADB van
den grootsten cirkel Mo steeds
kleiner dan de boog ACB van
den kleineren cirkel M1 en van
iederen anderen cirkel, kleiner
dan de cirkel M2, hetgeen uit
de figuur duidelijk blijkt.
Brengen wij dezen regel over
op de cirkels op aarde getrok
ken, dan zien wij in figuur 189
Fig. 188.
EQ den equator, FG den
grootcirkel gaande over de punten A en B, en CD den kleinen
cirkel, eveneens gaande over de punten A en B.
De bogen AGB van den
grootcirkel en ADB van den
kleinen cirkel worden beide
onderspannen door de gemeen
schappelijke koorde AB en
hierboven hebben wij gezien,
dat de boog AGB van den €
grootsten cirkel kleiner moet
zijn dan de boog ADB van
den
kleinsten
cirkel.
Met
andere woorden : De kortste
verbinding tusschen twee pun
ten op aarde gaat langs den
Fig. 189.
grootcirkel, loopende over deze
beide punten.
Aangezien een op de globe getrokken grootcirkel alle
naar elkaar toeloopende meridianen onder verschillende
hoeken snijdt, moet ook een grootcirkel, getrokken op een
wassende kaart met evenwijdig loopende meridianen, zich
als een gebogen lijn voordoen. Waar het in de kaart zetten
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van zulk een gebogen lijn practisch haast niet mogelijk is,
gebruikt men dan ook, zooals wij reeds zagen, hiervoor een
kaartnet met de centrale of gnomonische projectie.
Ofschoon, zooals we aangetoond hebben, de grootcirkel
den kortsten afstand is tusschen twee punten, zal in het
algemeen de zeeman deze op zijn reizen niet volgen. Hij zal
dit alleen doen als hij de reis daarmede behoorlijk bekorten
kan en dit zal bij lange trajecten van beteekenis zijn, wanneer
de plaats van vertrek en van bestemming op hooge breedte
liggen. Bovendien moet de grootcirkel hiervoor geheel
bevaarbaar zijn, dat wil zeggen, niet gedeeltelijk over land
loopen, want men zou dan toch verplicht zijn van den groot
cirkel af te wijken, waardoor weder een groot gedeelte van
het voordeel verloren zou gaan.
Bij het volgen van den grootcirkel
ondervindt
hij bovendien het na
R
deel van de noodzakelijkheid
steeds van koers te moeten ver
anderen. Men volgt daarom over
s'
het algemeen en bij korte trajecten
steeds den loxodroom. Het is het
gemakkelijkst deze lijn te volgen,
Fig. 190.
omdat men dan steeds een zelf
den waren koers kan blijven
sturen en deze koerslijn op de bijna steeds gebruikte was
sende kaarten eenvoudig als een rechte lijn te trekken is.
Trekt men op een wassende kaart tusschen een schip S
en een punt A aan den wal een loxodroom SA en een groot
cirkel SXA (fig. 190), dan zullen deze lijnen practisch
samenvallen, indien de afstand tusschen de beide punten
niet grooter is dan hoogstens 100 zeemijlen. Bij grootere
afstanden ontstaat er tusschen den meridiaan van het schip
SN en den grootcirkel SXA een hoek, die verschilt in grootte
met den hoek, gevormd door den meridiaan SN en den
loxodroom SA.
De electro-magnetische golven volgen den grootcirkel en
de richting, waaruit de teekens van een seinend station A
schijnbaar op het schip worden ontvangen, is volgens de
raaklijn SR aan den grootcirkel.
Uit de figuur blijkt dus duidelijk, dat er een verschil
ontstaat tusschen de peilingen volgens den grootcirkel en den
loxodroom. Het hoekverschil is in de figuur aangegeven
door het kleinste peiltje, hoek RSA.
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De grootcirkelpeiling moet herleid worden tot een loxodromische peiling, teneinde haar als een rechte lijn in de kaart
te kunnen zetten en de daartoe toe te passen correctie is
gelijk aan dit hoekverschil. Afhangende van de onderlinge
posities van het seinende en van het ontvangende station,
moet de correctie worden bijgeteld of afgetrokken.
De correctie, die gelijk is aan x/2 lengte-verschil X de sinus
der middelbreedte der beide stations, is dus te berekenen.
Aangezien dit echter een taak is, die nimmer aan den
telegrafist zal worden opgedragen, zal hierop niet verder
worden ingegaan.
Ten slotte vermelden we nog, dat bij het gebruik van een
gnomonisch kaartnet geen correctie behoeft te worden toe
gepast en kan de peiling zonder meer direct op zulk een
kaartnet worden getrokken.
ZEEKAARTEN EN HAAR GEBRUIK.
Waar wij reeds de samenstelling van het kaartnet uitvoerig
bespraken, willen we thans de kaart zelve, dus het daarop
afgebeelde deel der aarde eens nader bezien.
Men onderscheidt land- en zeekaarten. De eerste geven
meer alle bijzonderheden van het land, terwijl zij de zeeën
meer oppervlakkig behandelen ; zeekaarten daarentegen
geven alle bijzonderheden aan betreffende de zee en de
daarbij behoorende kuststreken.
Waar de laatste van meer belang zijn voor den Telegrafist
aan boord, zullen uitsluitend deze hier meer in het bijzonder
worden behandeld.

Het lezen op een zeekaart.
Beschouwen wij een zeekaart, dan zien we de afscheiding
tusschen land en water aangegeven door twee nagenoeg
evenwijdig loopende lijnen, de hoog- en de laagwaterlijn.
Hoe steiler de kust, hoe dichter deze lijnen elkaar zullen
naderen.
De kusten van vaste land en eilanden en ook van
ondiepten worden omgeven door dieptelijnen, dit zijn stippel
lijnen, gaande over de plaatsen, waar de zelfde diepte wordt
aangetroffen. Behalve deze dieptelijnen, ziet men ook nog
op zeer veel andere plaatsen de diepte aangegeven. Deze
wordt gewoonlijk in vadems (1.83 m) uitgedrukt. Bij berg
toppen, die vanuit zee zichtbaar zijn, staat daarentegen de
hoogte in Engelsche voeten aangegeven. Op Hollandsche,
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Duitsche, Fransche en Deensche kaarten worden echter
hoogten en diepten steeds in meters genoteerd.
Op de kaarten staan ook vermeld de bijzonderheden over
de zeebodemgesteldheid en wel de grondsoort, waaruit deze
bestaat en de kleur hiervan ; alles wordt aangegeven
door middel van de hierbij in gebruik zijnde afkortingen. De
beteekenis hiervan is te vinden in de „List of Signs and
Abbreviations , die aan boord van ieder schip aanwezig is.
Verder staan op de kaarten aangegeven alle vuurtorens,
lichtschepen, boeien, bakens, reddingsstations, radiopeilstations, enz. Bij ieder vuur, als een rood stipje aangegeven,
staat een omschrijving van den aard van het licht, zijn kleur
en zijn sterkte, alles in de gebruikelijke afkortingen.
Op verschillende plaatsen der kaart treft men kompas
rozen aan, die dienen om koersen en peilingen in de kaart
af te zetten. Vaak zijn zij volgens het magnetische noorden
gericht, doch ook wel in waar en magnetisch beide, door
middel van twee concentrische rozen.
Ankerplaatsen zijn aangegeven door een ankertje, stroomen
door pijltjes. Ten slotte zien we in verloren hoeken van de
kaart voorstellingen van de kust afgebeeld, zoogenaamde
landverkenningen, die ons laten zien hoe de kust, vanuit een
aangegeven punt op zee, zich daar aan den waarnemer
voordoet.
De internationaal meest gebruikte kaarten zijn de
Engelsche ; hierbij zijn twee soorten, de „Admiralty Charts”,
uitgegeven door de Engelsche Admiraliteit en zoogenaamde
„Blue Backs”, die hun naam danken aan den blauwen rug.
Deze worden uitgegeven door een particuliere uitgevers
maatschappij. De meeste landen geven echter ook nog hun
eigen kaarten uit, doch deze betreffen meer de kusten en
zeeën van het eigen land en kolonies. Zoo geeft Nederland
de D. v. M. (Dep. van Marine) kaarten uit. Deze zijn geheel
in het Nederlandsch bewerkt en gebaseerd op eigen
hydrografische opnemingen.

Het gebruik van een zeekaart.
Het materiaal, dat wij bij het kaartpassen noodig hebben,
is een zeekaart, twee passers, twee driehoeken of een parallel
liniaal, ook wel pleischaal genaamd, en een zacht potlood.
Met kaartpassen bedoelen we, de positie van het schip in
kaart brengen ; de koerslijn uitzetten van het punt van afvaart
naar plaats van bestemming ; de koers van een bepaalde route
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vaststellen ; peilingen van 1bekende punten of radio-peilingen
in kaart brengen en ten slotte den afstand bepalen tusschen
twee punten.
Het bestek, wanneer lengte en breedte bekend zijn, zet
men in kaart, door op den liggenden rand de lengte tusschen
een passer te nemen en met een tweeden passer op den
staanden rand de breedte, beide vanaf den dichtstbijzijnden
meridiaan en parallel. Vervolgens verplaatst men beide
passers gelijktijdig met een been langs dezen meridiaan en
parallel, totdat de andere beenen der passers elkaar ont
moeten, op welk punt het gewenschte bestek ligt.
De koerslijn tusschen twee punten trekken we met behulp
der pleischaal. Willen we weten welke richting deze koerslijn
heeft, dan verschuiven we de pleischaal, evenwijdig aan
zichzelf, naar de dichtstbij gelegen kompasroos en kunnen
we daar den koers aflezen.
Peilingen worden ook met behulp van de pleischaal in kaart
gebracht. Men legt deze op de dichtstbij gelegen kompasroos
in de bekende peilingsrichting en verschuift haar daarna even
wijdig aan zichzelf naar het punt, dat gepeild is. Vervolgens
trekt men langs de pleischaal de peilingslijn in de kaart.
Moeten we den afstand tusschen twee punten op de kaart
bepalen, dan neemt men dezen afstand tusschen den passer
en past dezen af op den staanden rand, daarbij zorgdragend,
dat het midden tusschen de beide passerbeenen, ter hoogte
komt van de gemiddelde breedte der beide plaatsen. Is de
afstand te groot om in eens tusschen den passer te nemen,
dan past men op den staanden rand, ook weer ter hoogte der
middelbreedte, een afstand van bijv. 25 mijl af, en loopt met
dezen afstand tusschen den passer de koerslijn tusschen beide
plaatsen af.
Breedte en verheid worden dus op den staanden rand af
gemeten, lengte op den liggenden rand.

HET KOMPAS.
Waar in het voorgaande reeds eenige malen de uit
drukking ..koersen en peilingen” werd gebruikt, is het van
belang ook een korte beschrijving te geven van het scheepskompas, waarmede deze worden bepaald, omdat de telegra
fist tegenwoordig door de radio-peilingen ook voortdurend
hiermede te maken heeft.
De drie voornaamste onderdeelen van het kompas zijn het
nachthuis, de kompasketel en de kompasroos.
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Het nachthuis.
Het onderste deel van het nachthuis is
is een van hout
vervaardigde cylindrische opstand (fig. 191
a), die ---met—
vier
-la,,
koperen bouten aan dek wordt bevestigd. De ruimte binnenin
is in tweeën verdeeld : aan den voorkant zijn twee deurtjes

Fig. 191.

aangebracht, die toegang tot ieder gedeelte geven. De
onderste ruimte is ingericht voor het plaatsen van de verticale
en horizontale magneetstaven, die worden gebruikt voor het
compenseeren van het kompas. In het bovenste gedeelte is
de electrische verlichting aangebracht. Door deze plaatsing
wordt de kompasroos van onderop verlicht en blijft dus ook
verlicht, wanneer de kap, waarin vroeger de verlichting was
aangebracht, van het kompas wordt afgenomen. Gewoonlijk
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is er ook nog een schuif aangebracht, om het licht te
kunnen temperen. Aan het boveneinde van het houten
gedeelte van het nachthuis zijn aan beide zijden dwars
scheeps metalen steunen c aangebracht, waarop de weekijzeren ballen d rusten, eveneens noodig voor het compenseeren. Deze bollen zijn zoodanig op de steunen bevestigd,

ë

Fig. 192.

dat zij dichterbij of verder van den kompasketel b kunnen
worden verwijderd. Het bovenste deel van het nachthuis
heeft een messing rand, waarin de kompasketel wordt neer
gelaten, tot zij komt te hangen in den Cardanusring
(fig. 192 a), die met twee stel veeren b aan dezen rand is
opgehangen. Aan den voorkant van den rand bevindt zich
de clinometer (fig. 191 ƒ), die de helling en de slingeringen
van het schip aangeeft.
De kompasketel.
De kompasketel, van koper vervaardigd, is van boven
cylindrisch en van onder afgeknot kegelvormig (fig. 191 e).
Deze twee gedeelten zijn door een horizontale glazen plaat
gescheiden, terwijl de bodem ook; van glas is. Deze glazen
bodems zijn noodig, om het
L_. licht,
------ dat zich onder den ketel,
in het nachthuis bevindt, door te laten. De ruimte tusschen
de beide glazen bodems is gevuld met ricinus-olie, die dient
om de bewegingen van den ketel, veroorzaakt door het
stampen en slingeren van het schip, te verzwakken. Precies
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in het midden, boven op den binnenbodem, is de kompaspen
verticaal opgericht. Zij is gewoonlijk van koper, voorzien
van een punt van irridium. De ketel wordt van boven
afgesloten met een glazen deksel met koperen rand, die vast
gedraaid wordt met vier schroeven Een rubber ring tusschen
den rand zorgt voor een lucht- en waterdichte afsluiting.
Zooals gezegd, wordt de ketel cardanisch in het nachthuis
opgehangen, de tappen en steunpunten van den cardanusring moeten natuurlijk zuiver in één horizontaal vlak liggen
met de punt van de kompaspen.
De kompasketel is van binnen wit geschilderd. Precies in
het vlak van kiel en stevens, of evenwijdig daaraan is binnen
in den ketel een verticale streep getrokken, de zeilstreep
genaamd (fig. 192 c). Deze is noodig om den koers van het
schip te kunnen aflezen. Hiervoor plaatst men zich achter het
kompas en kijkt over het midden van de roos naar de zeil
streep. Het punt van de roos, dat met de zeilstreep samenvalt,
geeft den voorliggenden koers.
Nachthuis en kompasketel worden afgedekt door een
koperen kap, die draaibaar en afneembaar op den messing
rand van 1het nachthuis wordt geplaatst. In deze kap bevindt
zich aan den achterkant een glazen raampje en aan den
voorkant een verticaal smal deurtje. Deze beide samen
dienen om met regenachtig weer te kunnen peilen, zonder dat
de kap van 1het kompas behoeft te worden afgenomen. Terzijde van de kap is een cylindrisch huisje aangebracht, waarin
een olielampje (fig. 191 g) als nood-verlichting, kan worden
gestoken.
De kompasroos.

De roos (fig. 193) bestaat uit een zeer lichte aluminium
ring aan den omtrek, waar vanuit straalsgewijs 32 dunne
zijden draadjes loopen naar een klein aluminium ringetje in het
midden. De kompasdop is kegelvormig en heeft bovenin
van binnen een safier. een zeer hard steentje, waar
mede hij op de kompaspen rust. Onder aan den dop bevindt
zich een smalle kraag. Men steekt den dop van onder op
door het aluminium ringetje van de roos, zoodat deze, wanneer
de dop op de pen rust, komt te hangen met het ringetje op
den kraag van den kompasdop.
Aan den aluminium buitenrand is een papieren rand
bevestigd, waarop de streek- en graadverdeeling staat aan
gegeven. Deze papieren rand is straalsgewijze op alle streken
392

ingeknipt, om kromtrekken door vocht of warmte te voorkomen.
De roos is voorzien van een stelsel van magneetnaalden a,
waardoor zij zich onder den invloed van het aardmagnetisme
zoodanig instelt, dat zij de richting van den magnetischen
meridiaan aanneemt.

Fig. 193.

De naalden worden onderling evenwijdig, op de wijze van
een touwladder, door zijden draden verbonden. Aan iederen
kant van den kompasdop bevinden zich vier naalden. Het
geheel wordt weer met zijden draden aan den buitenrand
opgehangen, zoodanig, dat de richting der naalden precies in
de noord-zuidlijn ligt van de randverdeeling.
De kompasroos is verdeeld in 32 streken, waarvan 4 hoofd
streken, 4 hoofd-tusschenstreken, 8 tusschenstreken en 16
bijstreken. Verder is iedere streek nog in vieren verdeeld. De
graadverdeeling loopt van 0° tot 360°, zoodat één streek
11° 15' is. De graadverdeeling kan op twee manieren zijn
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aangebracht, doortellend van het noorden door het oosten
van 0° tot 360° of een kwartaal-indeeling van 0° tot 90°,
gaande van noord naar oost, van zuid naar oost, van zuid naar
west, en van noord naar west. N 190° O kan dus op twee
manieren worden uitgedrukt, nl. eenvoudig door 190° of
door Z 10° W.
Aan boord van een schip heeft men gewoonlijk drie
kompassen. Het voornaamste is het standaardkompas. Dit
staat zoo hoog mogelijk opgesteld, teneinde het vrij te houden
van den invloed van het scheepsijzer op de magneten. Op dit
kompas wordt genavigeerd, d.w.z. koersen bepaald, peilingen
genomen enz. Vlak voor het stuurrad op de commandobrug
staat het stuurkompas ; dit is slechts een hulpmiddel om den
roerganger den gewenschten koers op het standaardkompas
te doen voorliggen. Ten slotte bevindt zich meestal nog een
tweede stuurkompas op het achterschip bij de handstuurinrichting, dat uitsluitend dienst moet doen als het mechanisch
gedreven stuurgerei defect is en er dus achter met de hand
moet worden gestuurd.
Er bestaan behalve de magnetische- ook nog de zoo
genaamde gyro-kompassen, welke altijd de richting van het
ware noorden aanwijzen. Zij berusten op de richtkracht, die
een snel draaiende tol heeft. Zij worden geheel mechanisch
gedreven.
Op schepen, uitgerust met een dergelijk kompas, kan aan
den richtingzoeker een dochter-kompas verbonden worden,
dat evenals het moeder-kompas steeds den waren koers van
het schip aangeeft. Het dochter-kompas werkt dan op de
pelorusschaal van <den richtingzoeker, zoodat de telegrafist
op deze schaal de ware peiling kan aflezen. In gevallen, waar
het dochter-kompas niet aan het peiltoestel is verbonden, doch
in de nabijheid daarvan is opgesteld, kan de telegrafist op
hetzelfde oogenblik dat hij een radiopeiling neemt, de ware
koers op het kompas aflezen, deze optellen bij de radio
peiling en de laatste derhalve onmiddellijk herleiden tot een
ware peiling, eventueel door vermindering van de uitkomst
met 360°.

HET WARE (RECHTWIJZENDE), MAGNETISCHE
EN MISWIJZENDE (KOMPAS) NOORDEN.

Onder het ware of rechtwijzende noorden verstaat men de
richting vanaf de plaats, waarop men zich bevindt naar den
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geografischen noordpool, dus de richting van den astronomischen meridiaan, loopende over die plaats.
Het gyro-kompas geeft de richting van het ware noorden aan.
Een vrij opgehangen magneetnaald, dus uitsluitend onder
invloed van het aardmagnetisme, stelt zich echter niet in de
richting van het ware noorden, doch richt zich door het aard
magnetisme met haar noordpool naar den magnetischen
Zuidpool der aarde, die zich op ongeveer 70° 5' N.Br. en
97° 5' W.L. ergens in Groenland bevindt. Deze richting
noemt men den magnetischen meridiaan of het magnetische
noorden.
De hoek, die de magnetische meridiaan maakt met den
astronomischen meridiaan of wel die het magnetisch noorden
met het ware noorden maakt, heet in de zeevaartkunde variatie;
in de natuurkunde spreekt men gewoonlijk van declinatie.
De variatie is niet op alle plaatsen dezelfde en verandert
bovendien in den loop der jaren. De variatie kan Oostelijk
en plus of Westelijk en minus zijn. Ligt de magnetische
meridiaan beoosten den astronomischen meridiaan, dan is
de variatie oost met het teeken plus ; ligt daarentegen deze
bewesten den astronomischen meridiaan, dan is zij west met
het teeken minus.
Op het ©ogenblik is de variatie in Nederland ongeveer
8.5° West. Op variatiekaarten, dat zijn kaarten, waarop de
variatie op de verschillende plaatsen der aarde staat aan
gegeven, heeft men lijnen getrokken over alle plaatsen met
gelijke variatie ; deze lijnen noemt men isogonen. Bovendien
vindt men op deze kaarten ook nog lijnen getrokken over alle
plaatsen waar de variatie nul is ; deze heeten agonen.
De kompasnaald aan boord wordt niet alleen beïnvloed
door het aardmagnetisme, doch ook nog door het magnetisme,
dat zich bevindt in de ijzermassa, waaruit een schip is samen
gesteld en dat er voor een groot deel in is opgewekt door
het kloppen en hameren gedurende den bouw van het vaartuig.
De kompasnaald zal zich dus niet stellen in de richting van
den magnetischen meridiaan, doch daarvan afwijken. De
hoek gevormd door den magnetischen meridiaan en de NoordZuidlijn van het scheepskompas of wel de hoek tusschen het
magnetische en het miswijzende of kompasnoorden, heet
deviatie.
Door het compenseeren van het kompas tracht men de
deviatie zoo klein en zoo regelmatig mogelijk te krijgen. De
deviatie is echter nooit constant, omdat de breedte, waarop
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men zich bevindt en (de
’ voorliggende koers hier een zeer
grooten invloed op uitoefenen.
De deviatie kan oostelijk en plus of westelijk en
minus zijn. Ligt het miswijzende noorden beoosten het mag
netische noorden, dan is de deviatie oost met het teeken plus ;
ligt daarentegen het miswijzende noorden bewesten het
magnetische noorden, dan is de deviatie west met het teeken
minus.
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Fig. 194.

De hoek gevormd tusschen het ware noorden en het mis
wijzende noorden heet miswijzing. Ligt het miswijzende
noorden beoosten het ware jnoorden, dan is de miswijzing oost
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met het teeken plus, indien bewesten, dan is zij west met het
teeken minus.
De algebraïsche som van variatie en deviatie is de
miswijzing.
Ten slotte geven wij als voorbeeld de zes mogelijke
combinaties van variatie, deviatie en miswijzing. In figuur 194
wordt overal de variatie aangegeven door een enkel-, de
deviatie door een dubbel- en de miswijzing door een drie
voudig boogje, terwijl W. het ware, M. het magnetische- en
K. het kompasnoorden aangeeft.
HET HERLEIDEN VAN KOERSEN
EN PEILINGEN.

Zooals we zagen, kunnen de koersen en peilingen op
drieërlei wijze worden uitgedrukt, nl. waar, magnetisch
en miswijzend. Zeer vaak zal het echter voorkomen, dat een
koers of peiling juist op een zoodanige wijze is uitgedrukt,
dat wij deze zoo niet direct bij onze berekeningen kunnen
gebruiken, omdat we hierbij den koers of de peiling noodig
hebben uitgedrukt op een andere wijze. In zoo’n geval zal
het dus noodig zijn koers of peiling te herleiden.
Onder herleiden van een koers of peiling verstaat men
een bekende ware-, magnetische- of miswijzende koers of
peiling door toepassing van variatie, deviatie of miswijzing,
herleiden tot een der beide andere.
We zagen reeds, dat we bij het geven van de definities
van het ware-, magnetische- en miswïjzende noorden uitgingen
van het ware noorden, omdat dit onder geen enkelen anderen
invloed staat. Het magnetisch noorden daarentegen staat
onder invloed van het aardmagnetisme, terwijl het miswijzend
noorden niet alleen onder invloed van het aardmagnetisme,
maar daarboven ook nog van het magnetisme in het scheepsijzer staat. In rangvolgorde is dus het ware noorden No. 1,
het magnetisch noorden No. 2 en het miswijzende noorden
No. 3.
Bij het herleiden van een koers of peiling kan men deze
verbeteren of verslechteren. Verbeteren is van een lageren
naar een hoogeren rang, dus van magnetisch of miswijzend
naar waar of van miswijzend naar magnetisch ; verslechteren
is van een hoogeren rang naar een lageren, dus van waar of
magnetisch naar miswijzend of van waar naar magnetisch.
Moet men verbeteren, dan past men de correctie, dat is dus
de variatie, de deviatie of de miswijzing, toe niet haar eigen
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teeken. Moet men daarentegen verslechteren, dan wordt zij
met het omgekeerde teeken toegepast.
Hieronder volgen eenige voorbeelden ter verduidelijking :

VOORBEELD No. 1.
Gegeven :
192°
Ware koers
12°
Variatie
Deviatie
+ 2°
Gevraagd : Miswijzing
Magnetische koers
Miswijzende koers.
— 12°
Oplossing : Variatie
4-__ 2^
Deviatie
10° (Algebraïsche som.)
Miswijzing
192°|
Ware koers
- 12° Verslechteren, dus
Variatie
o met omgekeerd tee
Magnetische koers 204 ken toepassen.
Ware koers
192°
Miswijzing
— 10° Verslechteren, dus
met omgekeerd tee
Miswijzende koers 202 o ken toepassen.

VOORBEELD No. 2.
Gegeven :
Magnetische koers 270i°
Variatie
+ 8°
6°
Deviatie
Gevraagd :
Miswijzing
Ware koers
Miswijzende koers.
+ 8°
Oplossing : Variatie
Deviatie
Miswijzing
+ 2° (Algebraïsche som.)

£

Magnetische koers 270i°
+ _8° Verbeteren, dus met
Variatie
eigen teeken toepas
278°
W^are koers
sen.
Magnetische koers 270i°
Verslechteren, dus
Deviatie
o met omgekeerd tee
Miswijzende koers 276 ken toepassen.
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VOORBEELD No. 3.

Gegeven :

Gevraagd :

Oplossing :

Miswijzende koers
Variatie
+
Deviatie
+
Miswijzing
Ware koers
Magnetische koers
Variatie
Deviatie
+
Miswijzing

45°
7°
4°

7°

+ 11 o (Algebraïsche som.)

Miswijzende koers;
45°
Miswijzing
4- 11° Verbeteren, dus met
~56° eigen teeken toepas
Ware koers
sen.

Miswijzende koers
45°
Deviatie
4- 4° Verbeteren, dus met
49° eigen teeken toepas
Magnetische koers
sen.
VOORBEELD No. 4.

Gegeven :

Gevraagd :

Oplossing :

177°
Ware koers
Magnetische koers 185°
9°
Miswijzing
Variatie
Deviatie
Miswijzende koers.
177°
Ware koers
Magnetische koers 185 o
Variatie

8°

Miswijzing
Variatie

9°
8°

Deviatie

1°

Ware koers
Miswijzing

Miswijzende koers

177°
9°

Verslechteren, dus
o met omgekeerd tee
186'
ken toepassen.
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PEILINGEN.
Onder het peilen van een punt verstaat men het bepalen
van de richting, waarin dit punt zich ten opzichte van ons
bevindt.
Zichtbare punten worden gepeild met het kompas met
behulp van een peiltoestel. Dit toestel wordt geplaatst op het
dekglas van den kompasketel en is daarop draaibaar, om
een pen in het midden onder aan het toestel, gestoken in
een dop in het midden van het dekglas. Het bestaat uit een
verticaal draad- en keepvizier, diametraal tegenover elkaar
en verbonden door een horizontaal keepvizier. Men draait
het toestel zoodanig, dat de verticale draad- en keepviziers in
de richting van het te peilen punt zijn gebracht, dus zoo, dat
keep, draad en te peilen punt in één lijn liggen en leest dan
door het horizontale keep
vizier de richting af op het
kompas. Deze peiling is dan
vanzelfsprekend miswijzend en
70*
zal moeten worden herleid
tot magnetisch of waar, al naar
gelang de kompasrozen op de
kaart magnetisch of waar zijn,
s
alvorens de peilingslijn in de
kaart kan worden gezet.
z
Een schip (fig. 195) vaart
Fig. 195.
langs de kust met een waren
koers N 35 W en men veronderstelt zich ergens
op, de koerslijjn KL te bevinden, in S.
„
Op een gegeven oogenblik is men in staat een peiling te
nemen van het punt T aan den wal, nl. N 70° O waar. Trekt
men dan in deze richting de peilingslijn TP in de kaart,
dan zien we onmiddellijk, dat onze gis S foutief is geweest,
want het schip moet zich ergens op de lijn PT bevinden.
Zou het schip niet in- of uitgezet zijn, dan zal het zich
moeten bevinden in B, het snijpunt van de koerslijn KL met
de peilingslijn TP. Zou het schip echter zijn ingezet, dan
bevindt het zich misschien wel in C : is het daarentegen
uitgezet, misschien ergens in A. Een volledig bestek geeft
een enkele peilingslijn dus niet en men noemt het punt B
dan ook de verbeterde gis.
De peilingslijn TP is echter de meetkundige plaats van
alle punten, waarop het schip zich kan bevinden.
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Behalve kompaspeilingen, heeft men tegenwoordig door
middel van den draadloozen richtingzoeker ook nog gelegen
heid onzichtbare punten, nl. draadlooze peilstations, te peilen.
In figuur 196 beweegt zich het schip op de koerslijn KL
en bevindt zich volgens de gis in S. Op een gegeven ©ogen
blik wordt een draadlooze peiling genomen van het radiostation R, gelegen binnen een afstand van 100 mijl van
het schip. Zooals bekend, wordt een draadlooze peiling niet
gerekend vanaf den meri
diaan, de ware Noord-Zuid
N
lijn, doch zij wordt bepaald
,h
R
ten opzichte van de kiellijn
van het schip. Het is daar
20*
om absoluut noodzakelijk,
dat gelijktijdig met de radio0
peiling de ware koers van
het schip wordt vastgesteld,
P
hetgeen men verkrijgt door
op dat moment den mis
s
wijzenden koers van het
z
kompas af te lezen en dezen
te herleiden tot waren koers.
Fig. 196.
Wij peilen nu het station R
op de bekende wijze en vinden een peilingshoek van 20°.
Gelijktijdig wordt de ware koers vastgesteld op N 40° O.
De ware peiling van het station R wordt dus 40° plus 20"

is N 60° O.
Wanneer wij deze peilingslijn RP in kaart zetten, ver
krijgen we weer een meetkundige plaats van alle punten,
waarop het schip zich kan bevinden en is het punt O de
verbeterde gis. We gingen hier echter uit van de veronder
stelling, dat het gepeilde station binnen 100 mijl afstand van
het schip verwijderd ligt en dan volgen de electro-magnetische
golven, die langs den grootcirkel tot ons komen, practisch
den loxodroom.
Ligt het station echter verder verwijderd, dan ontstaat
een geheel andere situatie.
Een schip bevindt zich op het punt S (figuur 197) en
men peilt op dat moment het station R aan den wal, dat
dus op meer dan 100 mijl van het schip verwijderd ligt. In
dit geval zullen loxodroom en grootcirkel niet samenvallen.
De seinen, langs den grootcirkel RBAS tot ons komend,
zullen schijnbaar ons peiltoestel bereiken uit de richting van
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de raaklijn SC aan <den
’
grootcirkel. Gepeild zal dus worden
hoek KSC. Na aftrek
-—van den koershoek KSN zal de
peilingshoek dus zijn hoek NSC. De grootcirkel is echter
thans niet de meetkundige plaats van alle punten, waarop
we ons kunnen bevinden,
omdat we onmiddellijk zien,
dat het onmogelijk is, dat
we ons ergens anders op
den grootcirkel SABR kun
nen bevinden.
Want gesteld, dat we ons
zouden bevinden op het
punt A of B van dezen
Fig. 197.
grootcirkel, dan zien we, dat
de peilingshoek tusschen
den meridiaan en de betreffende
1
raaklijn steeds grooter
wordt, iets wat onmogelijk is, omdatt we immers dezen hoek
door peiling hebben vastgesteld.
Het is echter mogelijk door één punt, hier het punt R, een
oneindig aantal
grootcirkels
te
trekken,
zooals
we zien in fi
guur 198. Hier
trekken we de
grootcirkels RA.
RB. RC. RD. RE
en RF. We heb
ben aan boord
de seinen ont
vangen, komende
Fig. 198.
schijnbaar uit de
richting van de
raaklijn SR1 en zal hoek KSR1 de gepeilde hoek zijn. Na
aftrek van den koershoek KSN, krijgen
we dus den peilingskrijg
hoek NSR1. Trekken we nu aan de andere grootcirkels RB,
RC, RD, RE en RF raaklijnen evenwijdig aan raaklijn SR1,
dan zal de raaklijn van grootcirkel RB deze raken in het
punt G en de andere respectievelijk in de punten H, J, L
en M. Al deze punten voldoen dus aan de eischen, nl. dat
zij liggen op een grootcirkel gaande over R en de peilingshoeken zijn alle gelijk aan hoek NSR1, de hoek, zooals die
aan boord in werkelijkheid is gepeild.
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Trekken we nu door deze punten S, G, H, J, L en M een
strookende kromme, dan zal deze lijn de meetkundige plaats
zijn van alle punten, waarop het schip zich kan bevinden.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat het construeeren van een zoodanige meetkundige plaats, vooral op
een wassende kaart, in de praktijk zeer veel bezwaren met
zich brengt.
We zullen dus steeds zooveel mogelijk trachten, tijd en
omstandigheden zoo te kiezen, dat de verkregen peilingslijn
als rechte lijn in kaart kan worden gezet en indien mogelijk,
dat op dat moment gelijktijdig
minstens twee punten kunnen
worden gepeild.
In figuur 199 beweegt een
schip zich langs de koerslijn
KL en bevindt zich volgens de
gis in S.
Op een gegeven moment
wordt het punt A gepeild vol
gens peilingshoek NEA en
gelijktijdig het punt B volgens
Fig. 199.
hoek NFB. De peiling NEA
stelt ons in staat de peilingslijn AD in kaart te zetten. een lijn waarop we ons ergens
moeten bevinden. De peiling NFB geeft ons eveneens een
peilingslijn, waarop we ons moeten bevinden, nl. BC. We
moeten dus op beide lijnen staan en is er geen andere mogelijk
heid dan dat het schip zich bevindt op het snijpunt O van deze
beide lijnen.
Een dergelijke peiling wordt een kruispeiling genoemd.
Het kan echter ook gebeuren, dat geen twee punten tegelijk
te peilen zijn, doch dat er eenigen tijd verloopt, alvorens het
tweede punt kan worden gepeild.
In figuur 200 beweegt een schip zich volgens de koerslijn
KL en bevindt zich ergens volgens de gis in S op die koerslijn.
Op zeker moment is men in staat het punt A te peilen, nl.
hoek NBA. Iets anders is er op dat oogenblik niet te peilen
en is men dus slechts in staat de peilingslijn AC in kaart te
zetten. Op deze lijn moet het schip zich dus bevinden en het
snijpunt D van koers- en peilingslijn geeft de verbeterde gis.
Na een zeker tijdsverloop, waarin het schip langs de koers
lijn KL, volgens de log 10 mijl heeft afgelegd, zijn we in de
gelegenheid een peiling te nemen van het punt H. Verplaatsen
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we nu de peilingslijn AC evenwijdig aan zichzelf. 10 mijl in
de richting van de koerslijn, van D naar E, dan zullen we ons
op het moment, dat het tweede punt H wordt gepeild, ergens
op de verzeilde eerste peilingslijn GF moeten bevinden. We
peilen thans het punt H, nl. hoek NJH. die ons in staat stelt
N
de peilingslijn HM in kaart
te zetten, waarop we ons
ook ergens moeten bevin
den. De standplaats van het
schip is dan het snijpunt O
van de verzeilde eerste- en
tweede peilingslijn.
Deze peiling noemt men
een kruispeiling met uerzeiling.
Het is echter ook moge
lijk, dat geen tweede peiFig. 200.
lingspunt, ook niet na verzeiling voorhanden is. Ook onder deze omstandigheden is
door constructie een volledig bestek samen te stellen.
Een schip (fig. 201) beweegt zich langs de koerslijn KL en
bevindt zich volgens de gis in S,
als het punt A gepeild wordt
volgens peilingshoek NBA, dat
ons in staat stelt de peilingslijn
AC in kaart te zetten en ons
het punt D geeft als de ver
beterde gis. Na verloop van
een uur, waarin het schip zich
volgens de log 10 mijl heeft
verplaatst in de richting KL,
wordt het punt A nogmaals
gepeild volgens peilingshoek
NHA. In dezen tijd is de eerFig. 201.
ste peilingslijn, zooals boven
omschreven, 10 mijl verzeild in
de koerslijn van D naar E en als GF in kaart gezet. De
tweede peiling geeft ons de peilingslijn AJ en de standplaats
van het schip zal zijn het snijpunt van de verzeilde eerste
met de tweede peilingslijn, nl. het punt O.
Deze peiling wordt peiling met verzeiling genoemd.
Een bijzonder geval van deze soort peilingen is de zoo
genaamde vierstreekspeiling, die door haar eenvoud, bij het
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passeeren van ieder bekend punt. aan boord wordt
gebruikt.
In figuur 202 beweegt een schip zich langs de koerslijn KL
en bevindt zich volgens de gis in S. Het heeft het punt A
in het zicht en peilt dit, als het op vier streken is, dus op
45 graden beoosten of bewesten den koers. Deze peilingslijn
AB wordt in kaart gezet en wij noteeren den tijd en den
stand van de log. Zoodra we het punt dwars op hebben,
nemen we weer tijd en logstand op. Het blijkt, dat tusschen
de beide peilingen 30 minuten is verloopen en dat in dezen
tijd volgens de log 6 mijl is afgelegd. We verzeilen dus de
eerste peilingslijn 6 mijl in de koerslijn vanuit het punt C,
de verbeterde gis, naar E en zetten de verzeilde eerste
peilingslijn DF in kaart. De tweede
peilingslijn AG in kaart gezet, snijdt
de verzeilde eerste, DF, in O, op.
welk punt het schip zich dus bevond,
toen punt A dwars op werd gepeild.
Hieruit kunnen we dus vaststellen,
dat op het moment van eerste peiling
het schip zich niet in S of C bevond,
doch in P en legde het schip tus
schen de twee peilingen in werkelijk
heid den weg PO af, die gelijk is
aan CE.
Beschouwen we nu den driehoek
PAO, dan zien we, dat hoek OPA
45° en hoek POA 90° is en moet
Fig. 202.
dus hoek OAP ook 45° zijn. Driehoek PAO is dus een rechthoekige
gelijkbeenige driehoek en is PO gelijk AO, namelijk 6 mijl.
We zien dus, dat de afstand, waarop een schip een punt
passeert, d.w.z. dwars op peilt, gelijk is aan den afstand,
die is afgelegd tusschen de vierstreeks- en de dwarspeiling.
We hebben dus alleen den tijd en den stand van de log te
noteeren bij beide peilingen en de daar tusschen volgens de
log afgelegden weg, af te zetten vanuit het gepeilde punt in
een richting loodrecht op de koerslijn. Dit punt geeft de
standplaats van het schip.
Vanzelfsprekend komt in de praktijk een draadlooze vierstreekspeiling niet voor.
Kruispeilingen verdienen de voorkeur boven peilingen met
fout -in
verzeiling, omdat in deze verzeiling altijd een kleine ----
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koers of verheid kan schuilen, waardoor de eerste peilingslijn
naar een verkeerd punt wordt verzeild.
Een nauwkeurige wijze van positiebepaling is de z.g. ,,driepuntspeiling , waarbij zooveel mogelijk gelijktijdig drie
radio-stations worden gepeild. In het vrijwel theoretische
geval dat het schip zich tijdens het peilen niet heeft verplaatst
en alle peilingen zonder fout zijn, snijden de drie peilingslijnen elkaar in één punt, hetgeen de ware positie van het schip
geeft. In de praktijk vallen de snijpunten meestal niet in één
punt, doch vormen een grooteren of kleineren driehoek, naar
mate van de nauwkeurigheid en het tijdsverloop tusschen de
peilingen. Het is gebruikelijk, als positie het: middelpunt O
van den driehoek aan te nemen, mits deze niet
te groot is (fig. 203).
Eventueel kan een der
peilingslijnen zijn ver
zeild. Hoe minder scherp
de hoeken zijn, die de
peilingslijnen vormen, des
te minder invloed hebben
kleine afwijkingen of
onnauwkeurigheden van
een of meer der factoren,
op het resultaat.
Fig. 203.
De hierboven omschre
ven groepen van radiopeilingen zou men kunnen samenvatten onder den naam van
„navigatiepeilingen , in tegenstelling met de ,.controle-" of
„proefpeilingen’ . De laatste dienen om de betrouwbaarheid
der met den richtingzoeker verkregen peilingen te toetsen, en
waarbij dus vooraf de juiste plaats van het schip bekend moet
zijn. De richting van een bepaald radiostation of ,.radio
baken t.o.v. het schip kan niet nauwkeuriger bekend zijn,
dan wanneer het gezien wordt, of in zeemanstermen ,,in zicht"
is. Proefpeilingen zullen dus in de eerste plaats onder deze
omstandigheden worden genomen, d.w.z. wanneer zich een
schip met zender aan boord, een vuurschip met radiobaken
of een station dan wel baken aan den wal, in zicht bevindt.
De in zicht zijnde zender wordt gelijktijdig met den
richtingzoeker en op het kompas gepeild, de uitkomsten
vergeleken en van een eventueele afwijking van de R.Z.peiling nota genomen. Het kompas wordt daarbij zuiver als
gradenboog gebruikt ; het gaat er nu om den hoek tusschen de
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kiellijn en de verbindingslijn met den zender, op het kompas
te meten. De kiellijn valt altijd samen met de voorliggende
koers ; het kan ons nu onverschillig laten wat deze koers is,
wij hebben slechts als uitgangspunt het cijfer op de graadverdeeling van het kompas noodig, dat samenvalt met de
zeilstreep op het moment dat de peiling genomen wordt,
zonder herleiding van welken aard ook. Het verschil tusschen
l
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Fig. 204.
Kompasroos bij zichtpeilingen.

dit cijfer en de met de peilpen of vizier gelijktijdig op het
kompas afgelezen ,,zichtpeiling” van den zender geeft den
gevraagden hoek. Is het cijfer bij de zeilstreep b.v. 40° en
de zichtpeiling 90°, dan is de hoek vanzelfsprekend 50°.
De hoek wordt gemeten op dezelfde wijze als met den R.Z.
geschiedt, nl. van 0—360 graden rechtsom, gerekend vanaf
de richting recht vooruit.
Ander voorbeeld :
Zeilstreep 320°, zichtpeiling 120° ; de hoek met de kiellijn
407

is nu niet 200° ; de graadverdeeling op het kompas loopt nl.
van 320 op tot 360 (d.i. 0°, samenvallend met Noord van de
kompasroos) en daarna van 0—120 ; de hoek is dus 40 plus
120 = 160°.
Derde voorbeeld : zeilstreep 160°, zichtpeiling 15°. De hoek
is nu (360 — 160) -r 15 = 215°, hetgeen bij aanschouwing
van fig. 204 duidelijk in het oog springt.
Op vele schepen is op den rand van den kompasketel in
koper een graadverdeeling gegraveerd, de z.g. ..pelorus".
waarvan het beginpunt 0° op de zeilstreep ligt en die
rechtsom loopt van 0—360. Wordt de in zicht zijnde zender
op deze vaste schaal gepeild in plaats van op de kompasroos,
dan geeft de gevonden peiling dus zonder meer den hoek
aan met de kiellijn, aangezien het nulpunt van de schaal
steeds in de kiellijn ligt.
Men kan zich ook bedienen van een verplaatsbare
..pelorusschaal”, al dan niet op een voetstuk, mits de
0—480° lijn op deze schijf zuiver parallel is opgesteld aan
of samenvalt met de kiellijn.

HET BESTEK.
Het bestek van een schip is de plaats, waar dit zich in
werkelijkheid bevindt of waar men gist, dat het zich zal
bevinden. Een bestek kan dus gegist of waar zijn.
Aan een gegist bestek moet altijd een waar bestek vooraf
gaan. Om een gegist bestek door berekening te verkrijgen,
zoekt men met den koers en de verheid, verzeild sinds het
laatste ware bestek, in een zeevaartkundige tafel, de streektafel genoemd, de veranderde breedte en lengte op en past
deze toe op de bekende breedte en lengte van het laatste ware
bestek. De uitkomst geeft het verlangde gegiste bestek.
Door constructie in de kaart, krijgt men dit gegiste bestek
door vanuit het laatste ware bestek de koerslijn uit te zetten
en op deze lijn den afstand af te passen, die sinds het laatste
ware bestek is afgelegd.
Het ware bestek geeft de werkelijke positie van het schip
aan. Een waar bestek kan worden verkregen door kompas
peilingen, radiopeilingen, waarnemingen op hemellichamen en
loodingen of door een combinatie van minstens twee dezer.
Alle geven, elk voor zich, een meetkundige plaats van
alle punten waarop het schip zich kan bevinden. Die van
kompas- en radiopeilingen loopen in de richting van de
betreffende peilingen ; bij waarnemingen op hemellichamen
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loopt de lijn, die de meetkundige plaats is, in een richting
loodrecht op de richting waarin dit hemellichaam zich bevond,
toen het werd geobserveerd ; in dit geval spreekt men van
een hoogtelijn. Door een der laatste uitvindingen op
draadloos gebied, het echolood, is men in staat ieder oogenblik
series loodingen te nemen. Door zoo n serie dieptebepalingen
te vergelijken met de diepten aangegeven op de kaart, zal
men meestal ook kunnen constateeren of men in- of uit
gezet is, m.a.w. of men binnen
6
t
16
of buiten de koerslijn staat.
Als voorbeeld zien we in
figuur 205 een combinatie van
vier lijnen, die alle meetkundige V c "18 I
S
plaatsen zijn, waarop het schip
16
B
zich ergens kan bevinden ; ze
zijn alle gelijktijdig en op vier
verschillende wijzen verkregen.
Een schip beweegt zich langs
Fig. 205.
de koerslijn KL en bevindt zich
volgens de gis in S. Van het draadlooze station A wordt
een radiopeiling genomen, die ons de lijn AC geeft. Op
hetzelfde moment peilt men met het kompas den vuurtoren B
in de richting BD. Gelijktijdig wordt ook nog de zon ge
observeerd, die ons de hoogtelijn EF geeft. Tijdens deze
waarnemingen werd ook nog het echo-lood in werking
gesteld en gaf dit ons een serie van loodingen, alle 16
vadem diepte aangevend. Op de kaart wordt de 16 vademslijn
opgezocht in de buurt van het gegiste bestek en daar een lijn
getrokken evenwijdig aan de koerslijn, en wel de lijn GH.
Al deze lijnen vormen tezamen den driehoek HJC, waar
doorheen de loodingslijn GH loopt. Als meest waarschijnlijk
mag dan worden aangenomen, dat het schip zich bevindt op
het middelpunt van den ingeschreven cirkel van den driehoek
HJC, het punt O.
Vanzelfsprekend zal het in de praktijk aan boord zoo goed
als nimmer voorkomen, en vooral niet wanneer er een langere
tijd tusschen de bestekken is verloopen, dat het ware en het
gegiste bestek samenvallen. Dit laatste wordt toch beïnvloed
door wind, stroom, minder nauwkeurig sturen en minder
correct aanwijzen van de log.
Het verschil tusschen het ware en het gegiste bestek wordt
de misgissing genoemd.
H
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HET ECHOLOOD.
Hoewel het echolood uitsluitend een hulpmiddel bij de
navigatie is, zal een behandeling te dezer plaatse, uit hoofde
van het radio-electrische karakter der onderdeelen, zeker
van belang zijn. Het is daarom, dat het echolood evenals de
richtingzoeker als een onderdeel van de radio-installatie is
te beschouwen, waarvan het onderhoud en toezicht aan het
radiopersoneel is opgedragen. De bediening van het echolood
geschiedt door den officier van de wacht.
Het stelt den navigateur in staat te allen tijde nauw
keurig, snel en zonder tijdverlies voor het schip de diepte
van het water onder de kiel te bepalen. Van hoeveel
belang dit „looden” voor de scheepvaart altijd is geweest
behoeft geen betoog. Inderdaad is het echolood bij de moderne
scheepvaart een belangrijke factor. Niet slechts voor het
tijdig opmerken van ondiepten en obstakels, doch ook door
vergelijking van de met tusschenpoozen gevonden diepten met
die van de zeekaart blijkt of het schip de juiste koerslijn heeft
gevolgd, dan wel t.o.v. de kust ,,binnen” of ,.buiten” de
koerslijn staat (zie bladz. 409). Heeft men een peiling van een
lichtschip of punt van den wal, dan kan door gelijktijdige waar
neming van de diepte en vergelijking met de kaart, den afstand
tot dat punt of lichtschip worden bepaald. Op de zeekaarten
staan de diepten, in de nabijheid van de kust en in druk
bevaren gebieden, zeer dicht aangegeven. Op gelijke wijze
kunnen posities, verkregen door gisbestek of radiopeilingen,
worden gecontroleerd en wordt de betrouwbaarheid van deze
posities belangrijk verhoogd. Bekendheid met de diepte van
het water onder het schip is overigens op zichzelf voor den
navigateur belangrijk genoeg.
Van nog meer belang is het echolood voor de visscherij.
Behalve voor navigatie-doeleinden kan, door middel van het
echolood, steeds langs de „strooken” gevischt worden, waar
sommige vischsoorten, zooals makreel, zich bevinden.
De moderne wijze van looden bestaat in principe hierin,
dat een hoogfrequente electrische trilling aan boord van het
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schip wordt opgewekt en omgezet in een hoogfrequente
mechanische trilling in het zeewater, die door den zeebodem
wordt teruggekaatst. De teruggekaatste trilling (echo) wordt
op het schip opgevangen en weer omgevormd tot een
electrische trilling, welke door een daarvoor geschikten radioontvanger met optischen weergever zichtbaar wordt gemaakt.
De tijd, welke is verloopen tusschen het opwekken van de
trilling en de ontvangst van de echo, is een maatstaf voor de
dieptemeting. Deze tijd is evenredig met de diepte van het
water, en omgekeerd evenredig met de snelheid waarmede
de trilling zich voortplant. De voortplantingssnelheid in zee
water is afhankelijk van de temperatuur, het zoutgehalte en
den druk van het water. Genoemde factoren zijn echter van
meer belang voor de hydrografie of de oceanografie. Voor
practische doeleinden kan voor de snelheid van de trillingen
in water 1500 m per seconde worden aangenomen. Deze
waarde komt het dichtst bij die, welke in het algemeen wordt
waargenomen op verschillende plaatsen op den aardbol en
bij de diepten waarmede men bij de navigatie gewoonlijk
heeft te maken. De snelheid van 1500 m per seconde is juist
bij een looding, genomen op een gemiddelde diepte, bij een
temperatuur van 15 gr. C. en een zoutgehalte van 35 gram
per liter van het water. Waar de optische weergever op deze
waarde is gebaseerd, geeft het echolood over het dieptebereik alle diepten tot op 1 % nauwkeurig weer.
Bij grootere diepten, en in de tropische of poolzeeën kan
desgewenscht rekening worden gehouden met de afwijking
van de snelheid. De snelheid neemt toe :
bij een temperatuursverhooging van 1° C. met 2.5 m,
bij een vermeerdering van het zoutgehalte met 1 m per gram,
bij een vergrooting van den waterdruk van 10 atm. met 1m.
per sec.
Gegeven de snelheid V = 1500 m/sec., dan is de diepte
Vt
d = -' waarin t het tijdsverloop tusschen de opwekking

van de trilling en de ontvangst van de echo. Bij een diepte
van b.v. 1 50 m is t gelijk aan !/5 sec. De snelheid, waarmede
de optische weergever van het echolood zich langs de diepteschaal beweegt, zal dus zoodanig zijn, dat hij bij het ver
schijnen van de echo, dus in
sec., op de diepteschaal
150 deelstrepen, meters voorstellende, is gepasseerd.
De practische oplossing van het vraagstuk van een
betrouwbare dieptemeting werd verkregen door gebruik te
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maken van hoogfrequente trillingen, die wegens het diffractieverschijnsel in water, in een smallen bundel en gericht
kunnen worden uitgezonden. Vanwege de hooge frequentie
der trillingen liggen zij boven het hoorbaarheidsgebied
(ultra-sonoor) en kunnen dus niet door het oor worden
waargenomen. Het groote voordeel van deze ,.ultra-sonore”
trillingen boven de hoorbare ligt hierin, dat geen stoornissen
ontstaan, noch in den zender, noch in den ontvanger, door
oorzaken, die hoorbare geluiden teweegbrengen en den
projecteur beïnvloeden. Bovendien planten de trillingen met
een hoorbare frequentie zich in den vorm van bolvormige
golven in alle richtingen voort vanuit het punt van uitzending,
zoodat er op het schip ook echo’s uit andere richtingen
zouden kunnen worden ontvangen dan die van verticaal
naar beneden. Wordt de ultra-sonore trilling vanuit den
scheepsbodem verticaal naar beneden gericht, dan is het
zeker, dat de ontvangen echo afkomstig is van den zeebodem
recht onder het schip of een zich tusschen den scheeps- en
zeebodem bevindend voorwerp, zoodat omtrent de geconsta
teerde diepte onder het schip geen twijfel kan bestaan.
Voor het opwekken van de ultra-sonore trillingen werd
door Prof. Langevin en Mr. Chilowsky gebruik gemaakt van
de ,,piezo-electrische” eigenschappen van natuurkwartskristallen, waaruit het naar hen genoemde LangevinChilowsky echolood ontstond.
Wordt een electrische wisselspanning aan de oppervlakte
van een kwartskristal gelegd, dan zet het kristal zich uit en
krimpt in met de frequentie van die wisselspanning. Om
gekeerd, indien het kristal met een zekere frequentie onder
mechanischen druk wordt gebracht, ontstaat op de opper
vlakte een electrische wisselspanning van die frequentie. De
kristallen hebben een zekere eigen frequentie, afhangend van
de dikte waarop het kristal geslepen is. Wordt nu de
frequentie van de aangelegde wisselspanning of die van
den aangelegden mechanischen druk daarmede in overeen
stemming gebracht, dan is het vibratie-verschijnsel van het
kristal het sterkst. Dit resonantiepunt is zeer scherp.
Het kwartskristal kan dus electrische trillingen in
mechanische en mechanische trillingen in electrische omzetten.
Tot dit doel brengt men een kwartskristal vast aan tusschen
twee metalen (b.v. stalen) platen, waardoor een ,,piezoelectrischen’’ resonator ontstaat. Het electrisch equivalent
van een dergelijk gemonteerd kristal of resonator komt
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overeen met een groote zelfinductie en een zeer kleine
capaciteit. De zelfinductie bedraagt eenige Henry’s, de
capaciteit slechts enkele centimeters.
In het resonantie-punt zal de groote reactantie van de
kleine C kortgesloten zijn door den weerstand, welke eenige
honderden Ohms bedraagt. Buiten resonantie is de impedantie
van het kristal of resonator weer zeer groot. De demping is i
gering, waardoor de trillingen gemakkelijk opgewekt kunnen
worden, terwijl tevens daardoor het resonantie-punt zeer
scherp is.
Wordt deze reso
nator in een electrisch gesloten oscilleerenden kring
opgenomen, dan zul
len de stalen platen
met het kristal maxi
»»////>
maal vibreeren, als
de frequentie van
den oscilleerenden
a
kring, afhangende
I7////. "A
'ZMMVKMWUMM*!^
van de capaciteit en
c
zelfinductie, gelijk
is aan de eigenfrequentie van het
6
kwarts. Wordt een
Fig. 206.
der stalen platen in
nauwe
aanraking
met het zeewater gebracht, dan wordt de trilling aan het
water medegedeeld en plant zich daarin voort. Brengt een
terugkeerende echo de staalplaat wederom in trilling, dan
ontstaat op het kristal en dus ook op de beide platen een
electrische spanning, waardoor de gesloten kring in electrische
trilling geraakt.
Een en ander geschiedt door middel van den z.g.
projecteur, welke niets anders is dan een piezo-electrische
resonator, ondergebracht in een speciaal geconstrueerd
montuur.
In dit toestel, hetwelk in fig. 206 schematisch wordt weer
gegeven en waarvan fig. 207 de ware gedaante geeft, vormt
een mozaiek van platen natuurkwarts (fig. 208), die speciaal
voor het doel op maat geslepen zijn, het diëlectricum van een
vasten condensator, waarvan de stroomvoerende deelen uit
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dikke stalen platen (fig. 206 a en b) bestaan. De dikte van
de stalen platen en het kwarts bepaalt de resonantiefrequentie en wel zoodanig, dat de halve golflengte in staal,
behoorend bij de resonantie-frequentie, aan die dikte gelijk is.
De voortplantingssnelheid van mechanische trillingen in staal

414

1

is ongeveer 5000 m jper seconde. Nu is de voortplantingssnelheid gelijk aan golflengte X
'
frequentie. De eigen
frequentie van het kwarts in den standaardprojectiïeur is
5000^
38000. Voor resonantie is de golflengte in staal
38000
of 0.13 m. De dikte van kwarts en stalen platen, ook wel
..triplet” genoemd, zal dus 6.5 c.M. zijn. Het staal en het
kwarts zullen in phase
en met dezelfde am
plitude trillen.
De projecteur P be
staat verder uit een
omhulsel van gietstaal,
cylindrisch van vorm,
waarvan
de bodem
Fig. 208.
(fig. 207, 2) gevormd
wordt door een der stalen platen van het piezo-electrisch
samenstel. Het bovenste deel van het omhulsel is voorzien
van een kraag, welke dient om den projecteur te bevestigen
aan een flens a, welke op den rand van den bodemring b
wordt geschroefd door middel van bouten. Deze bodemring
wordt op de scheepshuid met 12 koperen of stalen tapbouten
vastgezet, nadat er eerst nog een stalen versterkingsplaat h
onder is vastgeklonken. In de huid is vooraf een gat gemaakt
van voldoende afmeting om den projecteur door te laten.
De projecteur behoort bovendien zuiver horizontaal te worden
opgesteld, zoodat de bovenzijde van den bodemring eveneens
horizontaal is en de onderzijde aan een eventueel hellend
verloop van den scheepsbodem moet aansluiten (zie fig. 207
onderaan, waarin k = kiellijn van het schip).
De bodemring is dus in een specialen vorm gegoten. Door
de horizontale opstelling van den projecteur wordt de smalle
bundel ultra-sonore trillingen in een zuiver verticale richting
naar beneden uitgezonden.
Wij komen later nog op de bijzonderheden van de plaat
sing, aansluiting enz. van den projecteur terug en gaan
eerst over tot een beschrijving van het zend- en ontvangsysteem, waarvan de projecteur a.h.w. de „antenne” vormt.
Hiervan bestaan verschillende uitvoeringen, die in principe
aan elkaar gelijk zijn, doch in enkele onderdeelen meer of
minder van elkaar verschillen.
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HET ECHOLOOD TYPE MARCONI 421 A-B.

Het echolood type Marconi 421 A en B (Marconi Sounding Device Co.) bestaat uit drie onderdeden :
1. de projecteur type S 4 ter.
2. de zender-ontvanger type 421 B.
3. de optische weergever type 421 A.
De zender-ontvanger
er is ingebouwd in een geaarde koperen
kast, waardoor het geheel is afgeschermd en niet naar buiten
stralen kan (fig. 209). De optische weergever is eveneens
ingebouwd in een metalen kast, welke gewoonlijk op de
zender-ontvangerdoos gemonteerd wordt. De afmetingen
van de twee samengevoegde deelen zijn : 48 c.M. breed,
44 c.M. diep en 81 c.M. hoog, gerekend tot den buitenkant
der drie bevestigingsooren. De voorzijde van de zendontvangkast, de bovenzijde en achterzijde van de weergever
kast zijn afneembaar.
Het echolood is een instrument, dat steeds ter beschikking
van den met de navigatie belasten persoon moet staan en
daarom bij voorkeur in het stuurhuis of in de kaartenkamer
wordt opgesteld zoodanig, dat de diepteschaal van den
optischen weergever zich op ooghoogte van den waarnemer
bevindt. De plaats behoeft niet verlicht te zijn, afwezigheid
van verlichting verdient zelfs de voorkeur en maakt het
lichtpunt van de diepteschaal duidelijker waarneembaar.
In gevallen, waarbij voor den zender-ontvanger geen ruimte
beschikbaar is bij den optischen weergever of de afstand
tusschen zender-ontvanger en projecteur te groot is (af
standen boven 15 m zijn niet toegestaan zonder tusschenvoeging van een h.f. transformator, waarover later) kan de
zender-ontvanger verwijderd van den optischen weergever
worden opgesteld op elke geschikte plaats op toelaatbaren
afstand van den projecteur. De verbindingskabels tusschen
optischen weergever en zender-ontvanger worden in dit geval
overeenkomstig langer. De kabeldoorsnede zal daarbij ter
voorkoming van spanningsverlies grooter moeten zijn. Om
gelijke reden dienen de verbindingen van de batterij zoo kort
mogelijk te zijn.
Bij plaatsing in de nabijheid van een magnetisch kompas
zal het toestel hierop geen invloed uitoefenen als het meer
dan 3 m daarvan verwijderd is.
Het optisch gedeelte kan, indien niet anders mogelijk, op
geringen afstand van het kompas worden opgesteld. Mocht
416

Fig. 209. Echolood type 421.
1. schaal.
10. afstemspoelen.
2. instelling zendpiek (verticaal). 11. instelling v. d. echopiek.
3. „
o. roosterbatterjj.
gloeidraad weerstand.
12. neg.
4. instelling zendpiek (horizontaal). 13. aansluitklemmen.
5.
-• in-uitschakelaar..
14. aansluitbordje voor de batterijen.
6. handel voor opwinding uurwerk. 15. aansluitklemmen tusschenkring (long line).
7. telefoonklink.
16. aansluitklemmen.
8. voltmeter.
17. anodebatterü9. schakelaar voltmeter.
De, op den achtergrond, zichtbare lampen zijn die van den versterker.
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Algemeen schema van het echolood type 421 a en b.
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hierdoor al een afwijking in de kompasaflezing optreden, dan
kan deze, omdat de afwijking constant is, opgeheven worden
bij het compenseeren.
Het zender-gedeelte daarentegen geeft een variabele af
wijking op het moment dat een vonkovergang plaats vindt,
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Fig. 211. a. schema van den optischen weergever.
b. schema van den zender-ontvanger.

zoodat dit op veiligen afstand van het magnetische kompas
moet worden opgesteld.
De weerstand voor het laden van den in gebruik zijnden
accumulator heeft slechts een zeer geringen magnetischen
invloed, zoodat hiervoor een afstand van z±z 1 m voldoende
wordt geacht.
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Voor aansluiting der verbindingen bevindt zich in elk der
onderdeelen een geïsoleerde strook met gelijk genummerde
klemmen. Fig. 210 geeft het algemeen schema van het echo
lood type 421, terwijl in fig. 211 a het inwendige van den
optischen weergever en in fig. 211 b dat van den zenderontvanger schematisch is voorgesteld. De klemmenbordjes
zijn zichtbaar links op de figuren, de klemmen met gelijke
nummers dienen aan elkaar verbonden te worden gedacht.
Links onder in de zend-ontvangkast is bovendien nogJ een
aansluitbordje voor de batterijen, n.1. een 4 Volts 100 A.U.
loodaccumulator en een droge cellenbatterij van pl.m. 60 Volt,
De laatste bevindt zich in sommige toestellen eveneens in de
zend-ontvangkast.
De zender komt in principe overeen met een gedempte:n
radiozender, waarvan de antennekring is aangesloten aan
den projecteur, en welke automatisch ongeveer elke seconde
een zeer korte gedempte hoogfrequentie-trilling opwekt. Dit
geschiedt als volgt.
Rechts onder in den optischen weergever bevindt zich de
aanzetschakelaar, welke, in den ruststand, den batterijstroom
verbreekt en een stevig uurwerk (in een gesloten kastje achter
den schakelaar) geremd houdt. Door den knop van den
schakelaar op de frontplaat naar voren te trekken, wordt het
uurwerk vrijgemaakt, waardoor een op de as van het uurwerk
gemonteerde metalen schijf in draaiende beweging geraakt
in een zuiver verticaal vlak. De omtrek van deze schijf is
voorzien van 6 tanden en een gleuf, waarin een staaldraadje
ligt. Dit staaldraadje is aan het eene einde, met tusschenvoeging van een spanveer t, aan een vast steunpunt bevestigd,
en aan de andere zijde aan het z.g. kwadrant (fig. 212 S), dat
draaibaar is om de as B. Op het kwadrant is een spiegeltje
(3) verticaal opgesteld, waarover straks. Het kwadrant heeft
een hoekstuk H, 't welk is voorzien van een naar beneden
gerichte pal N. Deze pal rust tegen den onderkant van een
hefboom A, draaibaar om de as G. De contra-veeren V en iv
houden het geheel in den ruststand, waarbij het hoekstuk H
tegen den stuitnok rust, zoodat de zend-contacten c op den
hefboom A en d. dat vast is opgesteld, gesloten zijn.
Op den staaldraad ƒ is een dwarsstaafje of kneveltje a
bevestigd, dat tegen den rand van de schijf 2 rust. Wanneer
deze schijf gaat draaien (aanzet-schakelaar uitgetrokken),
grijpt de eerstvolgende tand op den schijfrand het kneveltje,
waardoor de staaldraad en daarmede het kwadrant S worden
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____ L

meegevoerd. De pal N neemt daarbij tevens den hefboom A
mede, zoodat de zendcontacten c en d geopend worden.
De veeren V en iv worden gespannen, terwijl de veer t
samentrekt en de „loos” in den staaldraad „ophaalt”.
Een vork F is vast opgesteld en grijpt met de beide beenen
schrijlings over den rand1 van de schijf. De schijfrand met de
6 tanden passeert tusschen de vork, het kneveltje echter niet
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Fig. 212.

en dit kruipt langs den onderkant van de vork op totdat het
vrijkomt van den schijf tand. Zoodra dit geschiedt, trekken
de veeren V en u? de hefboomen snel terug tot het stuitpunt,
waarbij de staaldraad met het kneveltje tegen de draairichting
van de schijf in, door de gleuf worden teruggetrokken. De
lengte van den staaldraad en de positie van het staafje zijn
zoodanig gekozen, dat het staafje tot rust komt even voordat
de volgende tand op de schijf het wederom kan grijpen,
zoodat de zendcontacten c en d een oogenblik gesloten blijven.
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Het uurwerk voert de schijf met een constante snedheid van
één omwenteling in 7 seconden rond, zoodat de zendcontacten
6 maal in 7 seconden openen en sluiten. (De schijf heeft 6
nokken, in de figuur ;zijn er abusievelijk 8 geteekend).
Wordt de aanzetschakelaar (knop> A, fig. 215) uitgetrokken, dan zet het uurwerk zich in bewegingj en wordt
tevens de 4 V. spanning op het toestel aangesloten. In
gesloten stand van de zendcontacten ontstaat o.a. de volgende
stroomkring : (zie fig. 210) Pos. pool 4 V. batterij —- klem 1
zendkast —■ klem 1 weergeverkast ■— aanzetschakelaar —
contacten B en C van omschakelaar ,,test-work” — zend
contacten — klem 6 weergever —■ klem 6 zender —- schuifweerstand voor de energie -— primaire van transformator —klem E — neg. pool 4 V. batterij.
Wij zien dus, dat de stroom van de 4 V. batterij door de
primaire van den transformator of inductieklos gaat. Dit
geschiedt slechts een kort oogenblik, immers de zendcontacten
worden onmiddellijk weer door het kwadrant geopend en
blijven geopend totdat het kneveltje vrijkomt. Door het
plotseling verbreken van den stroom in de primaire wordt in
de secundaire van den transformator (inductie effect) een
hooge spanning opgewekt, waardoor de zendcondensator C
wordt opgeladen. De condensator ontlaadt zich oscilleerend
over de bluschvonkenbaan en de primaire zelfinductie
(gesloten kring). De impuls is van uiterst korten duur, hoe
eerder de oscillatie uitdempt hoe beter. De gesloten kring is
afgestemd op een golflengte van 7800 m. De projecteurkring,
bestaande uit projecten P en zelfinductie L2, wordt afgestemd
op 38000 p/s en is inductief gekoppeld met den gesloten kring.
De beide spoelen zijn naast elkaar op een ronden houten
houder in de zenderkast geschoven (fig. 209. 10). De
projecteurspoel bestaat uit twee gedeelten, waarvan één
gedeelte van aftakkingen is voorzien en tevens op den houder
verschoven kan worden t.o.v. het vaste gedeelte, zoodat dit
als variometer kan functioneeren.
De primaire (gesloten) kring wordt op een kleinere golf
lengte afgestemd dan de projecteurkring, omdat dit door
het bekende dubbele golfverschijnsel de beste uitwerking
geeft aan den projecteurkring.
Laatstgenoemde kring wordt afgestemd op de golflengte
van het kwartskristal, d.i. 8100 m.
Hiertoe wordt de koppelwinding van een lampgolfmeter
in serie met de leiding naar den projecteur geschakeld. Draait
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men nu aan den afstemcondensator van den golfmeter, dan
zal, bij resonantie van den projecteurkring, deze energie
onttrekken aan den golfmeter. De plaatstroom neemt dan toe,
hetgeen te zien is aan den uitslag van den milli-ampèremeter.
Op de bijbehoorende ijktabel kan de golflengte afgelezen
worden voor den stand van den afstemcondensator, waarbij
de mA. meter een piek geeft. Bij korte leidingen naar den
projecteur kan men ook den milli-ampèremeter zien uitslaan
wanneer het resonantiepunt van den projecteurkring wordt
gepasseerd.
Bij elke condensator-ontlading wordt de projecteurkring
aangestooten en daardoor in electrische trilling gebracht. De
projecteur gaat mechanisch in dezelfde frequentie vibreeren,
waardoor, zooals reeds is beschreven, een ultrasonore trilling
naar den zeebodem wordt uitgezonden. De trilling in den
projecteurkring wordt met opzet snel uitgedempt, aangezien
de primaire impuls slechts van zeer korten duur was. De
projecteur kan dan ook direct door de echo wederom in
trilling worden gebracht, zelfs als deze zeer snel op het uit
gezonden signaal volgt, zooals b.v. op zeer geringe diepten het
geval is. Bij het ontvangen van de echo geraakt de projecteur
in mechanische trilling. Deze trillingen veroorzaken spannin
gen aan de stalen platen, welke, met den projecteurkring,
den ingangskring vormen van den h.f. versterker.
Het rooster en de gloeidraad van de eerste lamp van den
aperiodischen h.f. versterker zijn dus op den projecteurkring
verbonden (klemmen E = earth en P = projecteur op het
versterkerpaneel), waaruit volgt dat tusschen rooster en
gloeidraad dezelfde spanningen optreden als op den
projecteur, zoowel bij de uitzending van het signaal als bij
de echo. Deze spanningen zijn hoog op het moment van uit
zending, de lamp moet hiertegen bestand zijn en is dan ook
van een bijzondere constructie ; het meest gebruikte type is
V 24. Bij latere toestellen bestaat de mogelijkheid zoowel
deze als een type P 410 als le h.f. lamp te kunnen aanwenden.
Door het bekende saturatie-verschijnsel zal bij het zendsignaal de eerste lamp dichtslaan, zoodra de maximale anodestroom bereikt is. Een veiligheidsvonkenbaantje (twee spitse
punten) is aangebracht tusschen klemmen E en P om
beschadiging of vonkoverslag in de lamp door te hooge
spanningen te voorkomen. Om deze reden is bij de latere
toestellen een weerstand van 100.000 Ohm in serie met het
rooster geschakeld.
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Het is begrijpelijk, dat de versterker, ook bij de uitzending,
op den projecteur moet zijn aangesloten, immers met een
tijdverschil van veel minder dan een honderdste seconde kan
het noodig zijn, de echo te registreeren (geringe diepten).
Er is geen middel denkbaar waarmede de versterker zoo snel
zou kunnen worden uit- en ingeschakeld. Bovendien kan men
op deze wijze met den ontvanger waarnemen of de uitzending
op normale wijze plaats heeft, de toegepaste schakeling is
dus tevens een goed controlemiddel.
Achter de eerste versterkerlamp volgen nog 4 h.f. trappen
(lamptype P 410) met weerstandskoppeling. De 6e lamp is
de detector type L410, waarachter met transformatorkoppeling de l.f. eindlamp P410 volgt. Het schema van den
versterker behoeft geen nadere toelichting. De laatste lamp
krijgt 6—9 V. neg. roosterspanning. De anode-koppelweerstand van de eerste lamp is variabel, hiermede wordt volumeregeling verkregen. De lampkringen zijn ontkoppeld door
middel van condensatoren en een smoorspoel in serie met
de plaatvoeding van de h.f. lampen. In de +anode-leiding is
bovendien als zekering een 115 V. 10 W. metaaldraadlampje
opgenomen ter bescherming van den ontvanger tegen
eventueele kortsluiting in den anode-batterijkring.
In serie met den plaatkring van de laatste lamp is een
belangrijk en zeer fijn instrument opgenomen, de oscillograaf
of spiegel-galvanometer. Dit onderdeel bevindt zich in het
midden van de weergeverkast. Tusschen de poolstukken van
een sterken permanenten hoefmagneet is een spoeltje vast
opgesteld. In het magnetische veld van dit spoeltje is een
trilveertje geplaatst, dat voorzien is van een horizontaal asje,
waaraan verticaal een zeer klein rechthoekig spiegeltje is
vastgemaakt. Her geheel komt wel overeen met een 4-poligen
magnetischen luidspreker, waarvan de conus is vervangen
door een klein spiegeltje, dat zich iets om een as bewegen kan.
Met twee aansluitklemmen op het beschermkastje wordt
het spoeltje in den plaatkring van de eindlamp verbonden.
Zoolang de plaatstroom constant blijft, neemt het trilveertje
en daarmee het spiegeltje, een bepaalden stand in tusschen
de polen van den magneet. De versterkte impuls van den
projecteur veroorzaakt een variatie van den plaatstroom in
de eindlamp, waardoor de stand van het trilveertje en het
spiegeltje zich wijzigt. De beweging van het spiegeltje wordt
eenigszins gedempt door een klein stukje fijn katoen, in olie
gedrenkt, dat zich bevindt tusschen trilveertje en magneet-
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polen. De bedoeling hiervan is, dat, door den impuls, het
spiegeltje slechts één halve uitwijking, b.v. naar boven,
maakt en niet naar beneden. Om dit nog te bevorderen wordt
het spoeltje ook wel geshunt met een hoogen weerstand
(80 a 100.000 Ohm). De mate van uitwijking van het
spiegeltje zal afhangen van de intensiteit van den impuls en
de versterking.

HET OPTISCHE SYSTEEM (zie fig. 213).
Rechts bij
cylinder (1 )
een 4 Volts
4 V. batterij

den achterwand van de weergeverkast is een
verticaal gemonteerd, waarin een houder met
verlichtingslampje is aangebracht, dat door de
wordt gevoed. Dit is de z.g. projectie-lantaarn.

2

O

l

x3
Fig. 213.

Via een lensje wordt door een kleine opening in den cylinder
een fijn lichtbundeltje op het spiegeltje van den oscillograaf (2) geworpen, dat het lichtbundeltje terugkaatst op een
anderen spiegel, den z.g. draaienden spiegel (3). Deze
draaiende spiegel met een diameter van ca.
c.M. is
verticaal op het eind van de reeds vroeger vermelde as van
het kwadrant gemonteerd. De draaiende spiegel werpt het
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lichtbundeltje op de diepteschaal (4), welke horizontaal in
de frontplaat van de weergeverkast is aangebracht. De diepte
schaal is doorschijnend, zoodat, van voren gezien, het licht
bundeltje als een lichtpuntje op de schaal verschijnt. Als het
toestel in bedrijf is, volgt de spiegel de heen en weer gaande
beweging van de as van het kwadrant met de zendcontacten
zooals eerder omschreven. Vandaar de benaming ,.draaiende
spiegel' . Bijgevolg zal het lichtpuntje zich in een horizontale
lijn bewegen langs de diepteschaal, en wel gelijk opgaand met
de uitzendingen, n.1. 6 maal in 7 seconden. Het teruggaan
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van het lichtbundeltje langs de schaal ziet men niet omdat
dit zeer snel plaats heeft. De projectie lantaarn, de oscillograaf en de draaiende spiegel zijn in verschillende richtingen
verstelbaar.
Het doel waarnaar bij de onderlinge opstelling dient te
worden gestreefd is : le. de lichtbundel moet het midden van
de oscillograaf- en de draaiende spiegels treffen, 2e. de licht
bundel op de diepteschaal dient als een helder en fijn licht
puntje zichtbaar te zijn, 3e. het lichtpuntje moet zich zuiver
parallel aan de diepteschaal verplaatsen. Met een stukje wit
papier, voor de lens van de projectielantaarn gehouden, kan
men den weg van het lichtbundeltje volgen in geval de
opstelling ontregeld is en het lichtpuntje niet meer op de
diepteschaal wordt geprojecteerd.
Elk moment, waarop een uitzending plaats heeft of een
echo wordt ontvangen (impuls), gaat gepaard met een trilling
van het oscillograafspiegeltje, waardoor het projectiepunt van
het lichtpuntje op de diepteschaal ook verandert. Het licht
puntje verkrijgt een afwijking loodrecht op de horizontale
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baan langs de schaalverdeeling, welke afwijking van zóó
korten duur is, dat zij zich voordoet als een omgekeerde
V-vormige tand (zie fig. 214). Door de snelheid van het licht
puntje doet de baan zich voor als een lichtstreep, waarbij de
V-vormige uitwijking duidelijk opvalt. Men spreekt daarom
van „zendtand'' en „echotand”, de eerste wordt veroorzaakt
door den zendimpuls en de tweede door de echo. De zendtand
zal aanmerkelijk grooter zijn dan de echotand, omdat de zend
impuls zooveel krachtiger is. De verzadigingsstroom in de
versterkerlampen en de demping van het spiegeltje voor
komen echter dat de zendtand groote afmetingen verkrijgt of
zich slangvormig voortzet, waardoor de echo op geringe
diepte a.h.w. in den zendtand zou verdwijnen. Wij zullen
straks zien hoe het looden op deze diepten geschiedt. De
onderlinge verhouding en opstelling der onderdeelen is zoo
danig gekozen, dat het lichtpuntje het beginpunt van de
schaal passeert juist op het oogenblik, dat de zendcontacten
openen en de vonk overgaat. De zendtand verschijnt dus op
de nul van de schaal, terwijl de snelheid van het lichtpuntje,
afhankelijk van de lengte van de schaal en het dieptebereik,
in een bepaalde verhouding staat tot de voortplantings
snelheid van de ultra-sonore trillingen. De echotand zal ver
schijnen op het moment dat de echo den projecteur treft en
wel bij die aflezing, welke overeenkomt met de diepte. Het
punt van aflezing van de schaal is dat, waarbij het lichtpuntje
de horizontale baan voor de tweede maal verlaat, immers
dit is het moment van de echo en de aflezing vindt plaats
aan den voet van het linksche been van den echotand, waar
deze de schaalverdeeling snijdt (fig. 214).
Het standaard-toestel 421 A-B heeft een dieptebereik van
160 vadem, er zijn ook weergevers met een diepteschaal tot
360 en 720 vadem, die bij de scheepvaart evenwel weinig
worden gebruikt.
De diepteschaal moet ook des nachts af te lezen zijn. Hier
toe is het inwendige van de weergeverkast verlicht door twee
blauw gekleurde lampjes, gevoed door de 4 V. batterij. Het
blauwe lichtschijnsel op de diepteschaal stelt den waarnemer
in staat het witte lichtpuntje en tevens de graadverdeelingen
te onderscheiden. Te veel daglicht maakt het lichtpuntje
onzichtbaar ; de frontplaat is daarom van een opklapbaar
metalen deksel voorzien, dat voor afsluiting van het toestel
of overschaduwing van de diepteschaal kan dienen.
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BEDIENING EN GEBRUIK VAN HET TOESTEL.
Fig. 215 geeft het uiterlijk aanzicht.
Nadat de schakelaar op het laadbord voor de 4 V. accu
op ontladen is gezet en de veer van het uurwerk met den
sleutel (B) is opgewonden, wordt de aanzetschakelaar (A)
geheel uitgetrokken. Hierdoor komt het uurwerk vrij en
beweegt het kwadrant zich met de zendcontacten heen en
weer. Tevens wordt via den aanzetschakelaar de batterij-
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stroom op de zendcontacten, de projectielantaarn, de blauwe
verlichtingslampjes en de gloeidraden van den versterker
aangesloten (zie schema fig. 210). Met den gloeidraadweerstand (knop E) kan de spanning op de gloeidraden en
daarmede de gevoeligheid worden geregeld (afleesbaar op
voltmeter C), en met den anodeweerstand G de anodespanning van de eerste lamp. Aangezien deze anodeweerstand
als koppelweerstand voor het rooster der 2e lamp dient, geeft
een vermindering van dezen weerstand een vermindering
van de koppeling met de volgende lamp. De mate van ver428

sterking en daarmede de grootte van den echotand wordt
met beide weerstanden geregeld, waarbij de gloeidraadweerstand *) als grof- en de anodeweerstand als fijnregeling dient.
Hierdoor wordt bereikt, dat zoowel op geringe als op grootere
diepten een duidelijk afleesbaren echotand kan worden
ingesteld2). Een maximum hoogte van b.v. 1 c.M. van den
tand is voldoende. De veer van het uurwerk mag niet geheel
afloopen en moet in bedrijf dus van tijd tot tijd worden
opgewonden. Een uurwerk dat in goeden staat is loopt
ongeveer 10 minuten, voordat de spoed vermindert. Vanzelf
sprekend zijn alle diepten onjuist als het uurwerk niet op
normalen spoed loopt. Dit kan worden gecontroleerd door
het aantal ,,tikken” te tellen. Het juiste aantal is 60 tikken
in 70 seconden. Boven op het uurwerk bevindt zich een
regulateur met stelschroef, waarmede de spoed kan worden
versneld of vertraagd. Alle deelen van den diepte-weergever
zijn zichtbaar en bereikbaar, als de topplaat van de kast
wordt losgeschroefd. Een rubberring onder het deksel dient
voor waterdichte afsluiting.
In bedrijf zullen dus per 70 seconden 60 echo's verschijnen
of ongeveer één per seconde. Voor het looden is het voldoende
het toestel aan te zetten, den echotand een kort ©ogenblik
te observeeren en den schakelaar weer in te drukken, waar
door het toestel stopt. Als dit een aantal malen is geschied,
dient de veer wat opgedraaid te worden. De bediening is
dus eenvoudig. Bij groote verandering van diepte moet men
de gevoeligheid bijregelen. De anodestroom van de eindlamp zal bij verandering van de anode-spanning, wijziging
van de negatieve roosterspanning of verstelling van den
gloeidraadweerstand een andere waarde verkrijgen, waardoor
het trilveertje van den oscillograaf een iets gewijzigden stand
aanneemt tusschen de magneetpolen. Het lichtpuntje op de
schaal zakt daardoor iets of rijst iets omhoog. Om de lichtbaan
langs den onderkant van de schaalverdeeling te kunnen
houden, is een stelschroef F (height of spot) aangebracht,
waarmede de oscillograaf in zijn geheel verticaal kan worden
versteld, waardoor het oscillograafspiegeltje in de oor*) Bij de latere toestellen is deze weerstand vervangen door een seriewcerstand in de 4-leiding van de anodebatterij.
2) Bij de eerste toestellen is, in plaats van den anodeweerstand, een
variabele shuntweerstand (knop K) over het oscillograafspoeltje aan
gesloten. Bij de latere toestellen is deze shunt niet 'meer in gebruik en is
de knop permanent vastgezet.
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spronkelijke helling t.o.v. den draaiendcn spiegel kan worden
teruggebracht. Men draaie op voorzichtige wijze en langzaam
aan dezen knop, het lichtpuntje zou anders geheel van de
schaal kunnen verdwijnen.
Op de frontplaat van de zenderkast bevinden zich nog een
voltmeter (H) met schakelaar (J), waarmede de spanning
van de 4 V. accu en van de anodebatterij kan worden
gecontroleerd. De laatste is ongeveer 50 Volt.
LOODEN OP GERINGE DIEPTE.

Hoe geringer de diepte, des te meer zullen de zend- en
echotand op de schaal elkaar naderen. Tenslotte zullen zij
geheel of gedeeltelijk samenvallen, het rechterbeen van den
zendtand en het linkerbeen van den echotand kunnen
aan elkaar grenzen en een ,.M”-vormigen tand geven.
De diepte is dan nog afleesbaar, n.1. bij de naar beneden
gerichte punt van de M. Om dezen vorm duidelijk
te verkrijgen, is instelling op minimum gevoeligheid van den
versterker soms niet voldoende. Waar vooral op geringe
diepten veel zend-energie niet ten goede komt aan de scherpte
der tanden (een breeden vorm van den zendtand met als
gevolg breeden echotand is te vermijden), is deze energie
regelbaar gemaakt met een schuifweerstand, welke is op
genomen in serie met den primairen transformatorkring en
welke zich bevindt op den bodem van de zenderkast. Deze
weerstand wordt zoodanig ingesteld, dat de vonkenbaan
steeds nog juist overgaat. Het bluschvonkje bestaat uit 4 stel
vonkplaten en micaringen, zoodat er vier vonken zijn, waarvan
op geringe diepte een of meer met een beugeltje kan of
kunnen worden kortgesloten, waarbij de weerstand dient
teruggesteld te worden tot de vonk weer juist overgaat. De
zendenergie is dan verminderd, hetgeen zich manifesteert in
een puntiger vorm der tanden. Duidelijkheid en scherpte van
de tanden is in alle omstandigheden het criterium voor de
afregeling der verschillende onderdeelen. De vonkenbaan
speelt eveneens een rol. Zij moet van tijd tot tijd worden
gecontroleerd en zoonoodig schoongemaakt. Het feit dat de
vonk niet steeds op dezelfde plaats op den omtrek van de
platen overspringt, is een aanwijzing voor een goede conditie.
Zelfs indien de zend- en echotand samenvallen, is een
looding nog mogelijk door de omstandigheid, dat op kleinere
diepten meerdere echo’s worden geregistreerd. De echo wordt
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n.1. door den projecteur nogmaals naar den zeebodem weer
kaatst, komt weer terug enz. Op de diepteschaal is een
opeenvolging van echo’s zichtbaar, die onderling op gelijken
afstand liggen. Het verschil in aflezing tusschen den 2en en
3en, den 3en en 4en echotand enz. is de diepte onder het
schip. Zelfs op grootere diepte (b.v. 40 vadem) komt de
tweede echo (d.i. op 80 vadem) wel voor. Hierop is in voor
komende gevallen te letten ; de juiste diepte is natuurlijk bij
de eerste echo. In ’t algemeen moeten deze extra echo’s door
vermindering van de gevoeligheid worden onderdrukt, althans
wanneer de eerste echotand goed zichtbaar is.
Tot nu toe is aangenomen, dat de zendtand op de nul van
de schaal was ingesteld, waarbij de diepte onder het schip,
d.w.z. vanaf de kiel, werd gemeten. Immers het beginpunt
van de schaal is te vergelijken met het beginpunt van de
uitgezonden trilling, n.1. den projecteur, die in den bodem van
het schip is geplaatst. Wil men meten, hoeveel water er staat
vanaf de oppervlakte, dan telle men eenvoudig den diepgang
van het schip ter plaatse waar de projecteur in den bodem zit,
bij de looding op. Dit kan noodig zijn om de gevonden diepte
vanaf de oppervlakte te vergelijken met de op de zeekaart
aangegeven diepten, voor positiebepaling van het schip.
Mocht men er de voorkeur aan geven, steeds de diepte
vanaf de oppervlakte te looden, dan kan de zendtand op de
schaal een aantal vadems worden verplaatst overeenkomende
met den diepgang. De laatste wordt in voeten uitgedrukt, één
vadem is gelijk aan 6 voeten. Is de diepgang bij den
projecteur b.v. 24 voet, dan dient de zendtand tot op 4 vadem
vanaf het 0-punt van de schaal opgeschoven te worden.
Hiertoe is een inrichting aangebracht, welke met een stelschroef (D) op de frontplaat van den weergever wordt
bediend. Door middel van een worm op de as van deze stelschroef kan het gestel van den oscillograaf en daarmede het
spiegeltje een weinig naar links of rechts worden bewogen.
Als gevolg hiervan verplaatst zich het projectiepunt van het
lichtpuntje horizontaal in een bepaalde richting en wordt dus
de diepgang automatisch opgeteld. Zoowel de zend- als de
echotand verschijnen verder op de schaal naarmate van den
ingestelden diepgang.
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VORM VAN DEN ECHOTAND.
De ontvanger dient den ontvangen impuls zonder noemenswaardige vervorming weer te geven. In principe mag geen
enkel onderdeel van het toestel aan den echotand een anderen
vorm geven, dan die welke een getrouw beeld geeft van de
ultra-sonore trilling, zooals deze door den zeebodem werd
weerkaatst. Het uitgezonden teeken moet van korten duur
zijn, a.h.w. een moment-trilling, zoodat dus niet een samen
gestelde trilling of een opeenvolging van trillingen, doch
een enkele golfbeweging plaats heeft. De vonk dient hiertoe
bij elke uitzending slechts éénmaal over te gaan, bij de
afregeling van den zender moet dit resultaat zoo dicht
mogelijk benaderd worden, door de vonk zoo groot mogelijk
en de zend-energie zoo klein mogelijk in te stellen. Bestaat
de echo dus eveneens uit een enkelvoudige teruggekaatste
golfbeweging, dan zal bij onvervormde weergave door den
ontvanger één enkelen impuls door het oscillograaf-spoeltje
gaan. Vooral de eindlamp mag niet in roosterstroom loopen ;
een defecte negatieve roosterbatterij van deze lamp geeft aan
den zend- en echotand een dermate grilligen vorm, dat het
toestel slecht af te lezen is.
Het zeer lichte oscillograaf-trilveertje met spiegel zou zelfs
bij ontvangst van een enkelen
impuls aangestooten worden en
korter of langer, al naarmate
de intensiteit, in trilling blijven
I
met als gevolg een uitgerekten
slangvormigen zend- of echo
tand. Het spreekt vanzelf, dat
deze trillingen geen verband
houden met het karakter van
den
ontvangen impuls, zij
_______ ^'iinn
______
dienen dus onderdrukt te wor
den, hetgeen wordt bereikt
77/////////)///////
door de reeds vroeger: omvan het trilpig 216.
schreven demping
veertje d.m.v.. katoen en olie,
waardoor de bewegingen van het spiegeltje en daarmede de
op de diepteschaal geprojecteerde echotand, een beter beeld
geven van de ontvangen trilling.
Aannemende, dat de conditie van het toestel is zooals
boven omschreven, hetgeen zichtbaar is aan een scherpen
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omgekeerden V-vorm van den zendtand, dan kan ook uit
den vorm van den echotand het karakter van den zeebodem
worden herkend.
Als de zeebodem hard en vlak is of een geringe helling
heeft, is de V-vorm zeer uit
gesproken, het linkerbeen is
nagenoeg verticaal, het rechter
been vertoont een steile helling,
zooals aangegeven in fig. 216.
Is de zeebodem bedekt met
rotsen en steenklompen, dan
verschijnt de tand in den vorm
van fig. 217. Het rechterbeen
vertoont geheel of gedeeltelijk
een grilligen of getanden vorm,
blijk gevende van het feit, dat
ongelijke omtrekken op den
zeebodem de trilling samen
gesteld hebben teruggekaatst.
Fig. 217.
Het linkerbeen geeft vanzelfsprekend de geringste diepte ter plaatse aan.
Is de basis van de V breeder dan gewoonlijk, dan duidt
dit op zeer zachten of modderigen grond.
Als de bodem een zeer steile helling heeft, is de echotand
kleiner, d.w.z. de versterking
dient opgevoerd en de tand
op gebruikelijke grootte ge
bracht te worden.
Is de bodem sterk hellend
doch tevens vlak, dan zullen
de van de verschillende opper
vlakten teruggekaatste golven
den echotand verlengen, waar
door deze ronder wordt (fig.
218). Wordt een echo ont
vangen van twee oppervlakten
met verschillend niveau, zooals
bij een klip of een wrak kan
Fig. 218.
voorkomen, dan verschijnen
gesepareerde echo’s, zooals in fig. 219 en 220.
Lucht, in welken vorm ook (luchtbellen, schuim enz.), in
het water onder den projecteur verhindert in meer of mindere
mate den doorgang van ultra-sonore golven. Hierdoor worden
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de echo s somtijds zelfs geheel onderdrukt,, om vervolgens
weer tte voorschijn te komen als de lucht uit het water is.
it verschijnsel komt het meest voor bij stormweer of wanneer
de koers van het schip een
hoek vormt met de richting
van de golven. Het kan tevens
ontstaan door het kielwater,
veroorzaakt door een achter
1
uitslaande schroef, en door het
zogwater van
die het schip sleept. In beide
gevallen passeert dit water, dat
veel luchtbellen bevat, onder
den projecteur langs. Indien
///////////)//^\ ------men bij zwaren zeegang wil
looden, is het aan te bevelen
het schip te laten ,.steken” of
Fig. 219.
de zijde waar de projecteur
geplaatst is aan lij te nemen.
Het normale slingeren en stampen heeft geen invloed op
de werking van het echolood. Als deze beweginge n echter
zeer hevig zijn, kan het vooral bij groote diepten
diepte: voorkomen
dat enkele echo's gemist worden. De tijdl voor de
( uitzending
van het signaal is echter zoo
gering, vergeleken bij dien
welke noodig is om het schip
uit zijn uiterste helling bij een
slingerbeweging in zijn even
wicht terug te brengen, dat
steeds een voldoend aantal
juiste loodingen kan worden
verkregen op het moment dat
het schip vlak ligt. Voor navigatiedoeleinden is dit in alle
opzichten voldoende. Een verbetering kan bovendien nog
worden bereikt door de versterking en de zend-energie tot
maximum op te voeren (alle
Fig. 220.
vonken in gebruik, desnoods
met twee micaringen tusschen elk paar vonkplaten, mits de
vonk regelmatig overgaat, schuifweerstand geheel uit).
De bodemring is voorts van een afvoerpijp voorzien, waar-
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door de luchtbellen onder den projecteur kunnen ontsnappen,
waarover straks nader.
Bij slecht weer kan het geheele schip sterk trillen, vooral
wanneer het in ballast is, en met name in de nabijheid van
de machines en de schroef. De projecteur in zijn geheel
neemt aan die trillingen deel. Overigens, elke mechanische
trilling aan den projecteur toegebracht, door welke oorzaak
ook, heeft een mechanische beweging van het kwartskristal
tengevolge, waaruit spanningsvariaties op den projecteur voort
vloeien, die op de diepteschaal zullen verschijnen in den vorm
van enkele of meerdere of zelfs vele grootere en kleinere
tandjes. In uiterste gevallen (doorslaande schroef) vertoont de
geheele lichtbaan een gekartelden vorm of „zaag”. Het oscillograaf-spiegeltje komt weinig of in 't geheel niet tot rust.
Deze extra of ,,parasitaire” trillingen hebben geen verband
met de diepte, zij verschijnen op willekeurige plaatsen op de
diepteschaal en hebben ook nimmer denzelfden vorm, zijn
bovendien kleiner dan den werkelijken echotand, die immers
gedurende het looden nagenoeg op dezelfde plaats verschijnt.
De echotand is dus gemakkelijk van de parasitaire trillingen
te onderscheiden. In normale omstandigheden komen de
parasieten practisch niet voor, terwijl in voorkomende gevallen
kan worden getracht hen te onderdrukken door vermeerde
ring van de zend-energie en verminderde versterking bij de
ontvangst.
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in plaats van den
beschreven
optischen
weergever,
een
electrolytischen
schrijver of ..recorder” op den ontvanger kan worden aan
gesloten, hetgeen door een omschakelaar wordt bewerk
stelligd. In het kort komt de werking hierop neer, dat een
metalen punt door middel van een hefboom heen en weer
wordt bewogen langs een geprepareerde vochtige rol papier
en daarmede electrisch geleidend contact maakt. De ontvangen
impuls verhoogt momenteel de electrolytische werking op het
papier, waardoor een merkteeken op het papier verschijnt
en de diepte op een schaal wordt afgelezen. Aangezien de
rol steeds afloopt, vormen de opeenvolgende echo’s een
streep van meer of minder grilligen vorm op het papier, zoodat
men een blijvend beeld verkrijgt van het verloop van den zee
bodem en de diepte, op de lijn die door het schip is gevolgd.
Het zou ons te ver voeren in bijzonderheden op dit
instrument in te gaan, bij de gewone scheepvaart is het thans
weinig in gebruik.
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ONDERHOUD EN TOEZICHT.
De helderheid van het lichtpuntje en de gevoeligheid van
den ontvanger kunnen gecontroleerd worden door een tweepolige omschakelaar, welke zich bevindt in de bovenste
poligen
kast, op „Test” te zetten. Hiermede wordt de ontvanger
ingeschakeld buiten het uurwerk en den zender om (zie
schema fig. 210). Parallel op de zendcontacten is een seinsleuteltje aaingesloten, hetgeen zich in de zenderkast bevindt
(frontplaat losschroeven). Door dit sleuteltje even neer te
drukken sluit men den stroom in de primaire van den trans
formator, het sleuteltje moet onmiddellijk weer losgelaten
worden ; de stroom wordt verbroken, waardoor een uitzending
van het signaal plaats heeft. De stroom mag slechts een
oogenblik op de primaire gesloten blijven, men vergete niet.
dat de stroomsterkte vrij groot is en de isolatie van de
windingen zou kunnen verbranden bij te langen stroomdoorgang, afgezien nog van het uitputten van de batterij.
Voor de uitzending zelf is het immers slechts om een stroom-'
verbreking te doen.
De plaats waar de zend- of echotand op de schaal verschijnt,
zegt in dit geval niets ; het uurwerk wordt gestopt (aanzetknop ingedrukt), bij voorkeur op een moment dat het licht
puntje ongeveer een derde van de schaal heeft afgelegd.
De draaiende spiegel komt tot stilstand en het lichtpuntje
wordt onbeweeglijk op de schaal geprojecteerd. Het geheele
toestel kan nu onafhankelijk van de automatische zendinrichting worden beproefd.
Door het sleuteltje even aan te tikken gaat de vonk over
en wipt het lichtpuntje op en neer, een bewijs dat het toestel
werkt. De fijnheid en helderheid van het lichtpuntje kan nu
worden gecontroleerd en zoonoodig de optische inrichting
worden bijgesteld. Als de draaiende spiegel vuil is of
beslagen, kan dit met zuivere alcohol worden gereinigd. Met
het oscillograaf-spiegeltje zij men zeer voorzichtig en rake
dit niet dan bij uiterste noodzaak aan. De uitslag van het
lichtpuntje naar boven is tevens een maatstaf voor de
gevoeligheid van versterker en oscillograaf. Deze uitslag moet
normaal 5 a 6 m.M. bedragen.
De groef van de getande schijf van het uurwerk waarin
het staaldraadje ligt, dient licht geolied te blijven om slijtage,
blijven steken bij het aanzetten enz. te voorkomen. Evenzoo
moet van tijd tot tijd een oliedruppel door middel van een
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dun koperdraadje of iets dergelijks gebracht worden op de
lagers van den draaienden spiegel, het lichtpunt elevatiemechaniek en de uit de uurwerkkast stekende uiteinden van
de as van het uurwerk. De olie trekt vanzelf tusschen de
loopende deelen. Zeer weinig olie is voldoende, teveel smering
veroorzaakt wegslingeren op de spiegels en daardoor aanslag.
Bij het toestel behoort een kistje met speciale gereedschappen,
zooals klokmakers-olie, schroevendraaiers, pijp- en vaste
sleuteltjes, een fleschje speciale olie voor het staaldraadje,
reservedeelen enz.
Ook de versterker kan worden beproefd. In de frontplaat
van de weergeverskast is n.1. een stekkerbus (knop L, fig. 215)
voor aansluiting van een H.W. telefoon met specialen stekker,
die bij de uitrusting van het toestel behoort. In de zenderkast,
waarin zich ook de versterker bevindt, is eveneens een
telefoon-stekkerbus aanwezig. Hiermede kan de versterker
worden ,.beluisterd" op defecten, gekraak enz., veroorzaakt
door slechte contacten, ook als het toestel in normaal bedrijf
is. De telefoon staat parallel op het oscillograaf-spoeltje en
neemt daarvan dus energie weg, de tanden op de diepteschaal worden kleiner, doch in de telefoon worden klikken
gehoord, samenvallende met de zend- en echotanden. Men
leert spoedig het normale geluid in de telefoon kennen en
eventueele storende invloeden onderscheiden. Verschijnen
geen tanden op de diepteschaal, doch worden de klikken
duidelijk gehoord, dan wijst dit op een onderbreking of defect
in den oscillograaf. Door het lichtpuntje te volgen en op den
echoklik in de telefoon te letten, kan men ongeveer nagaan
waar de echotand op de schaal behoort te verschijnen. In
normaal bedrijf van het toestel is de telefoon niet aangesloten.
Bij de latere toestellen is een 0.001 mF condensator in serie
met de telefoon aangebracht, zoodat hierdoor niet meer de
plaatstroom loopt.
De werkzaamheid van den projecteurkring kan als volgt
worden beproefd. De hoogspanningskabel op klem P in de
zenderkast wordt losgenomen, hierdoor is de projecteurkring
verbroken, er komt geen echotand, terwijl de zendtand veel
kleiner is geworden. Het verschil in grootte van den zendtand
met verbroken en aangesloten projecteurkring is een ruwe
aanwijzing, dat de projecteurkring in orde is, alhoewel het
geen bewijs is dat de projecteur „piezo-electrisch" werkzaam
is. Dit kan slechts met een specialen meter worden vastgesteld.
De isolatie van de kabels naar den projecteur of h.f. trans-
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formator kan men controleeren door met een goed
geïsoleerden schroevendraaier een vonk tusschen de veiligheidsvonkenbaani te trekken. Hoe grooter de vonk, des te
beter de kabel- «en projecteur-isolatie. Hierbij zij opgemerkt,
dat ook een ggoede vonk verkregen wordt als de h.s. kabel
b.v. is afgebroken.
Wanneer het schip in droogdok is, is dit een goede
gelegenheid om het oppervlak van den projecteur in den
scheepsbodem te inspecteeren en toe te zien, dat zich geen
aangroeisels, roestplekken enz. voordoen. De projecteur kan
met een stevigen borstel worden schoongemaakt en daarna
éénmaal licht gemenied. In geen geval mag het oppervlak
met een bikhamer, stalen schraper e.d. worden bewerkt. De
oppervlakte moet zoo glad mogelijk blijven. Modder e.d.
tusschen bodemring en projecteur, waardoor de luchtontlastbuis (zie beneden) verstopt kan geraken, dient'te
worden weggespoten of verwijderd.
AANSLUITING VAN DEN PROJECTEUR.
De projecteur moet voorzichtig worden behandeld, omdat
zich binnenin het mozaiek van kwarts bevindt, dat niet
bestand is tegen vallen, stooten of hameren en ook niet
tegen vocht.
Moet dus in de nabijheid van den projecteur bij nieuw
bouw of reparatie van het schip worden gehamerd of
geklonken, dan dient met de montage te worden gewacht of
de projecteur moet worden verwijderd totdat deze werk
zaamheden zijn beëindigd.
De bodemring, in de holte waarvan de projecteur wordt
gemonteerd, wordt op de meest gunstige plaats aangebracht,
bij voorkeur in het middengedeelte, dat zelfs bij stampend
schip niet boven water kan komen, en op minstens 1.50 m
van de kiel. Men vermijde plaatsen in de nabijheid van
openingen in de scheepshuid, welke lucht- of gasbellen of
luchtledige plekken kunnen vormen. Is dit onmogelijk, dan
verkieze men een plaats daarvóór boven een plaats daar
achter. De temperatuur van den projecteur mag niet boven
35 graden C. stijgen, men vermijde derhalve een plaats die
aan sterke verhitting is blootgesteld. Ook plaatsen, die aan
trillingen en schokken tijdens de vaart onderhevig zijn, moeten
als ongeschikt worden beschouwd.
De bodemring kan verschillende vormen hebben, verband
houdende met de wijze van aanbrenging in de scheepshuid
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en met het feit, of plaatsing in een droge ruimte of in een
olie- of watertank geschiedt. Een montage in droge ruimten
heeft de voorkeur. In normale gevallen kieze men de montage
in een kofferdam. Voor het aanbrengen in een tank, indien
b.v. geen enkele andere plaats te vinden is, wordt somtijds
van een waterdichte klok in plaats van een bodemring
gebruik gemaakt.
Zooals in den aanvang reeds vermeld, bestaat de bodem
ring (fig. 207) uit een gietstalen cylinder b met aangegoten
onderflens, welke is aangepast aan het verloop van de
scheepshuid : de bovenflens moet zuiver horizontaal komen te
staan. Het verloop van het schip dient dus tijdig aan de
gieterij te worden opgegeven om daarvoor een passenden
bodemring te leveren. De bodemring wordt met ruwe onder
flens afgeleverd. Deze moet dan nog vlak gedraaid worden
en geboord. Ter versterking van de huid wordt deze ter
plaatse van een verdubbelingsplaat h voorzien, of wel wordt
een versterkingsring op de scheepshuid geklonken, die aanpast
aan het verloop en waarop de bodemring horizontaal wordt
geplaatst. De bevestiging van de onderflens van den bodem
ring op de huid i geschiedt met twaalf bouten in getapte
gaten ; de verdikking van de huid ter plaatse hetzij door een
verdubbelingsplaat, hetzij door den versterkingsring maakt
het mogelijk den schroefdraad van deze bouten voldoende diep
in te draaien, wat aan de soliede bevestiging ten goede komt.
Het gat in de scheepshuid is 300 m.M. van diameter. Als de
bodemring op zijn plaats is, wordt de scheepshuid en ver
dubbelingsplaat extra dicht gekookt en het gat uitgeslepen,
ten einde een waterdichte en gladde oppervlakte te ver
krijgen. In den wand van den bodemring is een 13 m.M. gat
gemaakt, waarin een afsluiter ƒ waterdicht wordt geschroefd,
nadat het gat eerst getapt is en waaraan de z.g. luchtontlastpijp g komt. Deze buis kan bestaan uit een gegalvani
seerd ijzeren of koperen pijp van minstens 25 m.M. diameter,
en wordt vanaf den bodemring binnen het schip omhoog
gevoerd tot boven de diepste waterlijn. Bij montage in een
dubbelen bodem of tank moet, in verband met Lloyd’s voor
schriften, een tweede afsluitkraan vlak boven den dubbelen
bodem van het schip aangebracht zijn, opdat bij lekkage van
de buis het zeewater kan worden afgesloten. Normaal moeten
beide afsluiters steeds geopend zijn, het zeewater staat dus
in de buis tot op de hoogte van de waterlijn. Eventueele
luchtbellen, die zich onder den projecteur bevinden, kunnen
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door het water in de buis ontsnappen. Bij kleinere schepen
is het wenschelijk de pijp bovendeks te brengen, omdat er
bij zwaar weer soms water uitkomt.
De projecteur wordt door middel van 8 bouten, onder
tusschenvoeging van een rubber ring, die in een cirkelvormige
groef van den projecteur past, aan den onderkant van een
losse flens a, ook wel dekplaat genoemd, vastgemaakt.
Deze flens is aan den onderkant voorzien van twee cirkel
vormige uitstekende randen (kragen), waarvan de binnenste
de groef in den projecteur vult (fig. 207, gearceerde gedeelte
van P). Bij het aandraaien der bouten perst de rand het
rubber naar beneden en opzij, zoodat de bevestiging van den
projecteur aan de flens volkomen dicht is voor buitenwater,
als de bouten met overleg worden aangedraaid. Men doet
dit door de bouten niet in volgorde, doch door telkens 2
tegenover elkaar liggende aan te draaien. Door middel van
een z.g. voeler kunnen geoefende handen nagaan of de
projecteur vlak tegen de flens ligt.
Nadat de projecteur aan de groote flens a is bevestigd,
wordt de kleine flens op de groote geplaatst met 6 bouten.
Hier zijn ook weer een cirkelvormige rand en een groef, die,
van een rubber ring voorzien, den projecteur droog houden
voor water, dat mogelijkerwijze in het schip bij den bodemring
staat. Er moet voor gezorgd worden, dat geen enkel vochtdeel in den projecteur kan komen. Een druppel water, welke
b.v. langs den h.s. kabel in den projecteur dringt, maakt deze
waardeloos. Ook hier moeten de bouten worden vastgezet
als boven omschreven.
De beide flenzen met den projecteur worden nu samen
bevestigd op het bovenvlak van den bodemring b met 12
bouten. De buitenste cirkelvormige kraag van flens a past
in de groef in het bovenvlak van den bodemring, waarin
een rubber ring is gelegd. Op deze wijze wordt, bij zorg
vuldige montage, het geheel waterdicht. De 12 bouten worden
op dezelfde wijze aangedraaid als die van de kleine flens,
dus niet in volgorde. Met de voeler wordt nagegaan of de
flens overal vlak op den bodemring ligt. Teneinde de duur
zaamheid der 3 rubber ringen te bevorderen, worden deze
in ricinus-olie gedrenkt, voordat ze geplaatst worden.
Bij het plaatsen van den projecteur zijn de beide aansluitkabels ter lengte van zfc 1 m, door een opening in het midden
van de dekplaten gepasseerd voor aansluiting aan den
zender. Eén van deze verbindingen d is met een schroef-
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boutje op het huis van den projecteur verbonden ; dit is de
aarddraad, die dient om den gesloten kring te completeeren,
aangezien de onderste staalplaat van den projecteur reeds
,,geaard is in het zeewater. De andere verbinding is de
hoogspanningskabel, welke uit een dikken gevlochten koper
draad c bestaat, met zware rubberisolatie ; zij is inwendig
aan de bovenste staalplaat verbonden.
De hoogte van den projecteur is 155 m.M., de onderkant
moet op de laagste plaats gelijk liggen met den scheepsbodem
of iets er binnen vallen.
De verbinding van den projecteur met den zender kan
niet zonder meer geschieden. De kabels mogen n.1. niet naar
buiten stralen en geen andere signalen of storingen opvangen,
m.a.w., zij mogen niet als antenne werken. Behalve dit dienen
zij tegen mechanische beschadiging te worden beschermd,
evenals tegen indringen van vocht. Hiertoe worden zij over
de geheele lengte in een kabelbeschermbuis gelegd, welke van
koper of gegalvaniseerd ijzer is en een inwendigen diameter
van
heeft. De buis moet volkomen waterdicht zijn, van
binnen droog blijven, en op verschillende punten goed
electrisch geaard worden. Een plaats waar de buis en dus de
h.s. kabel aan overmatige verhitting is blootgesteld, dient te
worden vermeden of de buis moet door middel van platen,
waarachter lucht kan circuleeren, tegen deze hitte beschermd
worden. De lengte van de buis en dus ook van de kabels
moet zoo kort mogelijk gehouden worden. De uiterste lengte
is 15 m. Aan beide uiteinden moet de beschermbuis
hermetisch worden afgesloten, teneinde het binnendringen
van vochtige lucht en ontstaan van condensatiewater te
voorkomen.
Om de kabelverbinding van het toestel naar den projecteur
tot stand te brengen, wordt gebruik gemaakt van een laschdoosje, dat met fijn schroefdraad en onder gebruikmaking
van verpakking op de kleine flens wordt geschroefd (op de
plaats waar in figuur 207, de pijp e is). De 1
beschermpijp, waardoor de kabels van het toestel naar beneden loopen,
wordt opzij van het laschdoosje door middel vani een sok aan
het doosje bevestigd. Het kleine stukje h.s. kabel <c en de aard
draad d worden aan de lange kabels gesplitst en zoo mogelijk
gesoldeerd. De lasch wordt met isolatie en rubberband
afgewerkt. Het laschdoosje wordt volgegoten met pek, nadat
in het pijpje van ± 10 c.M., dat in de kleine flens is
geschroefd, en in het tweede pijpje, dat aan de beschermpijp
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is bevestigd, een dot poetskatoen is gestoken, waardoor wordt
voorkomen dat het pek wegloopt. Het laschdoosje is op
zichzelf geheel waterdicht, omdat dit door een deksel wordt
afgesloten, dat door 8 boutjes en met gebruikmaking van een
rubber rand wordt vastgezet. Het vullen met pek is gebleken
niet volstrekt noodig te zijn ; het geschiedt zekerheidshalve.
De verschillende koppelingen in de beschermpijp moeten
waterdicht verpakt worden, terwijl alleen flauwe bochten
mogen worden gebruikt, vrij van braam.
Het andere einde van de buis wordt aan de zenderkast
bevestigd, waartoe een opening in deze kast is gemaakt.
De dikke of hoogspanningskabel c wordt op klem P en
de aarddraad d op klem E in de zenderkast aangesloten.
De electrische afscherming moet volkomen zijn en mag
nergens worden onderbroken.
De capaciteit van den projecteurkring bestaat uit die van
den projecteur zelf en die van de verbindingskabels in de
beschermbuis tegenover ..aarde”. De laatste capaciteit
beteekent verlies, deze mag dus niet te groot worden, vandaar
de maximum lengte van 15 m. Ook volgt hieruit, dat de
afstemming van den kring aan boord moet geschieden na
beëindiging der montage.
In gevallen, waarbij de afstand tusschen zenderkast en
projecteur grooter is, wordt een tusschenkring aangebracht.
Dit geschiedt ook op de tankschepen ; de projecteur moet van
de olietanks verwijderd blijven (ontploffingsgevaar door
vonkoverslag) en wordt daarom op deze schepen geheel
achteruit in de machinekamer-kofferdam geplaatst.

INDIRECTE PROJECTEURAANSLUITING.
Bij de ,,directe” projecteuraansluiting zagen wij, dat de
projecteurspoel in de zenderkast inductief gekoppeld is met
den primairen afgestemden kring.
Bij de indirecte verbinding wordt de projecteurspoel dicht
bij den projecteur opgesteld. De energie-overdracht geschiedt
door middel van een aperiodischen tusschenkring, bestaande
uit twee spoelen, waarvan de eene met den primairen kring
en de andere met de projecteurspoel is gekoppeld. Het
schema vanaf den primairen kring wordt voor indirecte aan
sluiting, zooals weergegeven in fig. 221. De primaire spoel L}
bestaat uit ongeveer 240 windingen, de daarmede gekoppelde
spoel van den tusschenkring Z,3 (de z.g. primaire lijnspoel)
heeft 70 windingen evenals de secundaire lijnspoel L4, die
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met de projecteurspoel £5 is gekoppeld. De laatste heeft
een vast gedeelte van 450 en een afgetakt gedeelte van 520
windingen, met behulp waarvan de afstemming van den
projecteurkring geschiedt. De primaire kring is in de fabriek
op de vereischte frequentie afgestemd.
De versterker wordt nu niet direct op de primaire lijnspoel
aangesloten (de tusschenkring is immers niet afgestemd)
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doch daarmede inductief gekoppeld door middel van een
vijfde spoel £2, de z.g. roosterspoel, waarop parallel een
condensator van 0.0008 mF is verbonden en die aan rooster
en gloeidraad van de eerste versterkerlamp is bevestigd
(klemmen P en E op het versterkerpaneel ). De roosterspoel
heeft een vast gedeelte van 400 en een afgetakt gedeelte
van eveneens 400 windingen, waarmede de roosterkring
wordt afgestemd op de frequentie van den projecteur. Bij
deze afstemming dient de tusschenkring verbroken te worden
door losnemen van de primaire lijnspoelverbindingen op het
klemmenbordje in de zenderkast.
Wij zien dus, dat de tusschenkring dienst doet als dubbele
transformator voor het overbrengen der energie. Waar het
aantal windingen naar verhouding gering is, wordt de
spanning in dien kring belangrijk verlaagd en de stroomsterkte opgevoerd. De kring heeft weinig weerstand, zoodat
de verliezen door capaciteits-effecten ook naar verhouding
beperkt blijven.
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De primaire lijnspoel L3 bevindt zich tusschen de primaire
Lx en de roosterspoel L2 op een horizontalen houder in de
zenderkast, de secundaire lijnspoel Z,4 en projecteurspoel £5
zijn in een waterdichte metalen kast in de nabijheid van den
projecteur ondergebracht. De verbinding tusschen de beide
lijnspoelen geschiedt door middel van een dubbelpoligen
pantserkabel van voldoende doorsnede. Het pantser der
kabels behoort aan de beide einden deugdelijk te worden
geaard. Een maximum lengte voor deze kabels op schepen is
niet voorgeschreven.
De metalen transformatorkast is van een deksel voorzien,
dat met een rubber ring de kast waterdicht afsluit. De kast
wordt voor .afscherming geaard, de spoelen zelf zijn, op een
houder met steunisolatoren. daarin geplaatst. De hoogspanningskabel1 en de aarddraad, die de projecteurspoel met
den projecteur verbinden, worden wederom in een beschermbuis gelegd, zooals bij de directe verbinding omschreven. De
beschermbuis tusschen transformatorkast en projecteur mag
niet langer zijn dan 8 m, waaruit volgt, dat de kast tot op
dien afstand van den projecteur kan worden opgesteld.
Meestal bevindt de kast zich in den dubbelen bodem, doch in
elk geval op een plaats die toegankelijk is met het oog op de
afstemming van den projecteurkring, hetgeen in de nabijheid
van deze kast moet kunnen geschieden.
De afstemming van den rooster- en den projecteurkring
geschiedt grof met de aftakkingen en kan daarna fijn worden
bijgeregeld, aangezien de afgetakte spoelgedeelten op de
houders verplaatsbaar zijn en als variometer functioneeren.
Als de afstemming in orde is, worden de spoelen vastgezet.
Voor de verschillende afstemmingen en metingen bij de
montage van het echolood wordt een speciale golfmeter van
het absorptie type gebruikt als hiervoren genoemd, of wel
een golfmeter met buzzer, die een h.f. signaal uitzendt,
waarvan de frequentie nauwkeurig bekend is. De afstemming
kan eerst geschieden als het schip in het water ligt. Bij het
zakken van het schip uit het droogdok dient te worden
toegezien, dat de bodemring en de flenzen waterdicht zijn
en zich geen lekkage voordoet.
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ECHOLOOD TYPE S.C.A.M.
Het echolood type S.C.A.M. (Société de condensation et
d applications mécaniques) komt zoowel in uitvoering als
bediening zooveel overeen met het type Marconi 421, dat wij
kunnen volstaan met slechts de verschillen, die in enkele
onderdeelen bestaan, te noemen. Voor het schema kan daarom
gevoegelijk naar fig. 209 worden verwezen, met inachtneming
van onderstaande wijzigingen.
De kast, waarin de zender-ontvanger is ondergebracht,
is van gegoten metaal, terwijl de frontzijde afgesloten kan
worden met een scharnierende deur met lip en slot (zie foto
bladz. 452—453). De bovenzijde van deze kast doet dienst als
grondplaat, waarop zijn gemonteerd de onderdeelen van den
optischen weergever, de frontplaat met bedieningsknoppen
en de diepteschaal (fig. 223). Over dit bovengedeelte is een
gegoten metalen kap geplaatst, die door middel van lippen
en kartelmoeren aan de zender-ontvanger kast kan worden
geschroefd. Deze kap is dus wegneembaar, zoodat bij een
eventueel onderzoek alle zich daarachter bevindende deelen
gemakkelijk zijn te bereiken.
De voorzijde van de kap is opklapbaar voor de bedieningsfrontplaat. Aan de binnenzijde van dit deksel is nog een
vergrootglas verstelbaar aangebracht, waarmede de aflezing
van de diepteschaal beter zichtbaar gemaakt kan worden.
De diepteschaal heeft twee verdeelingen, de bovenste voor
vadems (0—'160), de onderste voor meters (0—-300). Uit
het voorgaande volgt, dat de weergever één geheel vormt
met den zender-ontvanger en de laatste dus niet verwijderd
van de eerste kan worden opgesteld. Ook zijn er geen
verbindingen, welke van buiten af tusschen de beide onder
deelen behoeven te worden aangebracht.
De wijze van uitzending is geheel gelijk aan die van het
type 421. In plaats van de blusch-vonkenbaan is een vonkenbaan van het open type in gebruik en is de ,,test-work”
schakelaar niet in den weergever, doch in de zend-ontvangkast
(linkerwand boven 7) geplaatst. De projecteur is van hetzelfde
type (S 4 ter) als in gebruik bij de Marconi 421, zoodat
de projecteur en eventueel de secundaire kring eveneens
op 38000 per/sec. (8100 m) worden afgestemd. Indirecte
projecteuraansluiting wordt bij het type S.C.A.M. op grootere
schepen ook gebruikt. Het toestel is o.a. op vele visscherijschepen in gebruik, waarbij in verband met den korten
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afstand tusschen projecteur en zenderkast, directe aansluiting
kan worden toegepast, zooals in het vorige hoofdstuk om
schreven. Op deze schepen is de afstand echometer tot
projecteur ongeveer 7 a 8 meter.
Voor de open vonkenbaan geldt hetzelfde als bij de bluschvonkenbaan in het vorige hoofdstuk vermeld is. Deze bestaat
hier uit twee vonkopeningen in serie. Tusschen twee vaste
metalen plaatjes is een derde plaatje opgesteld (foto pag.452—
453 [18]), hetwelk om de verticale as draaibaar is door middel
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van een stelschroef je onmiddellijk er boven. De naar elkaar
toegekeerde randen der plaatjes zijn scherp afgeslepen en
vormen twee nauwe spleten, die instelbaar zijn met behulp
van genoemde stelschroef. Op deze wijze wordt de vonkopening geregeld. Bij de latere serie toestellen bestaat de
vonkenbrug uit een metalen hoekstukje, waarop twee
verstelbare schroefjes zijn aangebracht, elk voorzien van
een contact. Tegenover elk verstelbaar contact bevindt zich
een vast contact. De openingen tusschen deze contacten
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moeten precies aan elkaar gelijk zijn en evenals de spleten
zoodanig gesteld, dat de vonk op elk der openingen nog juist
overgaat in verband met de gebruikte energie, i.c. den stand
van den schuifweerstand in serie met de primaire van den
zend-transformator.
Het versterkerpaneel (25) bestaat ook uit 7 lampen, n.1.
de projecteurlamp type E 4600, vier trappen h.£. weerstandversterking (type R 36), den detector (R 36) en de l.f.
versterkerlamp (T.A. 15) met transformatorkoppeling. De
lamp type E 4600 heeft een naar boven uitgevoerde roosteraansluiting, doch heeft overigens een gewone vier-pens voet
waarvan de roosterpen niet verbonden is.
Een met kralen geïsoleerd snoertje verbindt het rooster
met de klem P op het paneel.
De anodespanning bedraagt 80 Volt, terwijl het oscillo-
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Frontplaat diepte-aanwijzer echolood type S.C.A.M.
graaf-spoeltje niet rechtstreeks, doch via een uitgangstransformator 1 : 1 in den plaatkring van de laatste lamp is
opgenomen (zie fig. 222), zoodat het spoeltje niet door den
constanten anodestroom van deze lamp, doch alleen door
de variaties in den anodestroom wordt beïnvloed.
De gevoeligheid van den versterker is regelbaar met een
gloeidraadweerstand (knop D fig. 223) en door middel van
een variabelen weerstand (oscillograaf shuntweerstand)
parallel op de secundaire van den oscillograaf transformator.
Op geringe diepten staat de schakelaar voor dezen weerstand
(fig. 223 E) op het linksche contact (,,petit fonds”), waar
door de parallel weerstand gering en de aan het oscillograaf-
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spoeltje toegevoerde energie eveneens een minimum is. Op
*. k^CIC ’ePten wordt de schakelaar naar behoefte naar
rechts
c s verplaatst („grand fonds"), waardoor de parallel
weerstan vergroot wordt. De instelling van den echotand
gesc ie t grof met dezen weerstand en fijn met den gloeidraadweerstand.
De anode koppel-weerstanden in het versterkerpaneel
nebben een waarde van 60.000 Ohm.
et optische systeem behoeft geen nadere toelichting, aan9^zien het geheel gelijk is aan dat van het type 421 Marconi.
ij e oudere S.C.A.M. toestellen wordt het licht via twee
prisma s, het oscillograafspiegeltje en het draaibare spiegeltje
op e schaal geprojecteerd). De instelling van den zendtand
op en diepgang van het schip geschiedt hier door ver
se uiving van de diepteschaal. deze kan n.1. in een sleuf iets
een en weer worden geschoven, nadat de bevestigingsmoertjes ter weerszijden zijn opgelost. Het is dus voldoende
om e schaal met het streepje, dat overeenkomt met den
c opgang, juist op het beginpunt van den zendtand te plaatsen
fn. aarna vast te zetten. Boven de schaal zijn twee lichta jes aangebracht, waarin twee staaflampjes, die de schaal
flauw verlichten.
De bediening is gelijk aan het type 421. Op de frontplaat
Xinc/ men nog een voltmeter V met twee bereiken, n.1.
j olt en 0 120 Volt. De voltmeter wordt door middel
van rie drukknopjes afgelezen. Is het knopje P ingedrukt,
an geeft de meter de spanning van de anode-batterij aan,
met nopje B, die van de 4 Volts accu voor den zender en
e g oeidraden, terwijl met knopje F de spanning op de
gloeidraden wordt afgelezen.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het
echolood Marconi 421.

ECHOLOOD TYPE MARCONI 424*.
Dit echolood-toestel heeft een dieptebereik van 110 vadem
en is bestemd voor gebruik op schepen, die niet op groote
diepten behoeven te looden. in ’t bijzonder voor de kust
vaart.
Het wordt daarom ook „Coastal type" genoemd, het is
evenwel bij de groote vaart ook in gebruik. Met dit toestel
unnen^ gemakkelijker loodingen op geringe diepten worden
Van dit toestel geeft fig. 224 het buitenaanzicht. Het is
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geheel in een koperen kast gebouwd (onderste gedeelte op
de figuur), waarop met vier lange schroeven van roestvrij
staal een aluminium kap is geplaatst. Een rubber ring,
tusschen kast en kap, sluit het geheel af en dient eveneens
als scheiding tusschen het aluminium en het koper, aangezien
door de inwerking van zeewater het aluminium wordt aan
getast, indien het in aanraking zou komen met koper. De
totale afmetingen bedragen 47 X 32 X 27 c.M.

Fig. 224.

In de bovenzijde van de kap bevindt zich een met glas
bedekt venster (A) (fig. 225), waardoor de diepteschaal zicht
baar is, als het deksel G is opgeslagen. Door een eveneens met
glas bedekte opening B is de voltmeter zichtbaar, waarop de
spanning voor de gloeidraden wordt afgelezen. Na lossen
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van de vier stalen schroeven kan de kap worden verwijderd
en is het toestel geheel toegankelijk.
Het voornaamste verschil met het echolood type 421
Marconi, is de wijze van <opstelling
,
van het optische systeem.
Als drijfwerk wordt hier n.1.. een gramofoon-motor gebruikt,
die, met de veer . in een metalen kast is ondergebracht, in het
midden van de toestelkast. De kruk op de frontplaat (E)
dient om de veer op te winden. Op de verticaal gestelde as

Oggj

§fg|

d
/%5. /«AdStfZ >✓^5X^57^ AóOy

a

.mci# oeca

y

OFF

jDEtP

[o O o o]
------ V
\

V<7Z.4//V<5\

'3a

\

\ 5CMA-£/^l^
Kl£W£V

*r#c/*r v££# os***'

Fig. 225.

van den gramofoonmotor is een geïsoleerde schijf bevestigd,
die met de as meedraait en waarop het geheele optische
systeem is gemonteerd (fig. 226).
Ook bevindt zich daar de projectielamp, die door een
opening van \\S2 m.M. in het diaphragma, een lichtbundeltje
werpt op het midden van een vast op de schijf of ,.platform
opgestelden spiegel (d). Deze kaatst het licht terug in het
spiegeltje (e) van den oscillograaf, dat op zijn beurt het licht
puntje reflecteert in een richting, afhankelijk van den stand
van het platform. Dit draait n.1. (rechtsom) geheel in het
rond, met alle deelen die er op zijn bevestigd, zoodat de
lichtbundel van het oscillograafspiegeltje eveneens een
completen cirkel beschrijft. Bij elke omwenteling passeert het
geprojecteerde lichtpuntje éénmaal de diepteschaal in de
gewenschte richting vanaf het beginpunt. De dieptschaal is
concentrisch achter het draaiend platform opgesteld, en wordt
door middel van twee groene of blauwe lampjes verlicht.
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Onder het draaiend platform bevindt zich een vaste,
geïsoleerde schijf, waarin drie koperen sleepringen concen
trisch zijn aangebracht. Op het platform zijn de houders
bevestigd voor zes koolborsteltjes, die door openingen in het
platform op de sleepringen rusten. De binnenste sleepring (c)
met bijbehoorende borstels dient voor aansluiting van de
projectielamp op de 4 Volts accu (pluspool), de beide
buitenste ringen (a) en (6) met borstels verbinden het
oscillograafspoeltje in serie in den anodekring van de eindlamp (fig. 226). De verbinding tusschen projectielamp en
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Binneiiaaiizicht zender-ontvanger kast S.C.A.M. echolood.
37

7. omschakelaar „adjust-work".
8. seinsleutel.
11. regelweerstand voor de sterkte der teekens.
15. vonkenbaan (b/d nieuwere typen vervallen).
17. inductiespoel.
18. regelbare vonkenbaan.
19. hoofdinductiespoel.
20. verlengspoel met 16 aftakkingen.
24. veiligheidsvonkenbrug.
25. versterker.
26. weerstand gloeidraadbatterij.
30. verbinding van rooster hoornlamp.
35. weerstandslamp.
36. isoleerend paneel voor bescherming.
37. 2 mfd beschermcondenstaor.
38. aansluitklemmen van 39.
39. roosterbatterij voor de eindlamp.
40. verbinding van 38 naar den versterker.
M ]
p | naar den versterker.
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35
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minpool batterij geschiedt via ,,aarde”. De borstels zijn
dubbel uitgevoerd, als voorzorg tegen kraken, slecht
contact enz.
De oscillograaf verschilt in zooverre van die welke bij
het type 421 in gebruik is, dat het spiegeltje 90 graden op
de as is verplaatst in verband met de opstelling van den
hoefmagneet, welke hier liggend is, terwijl ook het spiegeltje
kleinere afmetingen heeft. De beide typen zijn dus onderling
niet verwisselbaar.
In den rand van het draaiend platform dat, zooals gezegd,
uit isoleerend materiaal is vervaardigd, is een insnijding
aangebracht, waardoor het zendcontact bij elke omwenteling
éénmaal wordt gesloten. Het zendcontact bestaat uit een
metalen stuk dat, in een sleuf verstelbaar, naast het draaiend
platform is opgesteld.
Het heeft een vast contact (g) en een scharnierend contact
(ƒ), waarvan de arm door een veer tegen den rand van het
platform wordt gedrukt. Op het ingesneden gedeelte van
dezen rand wijkt de arm dus geleidelijk iets naar binnen, juist
voldoende om het zendcontact even te sluiten. De arm wordt
terstond weer teruggedrukt, zoodra het ingesneden gedeelte
van den rand is gepasseerd. Het spreekt vanzelf, dat de
onderlinge opstelling zoodanig is, dat het contact geopend
wordt op het moment dat het lichtpuntje op het beginpunt
van de diepteschaal is.
Het toestel wordt in bedrijf gesteld door middel van <den
schakelaar F op de frontplaat. Deze is van het rol-type: en
er is een inrichting op aangebracht, waardoor een rem op de
araaienae schijf
draaiende
schijt wordt gedrukt in den stand „oH
,,off” van den
schakelaar, terwijl dan tevens de verbinding met de 4 V.
batterij, zoowel voor zender als gloeidraden, is verbroken.
Om te voorkomen dat, bij de uitzending, de spanningsval
in de 4 V. toevoerleiding den versterker teveel zou
beïnvloeden, is een afzonderlijke verbinding vanaf de 4 V.
accu voor de gloeidraden aangebracht, die ook over den
schakelaar loopt.
In den bedrijfsstand is de rem van het platform gelicht
en gaat dit draaien, als de veer van den motor is opgewonden.
Het juiste toerental is 45 per minuut, de hefboom van den
regulateur bevindt zich aan de voorzijde ter hoogte van het
platform. Een beweging van den hefboom naar rechts
verhoogt het toerental. Met: een schroefje wordt de hefboom
in den vereischten stand vastgezet.
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maal per minuut heeft dus een uitzending plaats en
passeert het lichtpuntje de diepteschaal. In den stand ..shoal”
eeft uitzending plaats met verminderde energie, het contact 4
op den schakelaar is dan n.1. geopend, waardoor een weer
stand van 4 Ohm in serie met de primaire van den trans
formator en het zendcontact komt, terwijl door het sluiten
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Binnenaanzicht van echometer 424*.
1.
2.
3.
4.

schaal.
schaalverlichtingslampje.
voltmeter.
neg. roosterbatterij.

5. zendcondensator.
6. vonkenbaan.
7. spanningsreg. weerstand prim.
transformator.
8. autom. onderbreker.
9. oscillograaf.
10. projectielampje.
11. regelbaar spiegeltje.
12. h.s. regel weerstand.

13. weerst. gloeidraad schaalverl.
lampje.
14. condensator sec. kring.
15. gevoeligheidsregelaar (peak
control).
16. kruk opwinden gram, motor.
17. beschermlampje..
18. afstemspoelen.
19. aansluitklemmen bordje h.f. trans
formator.
20. in-uitschakelaar, tegelijkertijd
voor diep-ondiep.
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van contact 3 van den schakelaar drie vonkopeningen van
de vonkenbaan zijn kortgesloten. De instelling van den serieweerstand moet daarbij zoodanig zijn, dat de overgebleven
werkzame vonkopening nog juist overgaat, telkens als het
zendcontact geopend wordt.
In den stand ,,deep" van den schakelaar is contact 4
gesloten en bijgevolg de serieweerstand kortgesloten, terwijl
contact 3 geopend is en alle 4 vonkopeningen dus in bedrijf
zijn. Uitzending heeft nu plaats met volle energie.
Het spoelenstel, bestaande uit primaire Llt secundaire L2
en primaire lijnspoel Ls is verticaal opgesteld in den rechter
hoek van de toestelkast, het is gelijk aan dat, hetgeen bij het
type 421 in gebruik is, evenals de projecteur (type S 4 ter).
Alle toestellen van het type 424* zijn ingericht uitsluitend
voor indirecte projecteuraansluiting met transformatorkast,
zooals bij het type 421 omschreven. De verschillende
kringen zijn wederom afgestemd op de frequentie van den
projecteur, n.1. 38000 per/sec.
De versterker is in principe gelijk aan die van het type 421,
met dien verstande, dat het paneel uit 6 lampen bestaat, n.1.
de projecteurlamp type P 410, 3 trappen h.f. versterking
(L 410 lampen) met weerstandskoppeling, den detector
(L 410) en de l.f. versterkerlamp (P 410). Het speciale
type projecteurlamp V 24 komt hier dus niet meer voor.
De spanning voor de gloeidraden kan niet worden geregeld,
in plaats daarvan is een variabele weerstand van 20.000 Ohm
(knop C fig. 225) aangebracht in serie met de anodebatterij
(droge batterij van pl.m. 50 Volt), waarmede dus de plaatspanning van alle lampen gelijktijdig wordt gevarieerd. Een
tweede variabele weerstand van dezelfde uitvoering (knop D)
in den plaatkring van de projecteurlamp doet dienst als
gevoeligheidsregelaar, zooals bij het type 421.
Verder treffen wij den beschermweerstand van 100.000
Ohm in den roosterkring van de projecteurlamp, alsmede een
weerstand van gelijke waarde parallel op het oscillograafspoeltje voor demping, wederom aan. Voorts is in
automatische negatieve roosterspanning voor de laatste lamp
voorzien, welke kan worden aangevuld door middel van een
afzonderlijk roosterbatterijtje. Het versterkerpaneel bevindt
zich in het linkergedeelte van de toestelkast. Tusschen het
rooster van de eerste lamp en aarde is nog een beschermvonkopening aangebracht, die niet geheel kortgesloten
mag zijn.
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Bediening.
Nadat de veer van den gramofoonmotor met de kruk is
opgewonden (rechtsom draaien) en de schakelaar op het
laadbordje van de 4 Volts accu op ,.ontladen” is geplaatst,
wordt het toestel in bedrijf gesteld door den schakelaar F
op de frontplaat uit den stand ,,off” op ,.ondiep” of ,,diep”
te plaatsen. Hierdoor wordt de rem van het platform gelicht
en gaat dit draaien. Bij elke omwenteling zal een zend- en
echotand zichtbaar zijn. Het gaat er nu om, den echotand
zoo duidelijk mogelijk zichtbaar te maken met behulp van de
twee weerstanden met bedieningsknoppen C en D (fig. 225).
Bij loodingen op diepten tot ongeveer 50 vadem wordt de
schakelaar op ..shoal” (ondiep) geplaatst en de anodespanning voor de versterkerlampen tot een minimum
gereduceerd met behulp van den h.s. regelweerstand op de
linkerzijde van het toestel (knop C). De zendtand zal nu
zeer klein geworden zijn, want le wordt met geringe energie
uitgezonden (één vonkopening in gebruik) en 2e is de ver
sterking van alle lampen gereduceerd. Dit is de conditie,
die aan het aflezen van den echotand op zeer geringe diepten
ten goede komt. De knop D, waarmede de gevoeligheid van
den ontvanger is te regelen, wordt nu heen en weer gedraaid
totdat het punt gevonden wordt, waarbij de echotand duidelijk
en gesepareerd van den zendtand zichtbaar is. Gelukt dit
niet, dan kan met den h.s. regelweerstand de anodespanning
geleidelijk worden opgevoerd, totdat het gewenschte resultaat
is bereikt.
Voor grootere diepten zal in ’t algemeen de schakelaar
op „diep” worden geplaatst (maximum zend-energie), de
h.s. regelweerstand geheel naar links (maximum anode
spanning), zoodat instelling van den echotand geheel met
de gevoeligheidsregeling kan geschieden. Het spreekt vanzelf,
dat in voorkomende gevallen ook op geringe diepten op deze
wijze kan worden gelood, evenals op grootere diepten in den
stand ,,ondiep” resultaten kunnen worden bereikt. Een en
ander hangt af van den aard van den zeebodem, de omstandig
heden waaronder het schip vaart (diepgang, weersgesteld
heid, snelheid enz.) en de gevoeligheid van het toestel.
In tegenstelling met het type 421, bevindt de diepteschaal
zich niet op ooghoogte. Het toestel is n.1. op tafel geplaatst,
zoodat de diepteschaal door een venster in de bovenzijde
wordt geobserveerd. Om aflezing te vergemakkelijken, zijn
hierbij de zend- en echotanden niet naar boven, doch naar
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beneden gericht. Hiertoe zijn eenvoudig de verbindingen aan
het oscillograafspoeltje omgekeerd. Aflezing blijft geschieden
bij het begin van het linksche been van den naar beneden
gerichten V van den echotand (fig. 228). De schaalverdeling
loopt tot 1 10 vadem en is ruim gespatieerd, zoodat de diepten
met groote nauwkeurigheid kunnen worden afgelezen.
Hoewel normaal de zendtand op het nulpunt van de schaal
verschijnt, zoodat de diepte onder het schip wordt aangegeven,
is het mogelijk den diepgang van het schip automatisch op
te tellen, teneinde
°
'o;
20
fwtwfs}
de diepte vanaf de
I 1 i i > II i i i i I i i i i I i i i i I i i
oppervlakte van het
water te meten. Het
plaatje, waarop het
Fig. 228.
zendcontact is be
vestigd, is door
middel van twee schroefboutjes in een gebogen sleuf vastgezet. Het plaatje kan langs deze sleuf worden verplaatst,
zoodat het moment, waarop het zendcontact sluit of verbroken
wordt, kan worden vervroegd of vertraagd. Door het plaatje
in de draairichtingj van het platform te verplaatsen, wordt
dit moment vertraagd
ertraagd en zal de zendtand hooger op de
schaal verschijnen. Nadat de zendtand op den diepgang is
gebracht wordt het plaatje weer vastgeschroefd, waarbij er
op gelet dient te worden dat het zendcontact goed
functionneert. Aangezien dit voor de goede werking van het
toestel van het grootste belang is, verdient het aanbeveling
vooral bij veranderlijken diepgang van het schip, den stand
van het zendcontact niet te wijzigen en eens voor al de
instelling op het nulpunt van de schaalverdeeling te hand
haven, m.a.w. steeds de diepte onder het schip te looden en
eventueel met den diepgang rekening te houden.

Onderhoud en toezicht.
De projectielamp, de „vaste spiegel" en de oscillograaf
zijn zoodanig opgesteld, dat het lichtpuntje een horizontale
lijn volgt ongeveer één c.M. boven de onderzijdei van de
diepteschaalverdeeling. Dit is noc
•odig in verband met de
naar beneden gerichte tanden. Det z.g. „vaste spiegel" is
verstelbaar op verschillende manieren, teneinde een helder en
fijn lichtpuntje op de schaal te verkrijgen,
verkrijgen. Dit is te
controleeren door den schakelaar b.v. op „ondiep" te
plaatsen en ’het platform met de hand vast te houden, zoodat
458

het lichtpuntje op de schaal stationnair is. Het zendcontact
moet hierbij open zijn, want, indien hierop niet wordt gelet,
zouden de windingen van den transformator worden
beschadigd door te langdurigen stroomdoorgang.
In normale omstandigheden moet niets aan de optische
inrichting worden gewijzigd. Mocht de opstelling ontregeld
zijn, wat niet waarschijnlijk is, dan dient allereerst te worden
nagegaan of de projectielamp in orde is, vervolgens of de
lichtvlek in het middelpunt van den vasten spiegel en het
oscillograafspiegeltje zichtbaar is, terwijl de helderheid van
het lichtpuntje eventueel kan worden verbeterd door
nastellen van den ,,vasten” spiegel of van het projectielampje in den cylindrischen houder. De gloeidraad van de
projectielamp moet loodrecht op de richting naar den vasten
spiegel en op gelijke hoogte van de lens staan. Als aan
wijzing voor een goede opstelling kan dienen, dat de afstand
gloeidraad-projectielamp-vaste spiegel ongeveer 15}^ c.M. is,
van vasten spiegel tot oscillograafspiegel ongeveer 7 c.M., van
oscillograafspiegel tot diepteschaal 13 c.M.
De hoogte (elevatie) van het lichtpuntje op de schaal
verandert niet merkbaar wanneer de gevoeligheid van den
versterker wordt vergroot of verkleind, er is dus geen bepaalde
inrichting hiervoor aangebracht. Het projectiepunt hangt af
van den stand van den oscillograaf. In geval van noodzaak kan
deze in zijn bevestiging op het platform iets voor- of achter
over worden geklemd. In geen geval mag iets aan de helling
van het oscillograafspiegeltje t.o.v. de as worden gewijzigd,
aangezien deze is ingesteld op grootste gevoeligheid. Vanzelf
sprekend hangen de posities van de optische deelen onderling
ten nauwste samen, zoodat wijzigen van het een, nastellen
van het andere medebrengt en zorgvuldig te werk moet
worden gegaan.
De kast waarin de gramofoonmotor met veer is onder
gebracht moet met olie gevuld zijn. Dit geschiedt met het
oog op transport niet in de fabriek, zoodat een fleschje olie
van de vereischte soort wordt bijgevoegd. Na de montage
aan boord dient dit fleschje in de kast te worden geledigd,
waartoe een opening in den bovenwand is aangebracht,
waarin een, tot de uitrusting van het toestel behoorend,
trechtertje wordt geplaatst. Wanneer de gramofoonmotor
in goeden staat verkeert, behoort hij gedurende ongeveer
12 minuten te kunnen draaien alvorens de veer begint ,,af te
loopen”. Er dient op te worden gelet of zich voldoende olie in
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de kast bevindt. De wrijving van de borstels op de sleepringen en van het zendcontact tegen den omtrek van het
draaiend platform vormen een belasting voor den motor,
deze wrijving moet zoo gering mogelijk blijven. In de eerste
plaats kan dit geschieden door schoonhouden van de sleepringen. Voor dit doel zijn gaten in het platform gemaakt,
waardoor b.v. een stukje hout, waaromheen een zachte stof
(o.a. flanel) is gewikkeld, op de sleepringen kan worden
gedrukt, terwijl men de draaiende beweging van het platform
volgt. Op dezelfde wijze kunnen de sleepringen zeer licht
worden geolied, evenals de omtrek van het platform waar
tegen het zendcontact sleept.
De druk van de borstels op de sleepringen kan niet bij
voortduring worden verminderd, aangezien slecht contact op
zou treden met als gevolg flikkeren van de projectielamp of
..kraken
in den versterker, hetgeen weer verwarde
bewegingen van het oscillograafspiegeltje en het lichtpuntje
op de schaal veroorzaakt. Indien deze verschijnselen zich
voordoen en met schoonmaken der sleepringen geen resultaat
wordt bereikt, dienen de borstels te worden nagezien of de
druk van de borstelveeren te worden beproefd. In het linkergedeelte (achterzijde) van de toestelkast, bij den versterker,
is een telefoonstekkerbus (verticaal) aangebracht, zoodat met
de telefoon kan worden nagegaan of alle contacten goed
functionneeren. Wil men op deze wijze den versterker op
zichzelf beproeven, dan kan het platform b.v. met de hand
worden gestuit (zendcontact open ! 1). Ter controle kan een
willekeurige uitzending van het signaal worden verkregen
door de insnijding in het platform met de hand vlug langs
het zendcontact te bewegen, zoodat dit een oogenblik gesloten
is geweest.
Voor het overige zij verwezen naar hetgeen reeds eerder
omtrent het echolood in ’t algemeen is opgemerkt.

ECHOLOOD TYPE S.C.A.M.-TOULY.
Het echolood type S.C.A.M—Touly verschilt van de reeds
beschreven toestellen hoofdzakelijk in het optische systeem,
dat gebezigd is.
Het toestel bestaat uit twee onderdeelen, den zenderontvanger en den indicateur of diepte-aanwijzer. Het
standaardtype projecteur (S 4 ter) is ook hier in gebruik,
de verbinding tusschen projecteur en zender-ontvanger is
evenwel direct, d.w.z. indirecte aansluiting komt niet voor.
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De toegestane lengte van de projecteurkabels en afschermbuis is maximaal 15 m (verliezen in parasitaire capaciteiten),
waaruit volgt, dat op grootere schepen, waar deze lengte zou
worden overschreden, de zender-ontvanger altijd verwijderd
van den indicateur is opgesteld. De indicateur bevindt zich
op de navigatie-brug binnen het bereik van de voor de
navigatie belaste personen, dus meestal in de kaartenkamer,
op kleine schepen (treilers) zal de zender-ontvanger zich
onmiddellijk onder den indicateur kunnen bevinden, omdat
de lengte der projecteurkabels daarbij beneden 15 m blijft.
Op grootere schepen zal het noodig zijn den zenderontvanger eenige dekken lager in een daarvoor geschikte
ruimte te plaatsen zoodanig, dat de kabellengte naar den
projecteur zoo kort mogelijk en in elk geval binnen de 15 m
blijft. Vanzelfsprekend vervalt men dan voor de verbinding
tusschen indicateur en zender-ontvanger in meer of minder
lange kabels. Met de kabeldoorsnede moet men hiermede
rekening houden in verband met spanningsverlies. In elk
geval dienen ter voorkoming van inductie-storingen in den
ontvanger, het pantser en de loodmantel van deze kabels op
verschillende plaatsen goed geaard te zijn. Ter vergemakke
lijking van de afregeling van het toestel wordt bij de
montage gelijktijdig een extra dubbelpolige kabel tusschen
indicateur en zender-ontvanger gelegd, waarop aan weers
zijden een tele-microfoon kan worden aangesloten, zoodat
men over en weer telefonisch aanwijzingen kan geven
(fig. 223).

DE INDICATEUR.
De onderdeden van den indicateur zijn ondergebracht in
een metalen kast, hoogte en breedte 30 c.M., diepte 33.4 c.M.
(zie fig. 229). De linkerwand heeft een deur, die aan den
binnenkant is voorzien van een schema en bedieningsaanwijzingen in de Fransche taal. De kast wordt zóó aan
den wand vastgeschroefd, dat het midden van de diepteschaal zich op ooghoogte van den waarnemer bevindt. De
9 aansluitklemmen bevinden zich in den bodem bij den achter
wand. Op de frontplaat zijn concentrisch aangebracht twee
cirkelvormige schaalverdelingen, waarvan de binnenste is
onderverdeeld van 0-—400 meter, de buitenste van 0—-219
vadems. Tusschen de beide schalen is een spleet, die met
matglas is afgedekt.
In het aandrijfsysteem van den indicateur (fig. 230) zijn
461
30

de beide functies, onderbreking van den primairen stroom en
voortbewegen van het optische waarnemingsobject wederom
vereenigd. Hiertoe dient een stevig gebouwd uurwerk, hetwelk,
door een wormwiel-overbrenging, een horizontale as met
constante snelheid ronddraait. Op deze as is een geïsoleerde
schijf (kamwiel) bevestigd, waarvan de omtrek is voorzien
van een kleine holte of uitsparing. Naast de schijf

3__ __
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Fig. 229.
Indicateur S.C.A.M.—Touly.
1. schaalverdeeling in meters.
2. schaalverdeeling in vadems.
3. Knop voor het onderdrukken
van den zendtand.
4. in-uitschakelaar.

5.
6.
7.
8.

spleet met matglas.
opwindslinger.
valsche echo.
knop gloeidraad weerstand.

is een hefboompj e opgesteld, dat in het midden op een asje
rust. Het einde van dit hefboompje wordt door een veer
tegen
w
den omtrek van de schijf en daardoor, bij elke om
wenteling, eenmaal in de uitsparing gedrukt. Aan het andere
einde van dit hefboompje is het zendcontact bevestigd en
nu is de speling, die het hefboompje in de uitsparing verkrijgt,
juist voldoende om het zendcontact even te sluiten.
Op het uiteinde van de as is voorts een in U-vormig
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aluminium uitgevoerde hefboom of arm bevestigd, die aan
de eene zijde in een hoekstuk eindigt, aan de andere zijde
van een tegenwicht is voorzien, waardoor het geheel nauw
keurig is uitgebalanceerd. In het hoekstuk is, onder een hoek
van 45°, een spiegeltje met een convergeerende lens aan
gebracht. Als het uurwerk in beweging is, beschrijft de
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spiegel met lens een cirkel in een vlak, evenwijdig aan de
frontplaat, zoodanig, dat de lens zich te allen tijde juist
tegenover de spleet tusschen de diepteschalen bevindt, terwijl
de spiegel zelf een hoek van 45° met dit vlak maakt.
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De snelheid van het spiegeltje in zijn cirkelvormige baan
is van dien aard, dat deze tot het, sedert de uitzending van
het signaal, gepasseerde gedeelte van de diepteschaal staat,
als de voortplantingssnelheid der ultra-sonore trillingen
tot de dubbele gemeten diepte. Aangezien de cirkelvormige
schaal niet onderbroken is en de 400 meter dus samenvalt
met de nul, moet de tijd, waarin eent omwenteling plaats
heeft, gelijk zijn aan dien, waarin een trilling den afstand
van een diepte van 400 meter heen en terug aflegt, d.i.
800/1500 of 8/15 seconde. De draaisnelheid van den spiegel
is dus 15/8 of 1.875 omwenteling per seconde of 60 om
wentelingen in 32 sec. of 112J^ per minuut. Er hebben dus
per minuut 112}^ uitzendingen plaats.
Op de binnenzijde van de frontplaat is, in het middelpunt
van de diepteschaal, dus ook in het verlengde van de as
van het uurwerk, een neon--lamp met langwerpige electrode
horizontaal opgesteld, die, naar straks zal blijken, oplicht op
het moment dat een signaal uitgezonden
itgezonden of een echo
ontvangen wordt. De spiegel blijft bij het om wentelen steeds
naar de neonlamp gekeerd, onder een hoek van 45°. Als de
neonlamp oplicht, wordt het beeld van de electrode door den
spiegel, via de lens, op de glazen spleet geprojecteerd. Bij
een juiste instelling verschijnt dit beeld in den vorm van
een radiaal gerichte roode lichtstreep. Het inwendige van den
indicateur is niet verlicht, de lichtstreep is dus van buiten af
tegen het glas zichtbaar, zoodat de diepteschaal bij de licht
streep kan worden afgelezen. Aangezien de schaal niet van
een verlichting is voorzien, kan aflezing niet bij volkomen
opgesteld.
duisternis in de ruimte, waar de indicateur is opgesteld,
plaats vinden.
DE ZENDER-ONTVANGER.

De zender en ontvanger zijn, gescheiden door een
horizontaal tusschenschot, in een gemeenschappelijke metalen
kast gebouwd, waarvan de afmetingen met inbegrip van de
spiegelplaten 59.8 X 44.6 X 26 c.M. zijn. De kast is aan
de voorzijde met een deur afgesloten, die naar beneden
geopend kan worden, waarna de onderdeelen bereikbaar zijn
(fig- 231).
In den rechterzijwand van de kast bevindt zich een
opening voor de verbindingen met den indicateur, in den
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I

linkerzij wand (boven) een opening met flens, waarop de
kabelbeschermbuis van den projecteur wordt bevestigd. Voor
de montage en aansluiting van den projecteur zij naar bladz.
438 e.v. verwezen.
Het algemeen principe schema van indicateur en zenderontvanger is weergegeven in fig. 232, waaruit blijkt, dat er
6 verbindingen zijn tusschen de beide onderdeden. Deze
kunnen b.v. worden uitgevoerd door middel van drie dubbelpolige pantserkabels. Voor de voeding van zender en gloeidraden wordt een 100 A.U. accumulator (B) gebruikt,
waarvan de spanning 4 of 6 Volt bedraagt, afhankelijk van
den spanningsval in, dus de lengte en doorsnede van, de
verbindingskabels tusschen zender en indicateur. Wij komen
hierop nog nader terug.
De anode-spanningen worden verkregen van droge anodebatterijen (P en N), die, evenals de accu, zoo dicht mogelijk
bij den indicateur worden geplaatst. De omschakelaar ladenontladen van de accu zal zich dan tevens in de onmiddellijke
nabijheid bevinden, hetgeen uit bedieningsoogpunt van
belang is.
De zender-ontvanger verschilt in principe niet met de in
de voorgaande hoofdstukken beschreven typen, met dien
verstande dat, inplaats van den oscillograaf, de neonlamp in
den eindtrap van den versterker is opgenomen.
Als het uurwerk loopt, wordt bij elke omwenteling van
de as, d.w.z. 112 x/i maal per minuut, het zendcontact
(fig. 232, 7) gesloten, waardoor de volgende stroomkring
ontstaat : pluspool batterij B —■ klem B plus indicateur —
zendcontacten (7) — drukknop (6) — schuifweerstand (4)
— klem 1 indicateur — klem 1 zender — vaste weerstand (14)
— veiligheidsschakelaar (19) — primaire inductieklos (15)
— klem 2 zender ■— klem 2 indicateur -— aanzetschakelaar
(1) ■— klem B min indicateur — minpool batterij B. Bij het
verbreken van het zendcontact wordt de zendcondensator (20)
door de secundaire van den inductieklos opgeladen, vervolgens
heeft ontlading over de vonkenbrug plaats, waardoor de
projecteurkring (18) wordt aangestooten en een uitzending
plaats heeft.
De (aperiodische) versterker is bij de punten P (projecteur)
en M (masse) op den projecteurkring aangesloten. Het
aantal lampen bedraagt wederom 7, de eerste h.f. lamp,
type E 4600, is een lamp met een naar boven uitgevoerde
roosteraansluiting (vanwege het uiterlijk daarom ook wel
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hoornlamp genoemd) :). De hooge zendspanningen, welke
eveneens op dit rooster komen, zouden tot inwendigen over
slag aanleiding kunnen geven, indien hiervoor een lamp met
normale aansluitingen zonder verdere voorzorgsmaatregelen
werd gebruikt. Dan volgen wederom 4 trappen h.f. weerstandsversterking, evenals de detectorlamp van het type
R 36, terwijl in den eindtrap (lamptype T.A. 15) l.f. ver
sterking met transformatorkoppeling is toegepast. Het
versterkerpaneel is hetzelfde, als bij het echolood type
S.C.A.M. in gebruik is. Voor de R 36 lampen kunnen
zoonoodig P 410 lampen of Philips A 409 en voor de TA 15
een Philips A415 worden gebezigd.
De gloeidraden worden gevoed door de 4 of 6 Volts
batterij (,,B"), via een variabelen gloeidraadweerstand (5)
in den indicateur, klem 3 indicateur, klem 3 zenderkast, een
vasten gloeidraadweerstand (13), klem plus 4 versterker
paneel, minklem van dit paneel, klemmen 4 van zenderkast
en indicateur en den aanzetschakelaar.
De anodespanning van de eerste zes lampen wordt ver
kregen van de batterij P en bedraagt 80 Volt. Aansluiting
volgt via de klemmen 5 van indicateur en zenderkast, klem
plus 80 versterkerpaneel, plaat—gloeidraad der lampen, min
klem van dit paneel, klemmen 4 zenderkast en indicateur,
aanzetschakelaar, beschermlamp 3, klem min P indicateur.
De eindtrap van den versterker verdient nadere
beschouwing, aangezien de reeds vermelde neonlamp in serie
2) Omdat de hoornlampen vrij kostbaar zijn, wordt ook als eerste
lamp een normaal type gebruikt. In de roosterleiding, aangesloten op P,
wordt dan een serie-weerstand R van 100.000 _r\_ opgenomen, terwijl
parallel op de gloeidraad- en roosteraansluitingen een veiligheidsvonkenbrugje wordt aangebracht. Bovendien is, om het totale gloeistroomverbruik gelijk te houden, tusschen de + 4 V klem van den versterker
en de M klem een vaste weerstand E verbonden. (7f gewone lamp is
0.06 A., lf hoornlamp 0.7 A.)
Bij de uitzending vormt de kring RE, aangesloten aan de klemmen MP,
een groote weerstand en neemt weinig energie op, zoodat de spanning
op den projecteur practisch niet gewijzigd wordt.
De afstand tusschen de polen van het vonkenbrugje moet op 0.1 m.M.
worden ingesteld, waardoor de spanning tusschen gloeidraad en rooster
van de eerste lamp tot een kleine waarde wordt begrensd en zoodoende
ongevaarlijk voor de lamp is. Bij ontvangst zijn de spanningen tusschen
de klemmen M en P zeer gering en er vindt geen vonkovergang plaats.
Aangezien bovendien de weerstand tusschen gloeidraad en rooster zeer
veel grooter is dan de weerstand R, zal deze laatste de roosterspanning
practisch niet verminderen, zoodat de gevoeligheid van den ontvanger
niet nadeelig wordt beïnvloed.
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in den plaatkring is geschakeld. Zooals gezegd, is deze lamp
in een bajonet-houder op een geïsoleerde plaat achter de
frontplaat, in het middelpunt van de diepteschalen, opgesteld.
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Fig. 233.
De kabeldoorsnede hangt af van de lengte der verbindingen tusschen
zender/ontvanger en indicateur.
Voor niet te lange afstanden worden, ook voor de telefoonaansluiting,
kabels van 4 m.M.2 genomen, om, wanneer er eventueel
een in het ongereede geraakt, een reserve te hebben.
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De rechtlijnige electrode (9) maakt contact met het koper
van den voet en dus ook met den houder, op het voetstuk
waarvan een aansluitschroefje is aangebracht, waarmede de
electrode via de klemmen 6 van indicateur en zenderkast
verbonden is aan de anode van de laatste lamp. De beide
kleine, ronde electroden hebben elk een contact in den
lampvoet. Een dezer electroden is rechtstreeks met de klem
plus HT van den indicateur verbonden, de andere via een
hoogen weerstand, den aanzetschakelaar en de beschermlamp
met de klem min P.
Door de eigenschap van de gebruikte neonlamp om eerst
op te lichten bij een spanning van 180 a 190 Volt (de
ontsteekspanning) tusschen de electroden, dient de anode
batterij van 80 Volt (P) voor de eindlamp te worden aan
gevuld met een batterij van ongeveer 150 Volt (N), die dus
in serie met elkaar worden verbonden. In het algemeen moet
de som van de spanningen van deze twee batterijen tenminste
30 Volt hooger zijn dan de spanning, waarbij de neonlamp
ontstoken wordt. Deze spanning staat aangegeven op den
voet van de neonlamp, zoo zijn b.v. de neonlampen ,.type 2
van de S.C.A.M. in het algemeen gemerkt met 190 Volt. De
som van de spanningen van de batterijen P en N moet dan
tenminste 220 Volt zijn. De constante stroomafname van
de batterij N is slechts een onderdeel van een milli-ampère ;
op de momenten, dat een zend- of echo-impuls ontstaat,
bedraagt de afname 2 m. A. De belasting van de batterij P
bedraagt ongeveer 5 m .A., zoodat de geheele batterij van
geringe capaciteit kan zijn.
De pluspool van de batterij N wordt verbonden aan klem
plus HT van den indicateur, die van batterij P op klem
plus 5 en de gemeenschappelijke minpool op klem min P.
Men ziet, dat de beide cirkelvormige electroden bij den voet
van de neonlamp met tusschenvoeging van den hoogen
beveiligingsweerstand, direct op de anode-batterij van 220
Volt zijn aangesloten, waardoor binnen deze electroden een
lichtend zuiltje van ongeveer 8 m.M. lengte ontstaat, als
het toestel is ingeschakeld. De bedoeling hiervan is, behalve
het geleidend maken van de lamp voor den constanten plaatstroom, in de neonlamp a.h.w. een ,,drempel" gevoeligheid
teweeg te brengen, zoodat, wanneer de anodestroom in de
eindlamp toeneemt (echo), de lamp in haar volle lengte
onmiddellijk oplicht, en de echo op de diepteschaal zichtbaar
wordt in den vorm van een smalleren of breederen lichtstreep,
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naarmate de intensiteit van den impuls en de gevoeligheidsgraad van den versterker.
De bajonetvoet van de neonlamp kan natuurlijk op twee
wijzen in de fitting geplaatst worden. Men kieze steeds die
wijze, waarbij het lichtend ,,primaire” zuiltje het kleinste is.
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Fig. 234.
Principe-schema zender/ontvanger.

Tusschen rooster en gloeidraad van de eindlamp is voorts
een negatieve roosterbatterij aangesloten. Men regelt de
negatieve roosterspanning tot een bedrag van ongeveer 4 Volt
en wel zoodanig, dat het zuiltje een lengte verkrijgt van
8 a 10 m.M. In het gebruik van het toestel wijst een abnormale
lengte van het zuiltje er op, dat de roosterbatterij uitgeput is,
of dat de versterker genereert.
Uit het schema zal nader blijken, dat de gevoeligheid van
den versterker in bedrijf slechts geregeld wordt door middel
van den variabelen gloeidraadweerstand (5) in den
indicateur. De anodespanningen zijn niet veranderlijk.
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Afregeling van het toestel bij de montage.
Aan den primairen trillingskring wordt niets veranderd, deze
is in de fabriek ingesteld op een gemiddelde frequentie
(33000 per/sec.), welke geschikt is voor verschillende soorten
projecteurs. De standaard-projecteur S 4 ter heeft een
resonantie-frequentie van 37000 per/sec. D
De projecteurkring wordt door middel van een golfmeter
op de juiste frequentie gebracht, in dit geval dus 37000
per/sec. of 8100 meter. Vooraf dienen echter de spanningen
voor zender en gloeidraden te worden geregeld. Deze worden
n.1. beïnvloed door de lengte der kabels tusschen indicateur
en zender-ontvanger. Als maatstaf geldt, dat de spanning
op de gloeidraden 3.8 Volt, en die op de uiteinden van de
primaire wikkeling van den inductieklos 2 Volt niet mag
overschrijden. Wanneer de afstand tusschen indicateur en
zenderkast klein is (kabellengten maximaal 20 meter) kan
bij gebruik van leidingen met een koperdoorsnede per ader
van ongeveer 4 m.M.2. worden volstaan met een 4 Volts accu.
Indien de kabellengten tusschen indicateur en zenderkast
grooter zijn, zal ter verkrijging van voldoende spanning op
inductieklos en gloeidraden en ter vermijding van een te
groote koperdoorsnede der geleidingen, een accubatterij van
hoogere spanning noodig zijn. In alle gevallen moet echter
in acht worden genomen, dat de totale weerstand van de
beide leidingen tusschen accu en zender niet grooter is dan
0.3 Ohm, en van die tusschen accu en gloeidraden niet
grooter dan 0.5 Ohm.
In den indicateur bevindt zich in serie met den inductieklos
een weerstand (4), in de zendkast vinden wij een tweeden
serieweerstand (14), beide weerstanden zijn verstelbaar door
middel van een klembandje. De primaire kring van den
inductieklos kan voorts nog worden onderbroken door middel
van een tuimelschakelaar (19) in de zenderkast.
Voor de gloeidraden zijn eveneens twee serieweerstanden
aangebracht, een continu variabele (5) in den indicateur
(knop op frontplaat rechts onderaan) en een in de zenderkast
2) De projecteurs typen S 7 bis (29000 per/sec.) en S 16 (39000
per/sec.) zijn voor speciale doeleinden geschikt, doch komen tot dusver
op Nederlandsche schepen niet voor. Het type S 23 (66000 per/sec.) is
van kleiner model en wordt o.a. gebruikt bij het echolood S.C.A.M.'—
TOULY cotière, dat van het type ,,S.C.A.M.—TOLILY” overigens
uitsluitend verschilt in het dieptebereik.
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1

1

boven den versterker (13). De laatste is van een klemband
voorzien.
De afregeling geschiedt als volgt :
De inductieklos wordt voorloopig onderbroken (tuimelschakelaar open) en de klembanden van de weerstanden in
de zenderkast op de uiteinden vastgezet, zoodat de weer
standen geheel zijn voorgeschakeld. Vervolgens wordt de
gloeidraadweerstand in den indicateur uitgeschakeld (knop
geheel naar rechts) en een hoogohmige voltmeter aangesloten
op de klemmen plus en min 4 Volt van het versterkerpaneel.
Eerst daarna wordt het versterkerpaneel van lampen voor
zien, waarbij zorg dient gedragen, dat de lamppennen goed
contact maken in de bussen.
Wordt nu de aanzetschakelaar (knop op frontplaat links
onderaan) ingedrukt, dan wordt de stroom op de gloeidraden
gesloten en kan de voltmeter worden afgelezen. De inductie
klos blijft stroomloos, aangezien de tuimelschakelaar open
staat. Dit is van belang, omdat de spanning voor den
zender nog niet is geregeld. De klemband van den gloei
draadweerstand bij den versterker wordt geleidelijk terug
geschoven, totdat de afgelezen spanning 3.8 Volt bedraagt.
Het zal blijken, dat bij gebruik van een 4 Volts accu deze
weerstand geheel kan worden kortgesloten.
Omgekeerd, indien met kortgesloten weerstand de spanning
van 3.8 Volt niet is bereikt, dan is een 6 Volts accu noodig.
Vanzelfsprekend moet deze afregeling geschieden met alle
lampen op haar plaats en in gebruik. In bedrijf daarna is het
slechts mogelijk de gloeispanning van de lampen door middel
van den variabelen gloeidraadweerstand te verminderen ;
hiermede regelt men de gevoeligheid van den versterker.
De klemband van den serieweerstand (5) voor den
inductieklos in den indicateur, wordt ongeveer op het midden
vastgezet, terwijl de draaiende hefboom met spiegel in rust
wordt gehouden in een stand, waarbij de zendcontacten
gesloten zijn. De hoogohmige voltmeter wordt aangesloten
tusschen den klemband van den serieweerstand bij den
inductieklos en klem 2 in de zenderkast.
Wordt nu de tuimelschakelaar omgelegd, dan is de stroom
kring van den inductieklos gesloten en kan de spanning op
den voltmeter worden afgelezen. De stroomdoorgang moet
niet langer plaatsvinden dan noodig is om den voltmeter af
te lezen, de tuimelschakelaar wordt dus onmiddellijk weer
omgelegd om beschadiging van den klos te voorkomen.
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Na elke aflezing wordt de klemband van den serieweerstand
bij den inductieklos teruggeschoven, totdat de aflezing 1.7
Volt bedraagt, waarna de klemband permanent wordt vast
gezet. De aanzet-schakelaar in den indicateur wordt daarna
uitgetrokken, waarna de tuimelschakelaar permanent in
gesloten stand wordt geplaatst. De tuimelschakelaar dient
uitsluitend, om tijdens afregeling of onderzoek den stroom
in den inductieklos bij de zenderkast te kunnen verbreken,
waaruit volgt, dat in normaal bedrijf de schakelaar steeds
gesloten is.
Met den serieweerstand in den indicateur kan men daarna
in bedrijf zoonoodig de spanning op den inductieklos eenigszins varieeren in verband met den ontladingstoestand van
de batterij, zoomede de zend-energie in verband met kleine
of groote diepten, mits de vonkovergang op de vonkenbrug
regelmatig blijft plaats hebben.
De beide openingen van het vonkenbrugje (twee openingen
in serie) worden na de afregeling van de zendspanning
zoodanig gesteld, dat zij precies aan elkaar gelijk zijn en de
vonk bij elke onderbreking van de primaire juist overgaat,
d.w.z. de totale opening dient zoo groot mogelijk te zijn bij
de ingestelde spanning. Men regele (b.v. met een geïsoleerden
schroevendraaier) de contacten zoodanig, dat de vonk niet
altijd meer overspringt en regele dan even terug. Hierna
worden de contramoertjes goed aangedraaid. Zooals reeds
eerder omschreven, is een en ander noodig om het ontstaan
van meerdere golftreinen, hetgeen voor een zoo scherp
mogelijke zend- en echopiek nadeelig is, te voorkomen.
Er zij nog op gewezen, dat de afregeling der spanningen
van inductieklos en gloeidraden geschiedt met een accu, die
de normale spanning van 2 Volt per cel heeft, teneinde
onjuiste instellingen of een snellen spanningsafval van een
pas geladen accu tijdens het aflezen te voorkomen.
Is op deze wijze de energie-toevoer voor den stootkring
geregeld, dan wordt de projecteurkring afgestemd op de
resonantie frequentie van den projecteur. De projecteurspoel
(links in zenderkast) heeft een vast en een afgetakt gedeelte,
het laatste is op een houten steun verschuifbaar t.o.v. het
vaste gedeelte, waardoor variometerwerking wordt verkregen
voor fijnregeling. De eenvoudigste manier is die, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een golfmeter met buzzer, die
een h.f. signaal uitzendt, waarvan de frequentie nauwkeurig
bekend is. De koppelspoel van dezen golfmeter koppelt men
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zoo los mogelijk met de projecteurspoel, waarbij het buzzersignaal in de telefoon, aangesloten op den versterker, (klink 10
in zenderkast) hoorbaar moet blijven. De draaibare
condensator van den golfmeter wordt nu ingesteld op
maximum geluidsterkte in de telefoon, waarna, met behulp van
de ijkkromme, de golflengte, behoorende bij den stand van
den condensator, kan worden afgelezen.
De aftakking op de projecteurspoel wordt omhoog of
omlaag gebracht, al naarmate de golflengte te klein of te
groot was. totdat de afstemming ongeveer juist is. De golf
meter wordt nu op de juiste frequentie ingesteld en de spoel
met aftakkingen op den houder in dien stand vastgezet,
waarbij een maximaal geluid in de telefoon hoorbaar is. De
afstemming is daarmede geëindigd.
Bediening en gebruik van het toestel.
De bedieningsknoppen van het toestel bevinden zich alle
op de frontplaat van den indicateur. De aanzetschakelaar
wordt bediend met den knop links onderaan, op de as van
dezen knop is bovendien een zijstuk aangebracht, hetwelk
bij uitgetrokken stand van den knop (ruststand) tegen een
kraag drukt, die op de as van het uurwerk is bevestigd en
waardoor dit uurwerk wordt geremd.
Het toestel wordt in bedrijf gezet door dezen knop in te
drukken, waardoor de as van het uurwerk in beweging komt
en de batterij-kringen worden doorverbonden. Vooraf overtuige men zich, dat de veer van het uurwerk is opgewonden
en de schakelaar van de 4 V. accu op het laadbord (in het
schema niet geteekend) op ,.ontladen” staat.
Op het beginpunt van de schaalverdeeling zal bij elke
omwenteling van de as, een roode lichtstreep zichtbaar zijn.
Dit is de „zendtand”, het regelmatig verschijnen daarvan is
een bewijs, dat het toestel functionneert. De gloeidraad-weerstand (rechts onderaan) wordt vervolgens zoodanig ingesteld,
dat de tweede lichtstreep op de schaal, de „echotand”, goed
zichtbaar en tevens zoo smal mogelijk is. De diepte wordt
afgelezen aan die zijde van de lichtstreep, die overeenkomt
met de kleinste aflezing. Voor grootere diepten zal in
’t algemeen de knop van den gloeidraadweerstand meer naar
rechts worden gedraaid, overeenkomende met grootere
gevoeligheid van den versterker. Is de looding geschied, dan
wordt de aanzetknop weer uitgetrokken, waardoor het toestel
in rust komt. Van tijd tot tijd wordt de veer van het uurwerk
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opgewonden, men late het toestel nooit tot stilstand komen
doordat het uurwerk geheel afgeloopen is. Het is n.1. mogelijk,
dat het zendcontact alsdan gesloten blijft staan, waardoor de
stroomdoorgang onafgebroken is, de inductieklos beschadigd
wordt door verhitting der windingen en de batterij zich geheel
zou kunnen ontladen. Men zorge dat. indien het toestel niet
in bedrijf is, de aanzetknop steeds uitgetrokken is.
Op de frontplaat bevindt zich, links boven den aanzetknop,
een veerenden drukknop (fig. 229, 3), waarmede de stroom
kring van den inductieklos kan worden verbroken. Daar de
diepteschaal niet onderbroken a.h.w. „doorloopend” is, is
het mogelijk grootere diepten dan 400 meter te meten. De
echo verschijnt in dit geval eerst nadat de geheele schaal
minstens éénmaal is doorloopen, m.a.w. nadat er nogmaals
één of meer uitzendingen zijn geschied. Door indrukken van
den drukknop kunnen deze ,.volgende” uitzendingen worden
onderdrukt, zoodat de zendpieken niet meer verschijnen en
de diepteschaal dus „vrij” blijft voor het aangeven van de
echo. Men telle het aantal omwentelingen van de as, vanaf
de zendpiek van „uitgang”, door naar den tik van het zend
contact te luisteren. Het aantal van deze omwentelingen
wordt vermenigvuldigd met 400, en de aflezing van de
echopiek hierbij opgeteld. B.v. bij 2 omwentelingen na de
zendpiek van uitgang en een echo-aflezing van 70 meter, is
de diepte 2 X 400 plus 70 of 870 meter. De maximale diepte,
waarop een echotand kan worden verkregen, is mede
begrensd door de algemeene conditie van het toestel en de
gevoeligheid van versterker en projecteur.
De gloeidraadweerstand moet niet voorbij het punt worden
gedraaid, waarbij de neonlamp permanent geheel blijft op
lichten, men ziet dan breede roode vlekken over de geheele
diepteschaal, waaruit weliswaar in het algemeen de conclusie
valt te trekken, dat de gevoeligheid in orde is, doch waarmede
men het toestel niet kan gebruiken. Anderzijds kan een
genereerende versterker dit verschijnsel veroorzaken, een
bewijs dus, dat de versterker niet in orde of niet goed
afgeregeld is.
Als het toestel in bedrijf is, zal men bemerken, dat bij
elke omwenteling van de as een lichtstreep zichtbaar is,
steeds op gelijken afstand van het nulpunt van de diepte
schaal. Dit is het oplichten van de neonlamp op het moment,
dat het zendcontact gesloten wordt, hetgeen een zwakke
impuls in den versterker veroorzaakt. Verder heeft deze
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lichtstreep geen enkele beteekenis en dient te worden ver
onachtzaamd ; bij het punt waar zij verschijnt is een plaatje
aangebracht met het opschrift „faux echo". De uitzending
heeft immers plaats even later, als het zendcontact verbroken
wordt en de lens van den draaienden spiegel juist tegenover
het nulpunt van de schaal staat, zoodat de zendpiek op dit
punt verschijnt.
Hetgeen in het voorafgaande is opgemerkt aangaande de
instelling van het echolood-toestel en het verband met den
vorm van den echotand, is in ’t algemeen ook hier van toe
passing. Uit den vorm van de echostreep op de diepteschaal
kan bij overigens gunstige afregelingen het een en ander
worden opgemaakt.
Als de zeebodem vlak is, of een zeer geringe helling heeft,
is de duur van den teruggekaatsten golftrein (echo) gelijk
aan dien van den uitgezonden golftrein, in welk geval een
enkele, smalle lichtstreep zichtbaar is.
Is de bodem effen en vlak, doch heeft hij een steile helling,
dan is de echotrilling minder sterk en in tijdsduur langer dan
de uitgezonden trilling, de echostreep is minder helder en
breeder.
Een hellende en onregelmatige bodem doet de echotrilling
langer voortduren, waarbij zich punten van maximale sterkte
voordoen, overeenkomende met de horizontale vlakken, die de
oneffenheden en holten van den bodem afwisselen. Een
zoodanig bodemoppervlak is kenbaar aan een breede echo,
waarin zich heldere en donkere strepen voordoen.
Indien zich op den bodem plotselinge verhevenheden voor
doen zooals steenen of rotsen, wrakstukken enz., dan geven
de verschillende horizontale vlakken afzonderlijke echo’s. Op
de diepteschaal is een echo zichtbaar, die uit meerdere
strepen bestaat, waarbij de tusschenruimte tusschen de
strepen den onderlingen verticalen afstand van deze vlakken
aangeeft.
Bestaat de bodem uit een dikke laag weeke modder (in
de havens, riviermonden enz.), dan neemt men dikwijls twee
echostrepen waar, waarvan de eene afkomstig is van de
modderlaag en de andere van den harden bodem waarop
de modder rust. De dikte van de modderlaag zou dan door
middel van het echolood-toestel kunnen worden bepaald.
Het verschijnsel van „meervoudige" echo's kan zich hier
vanzelfsprekend, evenals bij de andere toestellen, voordoen,
vooral op geringe diepten. De afstand tusschen twee
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opeenvolgende echo’s geeft wederom de diepte onder het
schip aan. Met den gloeidraadweerstand kunnen de extra
echo’s zoonoodig worden onderdrukt.
De zendpiek of nauwkeuriger de rechterzijde van de
zendpiek kan desgewenscht, ter aflezing van de diepte vanaf
de oppervlakte, op den diepgang van het schip worden
ingesteld. Dit kan eerst grof geschieden door een instelling
van de schijf, waarmede het zendcontact wordt bediend,
waartoe de schijf met drie stelschroeven in een bepaalden
stand op de as van het uurwerk kan worden vastgezet. Door
de schijf iets tegen de draairichting te verplaatsen wordt het
moment van uitzending vertraagd, waardoor de zendpiek
hooger op de schaal verschijnt. Voor fijnregeling kan het
gestel, waarop de zendcontacten zijn bévestigd, in zijn
geheel door middel van een verticaal opgestelde stelschroef
tangentiaal aan den omtrek van de schijf worden verplaatst,
nadat de klemschroef in een sleuf van dit gestel is opgelost.
Hierna zet men de instelschroeven weer zorgvuldig vast om
een ontregeling van de instelling te voorkomen. Tijdens deze
regeling dient de versterker met den gloeidraadweerstand op
geringe gevoeligheid te worden gesteld, opdat de zendpiek
smal zij. Bij het opvoeren van de gevoeligheid daarna zal
blijken, dat de zendtand zich verbreedt tot over het punt,
waarop men wenschte in te stellen. De loodingen blijven
echter juist, het betreft hier een normaal verschijnsel als
gevolg van de grootere gevoeligheid, waardoor het verbreken
van den primairen stroom reeds wordt geregistreerd voordat
de eigenlijke uitzending plaats heeft. Hetzelfde dient te
worden in acht genomen bij instelling van de zendpiek op de
nul van de schaal.
In de indicateurkast bevindt zich nog een klink voor een
telefoon met hoogen weerstand en speciale stekker, waarmede
de echo's in den vorm van klikken kunnen worden waar
genomen, tevens is dit een middel om den versterker ter
controle te beluisteren. In normaal bedrijf is de telefoon niet
aangesloten. Een dergelijke telefoon-klink is op het klemmen
bordje in de zenderkast aangebracht, zoodat men den
versterker dus in bedrijf beproeven kan. Ter voorkoming
van afloopen van het uurwerk tijdens eventueel onderzoek
kan de draaiende arm, met b.v. een prop papier, worden
vastgezet (zendercontact open!).
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Onderhoud en toezicht.

Practische wenken.

In den linker-bovenhoek van de indicateurkast bevindt
zich een voltmeter, die wordt bediend met behulp van
4 drukknopjes onder in de kast. De knopjes zijn gemerkt
B. F, P en HT. Is knopje B ingedrukt, dan wijst de voltmeter
B,
de spanning van de accu aan, F de spanning op de gloeidraden (echter met bijvoeging van het spanningsverlies in de
kabels), P de spanning van de batterij P, HT die van
batterijen P en N in serie. Voor aflezing is het noodig den
aanzet-schakelaar in te drukken, aangezien anders de min
polen der batterijen verbroken zijn. De aanwijzing in stand P
behoort in ’t algemeen 80 Volt te zijn, in stand HT 220 Volt.
Indien deze laatste waarde daalt tot die van de ontsteekspanning van de neonlamp, dan neemt de diepte waarop men
loodingen verkrijgt af, m.a.w. de ,.werkingssfeer” van het
toestel vermindert. Daalt het voltage daar beneden, dan
functionneert het toestel in ’t geheel niet of slechts op geringe
diepte.
Het aantal omwentelingen van de as van het uurwerk kan
worden gecontroleerd door naar de tikken van het zendcontact te luisteren. Het juiste aantal is 60 per 32 seconden,
of 112J/2 per minuut. De regulateur van het uurwerk bevindt
zich onder de as en berust op het bekende principe der
middelpunt-vliedende kracht. Hij is voorzien van een rem,
waarvan de druk regelbaar is door middel van een hefboom
op de verticale steunplaat onder de as van het uurwerk
(fig. 230). De hefboom wordt met een klemschroefje in de
vereischte positie vastgezet. Als de veer geheel is opgewonden
(slinger in den rechterzijwand van den indicateur), dan
behoort de as van het uurwerk gedurende ongeveer 10
minuten met constante snelheid rond te wentelen.
Ongeveer tweemaal per maand dient het toerental
gecontroleerd en de regulateur zoonoodig bijgesteld te
worden.
Het beeld van de neonlamp behoort duidelijk op de door
schijnende spleet tusschen de diepteschalen te worden
geprojecteerd. Indien dit te wenschen overlaat, kan men den
draaienden arm met de hand vasthouden (zendcontact open)
en den gloeidraadweerstand geheel uitschakelen. De neon
lamp zal dan oplichten, men beweegt de lens voor den
spiegel naar voren of naar achteren totdat het beeld zuiver is.
Het oplichten van de neonlamp kan ook worden verkregen
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door den draaienden arm heen en weer te bewegen, zoodat het
zendcontact opent en sluit.
De tube van de lens wordt daarna met een klembeugeltje
vastgezet. Zoonoodig kan de helling van den spiegel worden
bijgeregeld, totdat een goed resultaat is bereikt. De lens,
spiegel, neonlamp en glas van de diepteschaal moeten van
tijd tot tijd worden schoongemaakt, opdat het neonlicht niet
door aanslag of vuil op die onderdeden worde geabsorbeerd.
Men zij daarbij voorzichtig, teneinde ontregeling te voor
komen.
Elke drie maanden dient een druppel dikke olie op de
wrijvingspunten van het uurwerk en de as te worden
gebracht (tandwielen, lagers enz.). Een uitzondering maakt
het remvlak en de rem van den regulateur, deze moeten
zorgvuldig vrij van olie blijven.
De speling tusschen het vaste en beweegbare zendcontact
regele men op 0.5 m.M. in den ruststand van den onderbreker.
De contacten worden van tijd tot tijd gereinigd met zeer fijn
amarilpapier, evenals de contacten van den drukschakelaar
links op de frontplaat, voor het onderbreken van de zendpiek
en die van den aanzetschakelaar.
Belangrijk. De neonlampen met rechtlijnige electrode
hebben geen enkelen inwendigen beschermingsweerstand,
zoodat onder geen voorwaarde een dergelijke lamp mag
worden beproefd, door er rechtstreeks een hooge spanning
op aan te sluiten ; de lamp zou <onmiddellijk worden verwoest
door inwendige boogvorming. In bedrijf is de neonlamp tegen
overspanningen beveiligd door den inwendigen weerstand
van de laatste lamp van den versterker. De stroomsterkte,
die de neonlamp verdraagt als zij geheel ontstoken is,
bedraagt 1 a 2 milli-ampères, hetgeen beteekent dat, indien
men de lamp buiten het toestel wil beproeven op een batterij,
daarmede een zoodanigen weerstand in serie dient geschakeld
te worden, dat de stroomsterkte tot die waarde beperkt blijft.
Men rekene er mede, dat de weerstand van de ontstoken
neonlamp nagenoeg nul is.
Indien men in den indicateur bezig is met instellen e.d.,
verbreke men de pluspool van de batterij N om de neonlamp
te beveiligen tegen eventueele overbelasting. Dit laatste
geschiedt o.a. als de lampvoet of fitting contact met het huis
van den indicateur („aarde”) zou maken.
De aanzet-schakelaar onderbreekt uitsluitend de minpolen
der batterijen, zoodat de onderdeden van het toestel steeds
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onder spanning blijven staan. Door de hooge spanning in den
plaatkring van de laatste lamp en de vochtigheid, die
gewoonlijk aan boord van schepen heerscht, is het beslist
no<•odzakelijk de batterijen met zorg te isoleeren, evenals de
betreffende leidingen naar den zender-ontvanger. De
batterijen dienen in droge houten bakjes geplaatst en
eventueel onderling te worden geïsoleerd door rubber
tusschenschotten. Ook de isolatie van de negatieve roosterbatterij dient goed te zijn.
Indien men deze voorzorgsmaatregelen niet neemt, kunnen
de batterijen zich ook ontladen als het echolood niet in
bedrijf is.
In den indicateur bevindt zich voorts een lamp (220 Volt
15 Watt), die in serie in de negatieve leiding van de anodebatterij is verbonden, en als beveiliging dient voor ’t geval
kortsluiting ontstaat. Het oplichten van deze lamp is een
aanwijzing, dat in de kringen van de batterij P of N een
isolatiefout is opgetreden.
Het voetstuk van deze lamp is van een klemschroef voor
zien, teneinde lostrillen en daardoor een slecht contact te
voorkomen. Op het voltmeter-schakelbordje is een draadzekering voor de 4 of 6 Volts accu aanwezig. Dit moet
zilverdraad van 15 Ampère zijn.
Tenslotte vergete men niet dat, wanneer een der gloeidraden van de versterkerlampen defect is, het totale gloeistroomverbruik afneemt en bijgevolg de spanning op de
andere lampen bij gebruik van een 6 Volts accu boven
3.8 Volt zou kunnen stijgen. De versterker dient niet te
worden ingeschakeld, alvorens de defecte lamp is vervangen.
Om dezelfde reden kunnen een of meer lampen niet uit den
houder worden gehaald, terwijl de overige lampen blijven
branden. Men zorge dus vooraf het toestel uit te schakelen,
indien men een lamp wenscht te onderzoeken.
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XVIII.

TREILER-ZENDER TYPE FH 30/8.

Algemeene beschrijving.
De zender (fig. 235) is gemonteerd in een druipwaterdichte
teakhouten kast, die op een frame, voor bevestiging aan een
verticalen wand, is gemonteerd. Dit frame is zoodanig
geconstrueerd, dat onder den zender de te gebruiken
ontvanger (type H 2 L/6c) veerend kan worden opgehangen.
De zender is aan de voorzijde gedeeltelijk afgesloten door
een afneembaar deksel (op de foto weggenomen), dat het
bovenste deel, waarop de bedieningsknoppen en de antenneampèremeter zijn gemonteerd, vrijlaat. In den rechter- en
linkerwand van de kast bevinden zich gaten voor het door
laten van het handle van den zend-ontvang-schakelaar.
De zender zelf is gebouwd in een frame, waarvan het
front horizontaal in drie deelen is verdeeld. Op het onderste
gedeelte bevinden zich de aansluitingen, de zekeringen en
het beveiligingscontact. Dit contact wordt verbroken als het
deksel van de kast wordt afgenomen ; de primaire voeding
van den omvormer wordt dan onderbroken, zoodat er geen
anodespanning op den zender staat. Op dit onderste paneel
is een voltmeter voor de controle van de batterijspanning
gemonteerd ; deze voltmeter kan bij gesloten kast door een
celluloïd venster worden afgelezen.
In het middengedeelte zijn de zend- en modulatorlampen
en verschillende weerstanden enz. gemonteerd.
Op het bovenste paneel zijn gemonteerd de antenneampèremeter, de instelknop voor de antennekoppeling. de
afstemcondensator, de antenne-afstemming en de schakelaar
voor het kiezen van de aftakking op de antenneverlengspoel.
De afstemcondensator is voorzien van een fijnregeling, terwijl
de andere bedieningsknoppen zijn voorzien van een vaststelinrichting.
Rechts boven zijn de drie antenne-aansluitklemmen
gemonteerd, n.1. één voor directe aansluiting op den aftak482
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schakelaar en twee voor aansluiting over verschillende
condensatoren.
De bedrijfsspanning voor den zender bedraagt 27 Volt
(gelijkstroom), zoodat een schuifweerstand wordt bijgeleverd
voor aansluiting op een 30 Volt accumulatorbatterij. Een
omvormer, waarvan de motor eveneens voor 27 Volt gelijk
stroom is uitgevoerd, levert 500 Volt anodespanning.
De capaciteit van de antenne mag hoogstens 220 c.M.
bedragen. Er moet steeds, indien mogelijk, een T-antenne
worden gemaakt. Vaak zal dan slechts een klein horizontaal
gedeelte mogelijk zijn, maar dit is altijd beter dan een L-type
met een lang horizontaal stuk.
Voor zeer korte antennes (reddingbooten) moeten de
aftakkingen van de antenne-verlengspoel verplaatst worden,
zoodat de geheele spoel wordt gebruikt bij bus 6. Zoo noodig
kunnen op deze spoel nog enkele windingen geïsoleerd draad
worden bijgewonden, daar hiervoor voldoende ruimte aan
wezig is.
Voor de montage moet pantser- of loodmantelkabel worden
gebruikt, waarvan de mantels deugdelijk moeten worden
geaard. Hierdoor wordt inductie op den ontvanger vermeden
en een stabiele werking van de installatie verkregen.
De h.s. omvormer moet zoover mogelijk van den zender
en in een kastje worden opgesteld, opdat geen machinegeluid
rechtstreeks de microfoon kan bereiken.

Beschrijving van het principeschema (fig. 236).
De beide parallel geschakelde oscillatorlampen Philips
TC 04/10 (14) zijn in driepuntschakeling verbonden met
een trillingskring, bestaande uit een spoel (23), den afstemcondensator (19), waaraan door middel van schakelaars
(22) de vaste condensatoren (20) en (21) voor het ver
anderen van het golfbereik parallel kunnen worden
geschakeld. De anodevoeding van de oscillatorlampen vindt
plaats over een h.f. smoorspoel (25), die verbonden is met
een aftakking op de afstemspoel (23). Dit punt is over den
condensator (24) voor h.f. trillingen met den gloeidraad
van de lampen verbonden. De roosters van de lampen zijn
over dempweerstanden (15) en den roostercondensator (17)
verbonden met den trillingskring. De lampen krijgen auto
matisch negatieve roosterspanning door toepassing van den
lekweerstand (16). Het gloeistroomcircuit van de lampen is
h.f. geaard over den condensator (18).
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Fig. 235.
Telefonie-zender type FH 30/8. (Voor onderschrift zie pag. 485)
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Fig. 236.
Schema van den treiler-zender FH 30/8.

Onderschrift van fig. 235.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

antenne ampèremeter.
instelknop antennekoppeling.
schaal afstemcondensatór.
golflengte schakelaar.
variometer.
zendlampen TC 04/10.
modulatorlampen F 410.
voltmeter batterijspanning.
doorverbinding voor anodestroommeter.
10. h.s. zekering.
11. aansluitklemmen.
12. beveiligingscontact.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

batterij-zekering.
g.o. schakelaar.
terugkoppeling.
gloeistroomregelaar.
voltmeter gloeispanning.
afstemcondensator. .
golflengteschakelaar.
correctiecondensator.
volumeregelaar.
aansluitklemmen.
spanningsregelaar.
telemicrofoon.
omvormer.
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De antennekring is door middel van de spoel (23a) met
den trillingskring gekoppeld ; de koppeling is variabel. De
koppelspoel is aan één zijde over een van de contacten van
den zend-ontvangschakelaar (32) verbonden met den afstemvariometer (27) in serie met de antenneverlengspoel (28)
en aan den anderen kant over den antenne-ampèremeter (26)
geaard.
De antenne wordt direct of over een van de condensatoren
(30, 31) door middel van den schakelaar (29) verbonden
met een van de aftakkingen op de verlengspoel (28).
Het modulatiesysteem bevat twee parallelgeschakelde
lampen (2) type Philips F 410. De anodevoeding van deze
lampen wordt betrokken over de primaire wikkeling van den
modulatietransformator (12), waarvan de secundaire wikke
ling in het anodecircuit van de oscillatorlampen is opgenomen.
De negatieve roosterspanning der modulatorlampen wordt
verkregen door den spanningsval over den weerstand (9),
waardoor de gezamenlijke anodestroom van modulator- en
oscillatorlampen naar de min-aansluiting van den anodespanningsomvormer afvloeit. Ter beveiliging van de
modulatorlampen tijdens het uitloopen van den omvormer,
wordt bij het omschakelen van den zend-ontvangschakelaar
(32) een extra weerstand (8) in serie met den weerstand (9)
geschakeld.
In de roosterleidingen van de modulatorlampen zijn
dempingsweerstanden (6) opgenomen, terwijl de conden
satoren (7) dienst doen als ontkoppelcondensatoren. De
roosterspanningen van de lampen kunnen afzonderlijk worden
ingesteld door verplaatsen van de aftakkingen op den weer
stand (9). De roosters van de modulatorlampen worden
besproken over de secundaire van den microfoontransformator
(1) en de koppelcondensatoren (3).
De microfoonspanning wordt verkregen van een aftakking
op den weerstand (5) in het gloeistroomcircuit van de
modulatorlampen. Het microfooncircuit is ontkoppeld door
middel van de condensatoren (4).

Voeding.
De gloeidraden van de oscillatorlampen zijn parallel
geschakeld en zijn met de in serie geschakelde gloeidraden
van de modulatorlampen over den weerstand (5) aangesloten
op de 30 Volt voedingsbatterij. De gloeispanning van de
oscillatorlampen kan nog eenigermate worden geregeld door
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middel van de aftakking op den weerstand (13). De gloeispanning voor de zendiampen moet ingesteld worden op
3.9—4 V.; die voor de modulatorlampen op 3.8—3.9 V.
De spanningen moeten worden gemeten bij normaal werken
den zender, omdat de plaatstroom de gloeispanning
beïnvloedt.
In de plusleiding van de voedingsbatterij zijn opgenomen :
de zekering (34), één der contacten van den zend-ontvangschakelaar (32) en de regelweerstand (37). Met behulp van
den laatstgenoemden weerstand, waardoor de voedingsstroom
van de geheele zendinstallatie vloeit, kan de juiste spanning
op den zender, af te lezen op den voltmeter (33), worden
ingesteld.
De weerstand (13) is aangebracht om den zender eventueel
geschikt te maken voor aansluiting op een 24 Volt batterij ;
in dit geval moet de weerstand (13) worden kortgesloten.
De anodevoeding van alle lampen wordt betrokken van een
omvormer (38), waarvan de motor over het bovengenoemde
contact van den zend-ontvangschakelaar en den weerstand
(37) eveneens wordt gevoed uit de 30 Volt batterij. In deze
leiding is een beveiligingscontact (36) opgenomen, dat
gesloten wordt, wanneer de voorzijde van de zenderkast is
gesloten.
De dynamo levert 550 Volt gelijkspanning. In de plus
leiding is een glasbuiszekering (11) aangebracht, terwijl de
condensator (10) dient voor het onderdrukken van den
rimpel.
BEDIENINGSVOORSCHR1FT VAN DEN
ZENDER TYPE FH 30/8.
1) Bij eerste inbedrijfstelling worde nagegaan of alle ver
bindingen aangebracht zijn volgens het schema van
fig. 236.
2) Het deksel aan de voorzijde van de kast wordt
afgenomen, zoodat het veiligheidscontact (36) in de
voedingsleiding van den omvormer is geopend.
3) De schuifweerstand (37) wordt zoodanig ingesteld,
dat de grootst mogelijke weerstand is voorgeschakeld.
4) Trek het handle van den zend-ontvangschakelaar naar
voren in den stand ,,zenden", waardoor de gloeistroomvoeding der lampen is ingeschakeld.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

Regel met behulp van den weerstand (37) de spanning
op den zender, aangegeven door voltmeter (33), op
27 Volt en controleer de gloeispanning van de oscillatorlampen (14) door aansluiting van een voltmeter
op de lampvoeten. Regel zoo noodig die spanning bij
door middel van weerstand (13).
Breng den zend-ontvangschakelaar in den middenstand,
dat is de ,,uit”-stand.
Links onder op het onderste paneel bevinden zich twee
kortsluitstrippen (35), resp. gemerkt ML en ZL. Voor
de controle van de anodestroomen van modulator- en
zendlampen kunnen deze twee strippen worden ver
wijderd en op de klemmen twee draaispoelmeters voor
0—150 mA. worden aangesloten. Sluit het veiligheidscontact (36), b.v. door een van de kortsluitstripjes.
Zet den zend-ontvangschakelaar weer op ,.zenden”. De
omvormer zal nu aanloopen, zoodat van de lampen
anode- en gloeidraadvoeding zijn ingeschakeld. Regel
den weerstand (37) bij, totdat de spanning, afgelezen
op voltmeter (33), weer 27 Volt bedraagt.
De meter, die ingeschakeld is in plaats van de kortsluitstrip ML, geeft den anodestroom van beide modulatorlampen samen aan. Deze moet ca. 90 mA. bedragen.
De mA.-meter in plaats van de kortsluitstrip ZL geeft
den totalen anodestroom van beide oscillatorlampen
TC 04/10 aan ; deze zal 50 a 60 mA. bedragen.
De anodestroom van elk van de modulatorlampen moet
op ca. 45 mA. worden ingesteld. Dit wordt als volgt
gecontroleerd en ingesteld.
Zet den zend-ontvangschakelaar op „uit”. Herstel de
verbinding ML en zet den mA.-meter tusschen de met A
gemerkte aansluiting op den lampvoet van den linker
modulator en het aan deze klem bevestigde rubberkabeltje. Schakel weer in en verander een van de
aftakkingen op den weerstand (9) totdat de anode
stroom ca. 45 mA. bedraagt.
Herstel de verbinding A en zet den mA.-meter weer in
de plaats van den strip ML (eerst uitschakelen) en regel
de andere aftakking op weerstand (9) tot de stroom
ca. 90 mA. bedraagt.
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I

W)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

1)

2)

Zoek nu de afstemming van den antennekring door
draaien aan den antenne-variometer (27), veranderen
van de antenneaftakking (29) en eventueel door verplaatsen van de antenne-aansluiting op de klemmen
IA, 2A en 3A. De juiste afstemming is gekenmerkt
door een maximum in den anodestroom van de zend
lampen.
Controleer de golflengte met behulp van een golfmeter
en verander deze zoo n>oodig door verstellen van den
afstemcondensator (19) en eventueel door in- of uit
schakelen van de condensatoren (20 en 21). Stem
daarna den antennekring weer af.
De antennekoppelspoel (23a), die tot nu toe in den
minimumstand heeft gestaan, wordt nu zooveel vaster
gekoppeld door draaien aan den knop, dat de anodestroom van de oscillatorlampen hoogstens 110 mA.
bedraagt.
De antennekring wordt nu nog even bijgestemd op
maximum antennestroom, af te lezen op den antenneampèremeter (26). Een vastere antennekoppeling kan
mogelijk een iets hoogeren antennestroom geven, doch
daarmede wordt tevens de anodestroom der zendlampen
te hoog, terwijl bovendien de golflengte inconstant wordt
(ziehen).
Regel den schuifweerstand (37) bij, totdat de voltmeter
27 Volt aangeeft (aangegeven door een roode merkstreep).
De microfoonspanning moet op 0.6 V. worden ingesteld
door verschuiving van de aftakking op den weerstand
(5). Hierbij staat de schuif van den weerstand (37)
ongeveer op
c.M. van den bovenband. Behalve een
verbetering in spraakkwaliteit, wordt de machinetoon
belangrijk minder, doordat de potentiometer over de
27 V. nu minder stoorspanning afneemt.
Bij bespreken van de microfoon zal de antennestroom
iets toenemen.
Eenige vaste golflengten kunnen op de schaal van den
afstemcondensator worden genoteerd.
Normaal bedrijf.
Zet den zend-ontvangschakelaar op „zenden”.
Regel met den schuifweerstand (37) de voedings-
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3)
4)

5)

6)

7)
8)

spanning, af te lezen op voltmeter (33), in op 27 Volt.
Zet de antennekoppeling (23a) op ongeveer 20 schaaldeelen.
Draai den afstemcondensator (19) in den stand voor de
gewenschte golflengte, welke is aangegeven op een
afstemkaart of op de schaal van den condensator.
Stem den antennekring met behulp van den antennevariometer af tot de antenne-ampèremeter (26) een
maximalen uitslag vertoont. Het kan hierbij noodig zijn
ook den antenneaftakschakelaar (29) te gebruiken of
een andere antenne-aansluiting te kiezen.
Vervolgens wordt de antennekoppeling sterker gemaakt
door den knop te draaien en stem vervolgens den
antennekring bij. De koppeling mag niet zoo sterk wor
den gemaakt, dat bij draaien van den antennevariometer
door de afstemming de antennestroom zeer sterk af
neemt ; de golflengte is dan inconstant. Wanneer de
antennevariometer (27) langzaam heen en weer wordt
gedraaid, moet de antennestroom aan beide zijden van
het maximum geleidelijk afnemen.
De microfoon kan nu worden besproken.
Het uitschakelen geschiedt door den zend-ontvangschakelaar in den middenstand te plaatsen.
Stuklyst treiler-zender, type FH 30/8.

1.
2.
3.
4.

Microfoon transformator, 1 : 70.
Lampen, type F 410.
2 condensatoren. 1 mfd., 360 V.
2 condensatoren, 25 mfd.,
25 V. DC.

5. Weerstand, 3 Ohm.
6. 2 weerstanden, 0,1 Megohm,
1 Watt.
7. 4 condensatoren, 25 mfd.,
25 V. DC.
8. Weerstand, 2 X 6400 Ohm in
serie.
9. Potentiometer, 130 Ohm.
10. Condensator, 2 mfd., 750 V.
11. H.S. zekering, 0.35 Amp.
13. Weerstand, 5 Ohm.
14. 2 lampen, type TC 04/10.
15. Weerstand, 2 X 10 Ohm.
16. Weerstand, 2 X 8000 Ohm
parallel.

17. Condensator, 2 X 2500 mmfd,
in serie.
18. Condensator, 10.000 mmfd.
19. Afstemcondensator, 250 mmfd.,
1500 V.

20. Condensator, 3 X 125 mmfd,
in serie.
21. Condensator, 3 X 125 mmfd,
in serie.
24. Condensator, 2 X 5000 mmfd.,
in serie.
26. Antenne amp.-meter, 0-2 Amp.
30. Condensator, 3 X 1600 mmfd.,
in serie.
31. Condensator, 2 X 2000 mmfd.,
in serie.
33. Voltmeter, 0—35 Volt, met
roode streep bij 27 Volt.
34. Batterij-zekering, 20 Amp.
37. Schuifweerstand, 1.4 Ohm.
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BESCHRIJVING VAN DEN ONTVANGER
TYPE H 2 L/6c.
Algemeene gegevens.

Golfbereik.

Schakeling.

Lampen.

Voeding.

De ontvanger heeft twee golfbereiken :
100—200 meter.
1000—-2000 meter.
Hoogfrequentversterker, detector, laagfrequentversterker, eindlamp.
B 442 : hoogfrequentversterker.
B 424 : detector.
B 424 : laagfrequentversterker.
B 443 : eindlamp.
Gloeispanning van 30 Volt batterij of van
4 Volt accu.
Door twee clips op het klemmenbordje te ver
zetten, kunnen de gloeidraden op een 4 Volt
batterij worden aangesloten. Normaal wordt
de ontvanger aan boord van de treilers op de
30 Volt batterij aangesloten.
Anodespanning : 120 Volt droge batterij.
Schermroosterspanning : 60 Volt, afgetakt op
anodebatterij.
Roosterspanning : bij 30 Volt voeding afgetakt
op weerstand in gloeistroomcircuit ; bij 4 Volt
voeding automatisch.
Anodestroom : bij 4 Volt voeding 9 mA.
bij 30 Volt voeding 12 mA.

Algemeene omschrijving.
De ontvanger type H 2 L/6c is een vierlampsontvanger met
twee afgestemde kringen, n.1. den roosterkring en den anodekring van de h.f. versterkerlamp. De afstemcondensatoren
van deze kringen zijn op één as gekoppeld, zoodat er door
middel van één knop wordt afgestemd. Daar de afstemming
van den roosterkring echter eenigermate afhankelijk is van
de gebruikte antenne, is in dezen kring nog een afzonderlijk
instelbaren correctie-condensator opgenomen.
De om
schakeling voor het overgaan van het eene golfbereik op het
andere geschiedt voor alle kringen gelijktijdig door middel
van een gecombineerden schakelaar.
Het toestel is speciaal ontworpen om te worden gebruikt
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aan boord van visscherij-treilers. Aan boord van deze
schepen wordt een 30 Volt batterij gebruikt, waarvan de
gloeidraadvoeding voor den ontvanger kan worden betrokken.
Daartoe zijn in het gloeistroomcircuit serieweerstanden op
genomen.
Voor de ontvangst van ongedempte signalen is de detector
met terugkoppeling uitgerust. De terugkoppeling wordt
ingesteld door middel van regeling van de anodespanning
van de detectorlamp. Voor het verkrijgen van de juiste
instelling wordt het rooster van de detectorlamp een kleine
positieve roosterspanning gegeven, die betrokken wordt van
een instelbaren potentiometer over de gloeidraadaansluitingen
van de lamp. Deze potentiometer kan op de frontplaat met
behulp van een schroevendraaier worden ingesteld.
De koppeling tusschen den detector en de l.f. versterkerlamp en tusschen l.f. versterkerlampen en eindlamp wordt
tot stand gebracht door middel van l.f. transformatoren. In
de anodeketen van de eindlamp is een uitgangstransformator
opgenomen, die aanpassing geeft op een lage weerstandstelefoon. Een hoogohmige telefoon of een luidspreker kan
parallel aan de primaire van den uitgangstransformator
worden aangesloten. Het geluidsvolume wordt geregeld door
instelling van de negatieve roosterspanning van de h.f. versterkerlamp.
De versterkerlampen krijgen automatisch de noodige
negatieve roosterspanning en wel op de volgende wijze,
afhankelijk van het feit, of de gloeistroomvoeding van een
4 Volt, dan wel van een 30 Volt batterij wordt betrokken.

1°. Bij gebruik van een 4 Volt batterij zijn tusschen de
minaansluiting van deze batterij en de min-aansluiting
van de anodebatterij twee parallel geschakelde weer
standen opgenomen, waarop de negatieve roosterspanningen, die dus worden verkregen door het
spanningsverlies van den anodestroom in die weer
standen, worden afgetakt.
2°. Bij gebruik van een 30 Volt gloeidraadbatterij is de
min-aansluiting van de anodebatterij doorverbonden
met de min-aansluiting van de gloeistroombatterij. De
negatieve roosterspanningen worden van dezelfde
weerstanden als bij gebruik van een 4 volt batterij
betrokken, maar deze zijn nu aan den negatieven kant
in de gloeistroomketen opgenomen, terwijl door een
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parallelweerstand de stroomsterkte op de juiste waarde
is ingesteld.

De ontvanger is in een houten kast ingebouwd en met
vier schroeven aan de onderzijde daarmede bevestigd. Na
wegnemen van deze schroeven kan het toestel in zijn geheel
uit de kast worden genomen (fig. 235).
Voor het gemakkelijk inzetten of verwisselen van de lampen
is een gedeelte van de frontplaat uitneembaar. Dit gedeelte
wordt door middel van twee kartelschroeven bevestigd.
Links onder bevinden zich de aansluitklemmen voor de
batterijen, een laagohmige koptelefoon, en een hoogohmige
luidspreker. Daarboven van links naar rechts : de voltmeter
voor het controleeren der gloeispanning, de gloeistroomregelaar, de terugkoppeling, de golflengteschakelaar, de
correctiecondensator en de volumeregelaar. Rechts boven
bevindt zich de afstemcondensator en geheel in den rechter
bovenhoek de antenne-aansluiting.
BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA.

(fig. 237).
De antenne is over een condensator (2) verbonden met
een aftakking op de roosterkringspoel (4) van de h.f. versterkerlamp (11). Voor de afleiding van statische ladingen
op de antenne is deze over een groeten weerstand geaard (1).
De primaire kring bevat de spoel (4), den afstemconden 
sator (5) en den correctie-condensator (6) en is over den
weerstand (10) verbonden met het rooster van de h.f.
versterkerlamp. Deze lamp krijgt negatieve roosterspanning
over een weerstand (8), ontkoppeld door een condensator (7).
De h.f. versterkerlamp krijgt schermroosterspanning over
een weerstand (12), ontkoppeld door een condensator (13).
In de anodeketen van de h.f. versterkerlamp is de
secundaire kring opgenomen, bestaande uit het spoelstel (14),
bevattende de afstem- en de terugkoppelspoel, den afstem
condensator (16) en den bijstelcondensator (15). De afstemcondensatoren (5) en (16) resp. van de primaire en
secundaire kringen zijn op één as gekoppeld, terwijl het
gelijkloopen van de afstemmingen is ingesteld door middel
van den bijstelcondensator (15).
Het overgaan van het langegolf-bereik op het kortegolfbereik geschiedt door het kortsluiten van gedeelten van de
spoelen resp. in de primaire en secundaire kringen door middel
493

32

van den gecombineerden ,,kort-lang” schakelaar (3), die
tevens de antenne met de overeenkomstige aftakking op de
primairspoel verbindt.
De anodeketen van de h.f. versterkerlamp wordt gevoed
over een weerstand (18), ontkoppeld door een conden
sator (17).
Het rooster van de detectorlamp (20) is over den roostercondensator (19) met den secundairen kring verbonden en
is over den lekweerstand (21) verbonden met den instel
baren potentiometer (22) over de gloeidraadaansluitingen
van de lamp.
De anode van de detectorlamp wordt gevoed over de terugkoppelspoel van het spoelstel (14). overbrugd door een weer
stand (55), den weerstand (24) en de primaire van den
l.f. transformator (25). overbrugd door een weerstand (26).
Voor de afleiding van h.f. trillingen is de condensator (23)
aangebracht. De anodespanning van de detectorlamp wordt
afgenomen van een regelbaren potentiometer (28) in serie
met den weerstand (29) en is ontkoppeld door den conden
sator (27). De terugkoppeling wordt ingesteld door regeling
van de anodespanning van de detectorlamp.
De secundaire van den l.f. transformator (25) is overbrugd
door den weerstand (30) en is over den weerstand (31) met
het rooster van de l.f. versterkerlamp (32) verbonden. De
negatieve roosterspanning wordt aangelegd over een weer
stand (33), ontkoppeld door een condensator (34).
De l.f. versterkerlamp (32) is door middel van den l.f.
transformator (35) gekoppeld met de eindlamp (41). De
anodevoeding van de l.f. versterkerlamp vindt plaats over
den weerstand (37), ontkoppeld door den condensator (36).
De secundaire van den l.f. transformator (35), overbrugd door
een weerstand (40), is verbonden met het rooster van de
eindlamp. De negatieve roosterspanning voor deze lamp
wordt aangelegd over een weerstand (38), ontkoppeld door
een condensator (9). De weerstanden 26, 30 en 40 dienen om
het l.f. genereeren tegen te gaan.
In den anodekring van de eindlamp is een uitgangstransformator (43) opgenomen, waarvan de primaire over
brugd is door een condensator (42). De secundaire van
dezen transformator geeft aanpassing op een laagohmige
koptelefoon, terwijl een luidspreker of een hoogohmige kop
telefoon parallel aan de primaire van den transformator
kunnen worden aangesloten.
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Fig. 237.
Principe-schema van den treilerontvanger H 2 L/6c.

De roosterspanning van de l.f. versterkerlamp wordt
afgenomen van den weerstand (49), die van de h.f. versterker
lamp (variabel) op den weerstand (9) in serie met den
weerstand (50), waarop de negatieve roosterspanning van
de eindlamp is afgetakt. De weerstand (9) en (50) in serie
zijn parallel aan den weerstand (49) geschakeld. Deze
combinatie van weerstanden is bij gebruik van een 4 Volt
gloeistroombatterij (stripjes 51 en 53 in den gestippelden
stand) opgenomen tusschen de minaansluiting van de anodebatterij en de min-aansluiting van de gloeistroombatterij,
zoodat in dit geval de negatieve roosterspanningen worden
verkregen door het spanningsverlies van den anodestroom in
de combinatie van weerstanden.
Bij gebruik van een 30 Volt gloeistroombatterij (stripjes
51 en 53 in den voluit geteekenden stand) wordt de min
aansluiting van de anodebatterij doorverbonden met de min
aansluiting van de gloeistroombatterij en wordt de combinatie
van weerstanden voor de negatieve roosterspanningen
parallel aan een weerstand (48) in de minleiding van de
gloeistroomvoeding opgenomen. Deze weerstand (48) heeft
een zoodanige waarde, dat onder deze omstandigheden de
spanning over de combinatie van weerstanden dezelfde is als
in het geval van voeding door een 4 Volt gloeistroombatterij.
De negatieve roosterspanningen zijn, behalve individueel,
gezamenlijk ontkoppeld door den condensator (45).
De juiste gloeispanning, te controleeren door den voltmeter (44), wordt in beide gevallen ingesteld door middel
van den regelbaren weerstand (47), n.1. op 3.8—'3.9 V. bij
normaal werkenden ontvanger, omdat de plaatstroom de
gloeispanning beïnvloedt. Bij 4 Volt voeding is het schaalverlichtingslampje (52) direct aangesloten op de batterij, bij
30 Volt voeding over den serieweerstand (46).
Stuklijst treiler-ontvanger, type H 2 L/6c.
1. Antenne-weerstand,0.5 Meghom,
0.5 Watt.
2. Condensator, 64 mfd.
5. Afstemcondensator, 0-430 mmfd.
6. Trimmer, 0-50 mmfd.
7. Condensator, 1 mfd.
8. Weerstand, 25000 Ohm, 1 Watt.
9. Volume weerstand, 2000 Ohm.
10. Weerstand, 6400 Ohm, 0.5 Watt.
11. h.f. lamp, type B 442.
12. Weerstand,40.000 0hm,0.5Watt.
13. Condensator, 1 mfd.
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15.
16.
’ *
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Trimmer, 0-27 mmfd.
Afstemcondensator,
0-430
mmfd.
' *
“
Condensator, 1 mfd.
Weerstand, 5000 Ohm, 0.5 Watt.
Condensator, 100 mmfd.
Lamp, type B 424.
Weerstand, 1 Megohm, 0.5Watt.
Potentiometer, 0-300 Ohm.
Condensator, 1000 mmfd.
Weerstanden, 2000 Ohm, 0.5
Watt, parallel.

1

25. Transformator, 1 : 3, type
SMS 1057.
26. Weerstand, 10.000 Ohm,
0.5 Watt.
27. Condensator, 1 mfd.
28. Potentiometer, 0-50.000 Ohm.
29. Weerstand, 5000 Ohm, 1 Watt.
30. Weerstand, 0.5 Megohm,
0.5 Watt.
31. Weerstand, 0.1 Megohm,
0.5 Watt.
32. Lamp, type B 424.
33. Weerstand, 0.1 Megohm, 1 Watt.
34. Condensator, 25 mfd., 25 V. DC.
35. Transformator, 1 : 3, type
SMS 1057.
36. Condensator, 1 mfd.
37. Weerstand, 10.000 Ohm,
0.5 Watt.
38. Weerstand, 0.1 Megohm, 1 Watt.

39. Condensator, 25 mfd., 25 V. DC.
40. Weerstand, 0.5 Megohm,
0.5 Watt.
41. Lamp, type B 443.
42. Condensator, 2 X 2000 mmfd.
parallel.
43. Uitgangstransformator, type
SMS 1139.
44. Gloeispanning-voltmeter, 0—6
Volt, met roode streep bij
4 Volt, type Paut 0.
45. Condensator, 2X2 mfd.
46. Weerstand, 100 Ohm.
47. Weerstand. 25 Ohm, 0.5 Amp.
48. Weerstand, 50 Ohm.
49. Weerstand, 3000 Ohm.
50. Weerstand, 2000 Ohm.
52. Verlichtingslampje, 4.5 Volt,
0.35 Amp.
55. Weerstand, 1250 Ohm., 0.5 Watt.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DEN
ONTVANGER TYPE H 2 L/6c.
1. Neem het losse gedeelte van de frontplaat weg en plaats
de lampen in de op den ontvanger aangegeven volgorde.
2. Verbind de antenne met de daarvoor bestemde klem.

3. Neem het beschermkapje over
het klemmenbordje weg
<
en bevestig de snoeren van de anodebatterij aan de daarvoor bestemde klemmen enl sluit den luidspreker aan.
4. Voordat de gloeidraadbatterij wordt aangesloten, controleere men :
a) of de volumeregelaar geheel naar links is gedraaid,
zoodat het gloeistroomcircuit onderbroken is.
b) voor 30-Volt gloeistroomuoeding,
of de strippen (51—-53) met de goede contacten zijn
verbonden, zooals aan den binnenkant van het
of de
beschermkapje schematisch is aangegeven en
<
gloeistroom-weerstand (47) geheel naar links is
gedraaid.
Pas nu mag de batterij worden aangesloten.
Draai daarna den gloeistroomweerstand (47) zoover
naar rechts, dat de voltmeter 4 Volt aanwijst.
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c) voor 4-Volt gloeistrooinvoeding,
of de strippen (51—53) met de contacten voor 4 Volt
voeding zijn verbonden en of de gloeistroomweerstand
(47) geheel naar rechts is gedraaid.
Sluit nu de batterij aan.
5. Bevestigw het beschermkapje en verbind1 zoo noodig de
koptelefoon met de daarvoor bestemde stekerbussen.
6. Draai den volumeregelaar (9) geheel naar rechts, waar
door de gloeistroom wordt ingeschakeld ; zet den golfbereikschakelaar in den stand „kort” of ,,lang” overeen
komstig de golflengte, die moet worden ontvangen en
regel de terugkoppeling (28) zoo, dat het toestel net
genereert.
7. Stem het toestel af, daarbij gebruik makendeï van de
afstemtabellen en re<gel
o
de primaire afstemming bij door
middel van den correctiecondensator.
8. Na afstemming wordt, voor ontvangst van telefonie of
gedempte signalen, de terugkoppelingsregeling zoover
teruggedraaid, dat de ontvanger juist niet genereert.
Draai zoo noodig de volume-regeling terug.
Buiten bedrijf stellen.
Draai de volumeregeling geheel naar links, waardoor de
gloeistroom onderbroken wordt.
Maak de batterij-aansluitingen los.
Het verdient aanbeveling de antenne te aarden.

Eenige wenken.
Bij 30 Volt gloeispanning mag de batterij nimmer worden
aangesloten voordat de lampen in het toestel zijn geplaatst,
daar anders groote kans bestaat, dat de voltmeter defect
raakt, omdat deze niet berekend is op de volle batterijspanning.
Indien een lamp defect raakt en moet worden uitgenomen,
draai dan direct den volumeregelaar geheel naar links en den
gloeidraadweerstand terug, daar anders de andere lampen
een te hooge spanning krijgen.
Neem nooit twee lampen tegelijk uit zonder eerst de 30-Volt
batterij uit te schakelen, daar anders de twee andere lampen
doorbranden.
498

■

I

'f

ERRATA
Bladz. 61, le. 2e en 12e regel van boven in plaats van gloeistroom, lezen : gloeispanning.
Bladz. 63, 7e regel van onderen lezen :
h.f. sm.
Blad. 94, onderschrift fig. 57 te lezen :
Foto van een Marconi 0.5 K.W. lampzender type 381

Bladz. 209, 15e regel van onder te lezen :
loopt van.

Bladz. 257, 9e regel van boven te lezen :
zoodat hij.
Bladz. 307, 7e regel van boven te lezen :
De golven.
Bladz. 339, 7e regel van boven :
,.voordat” wijzigen in ,,nadat”.
Bladz. 403, fig. 199 :
letter B plaatsen bij zwarte punt onder A.
Bladz. 404, 13e regel van onder te lezen :
LK in plaats van KL.
Bladz. 422, 16e regel van onder te lezen :
„projecteur” in plaats van projecten.

Bladz. 461, 16e regel van onder te lezen :
fig. 233 in plaats van fig. 223.
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