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Het is nog niet zoo heel lang geleden, kort na den vorigen oorlog,
dat het een sensatie was, bij een radio-amateur de eerste muziekuitzendingen uit Den Haag te kunnen beluisteren. De stem van 2LO
(Londen) te hooren was een evenement, maar het heeft slechts enkele
jaren geduurd, of het aantal zenders nam toe en de fabriekstoestellen
kwamen. De korte-golftechniek ontwikkelde zich parallel met den
omroep, waardoor andere werelddeelen binnen het gehoorbereik van
den luisteraar kwamen.
Deze ontstellende vorderingen van wetenschap en techniek zijn
thans gemeengoed geworden. Niemand was daar dankbaar voor.
De oorlog kwam. Hier te lande en elders overweldigden de Duitschers de vreedzame bevolking en begonnen hun willekeur en terreur,
De menschen onwetend houden was hun parool, maar dan moest aan
de radio van buiten het zwijgen worden opgelegd. In hun naïveteit
meenden zij dat doel te kunnen bereiken door het oprichten van
stoorzenders, het uitvaardigen van luisterverboden en het rooven
van ontvangtoestellen. Maar zoo lek als het dak van Goering was,
— het regende bommen op Duitschland, ondanks zijn plechtige be
lofte, dat geen vijandelijke vliegtuigen zich boven Duitsch grond
gebied zouden durven wagen — zoo lek was ook hun radiobestrijding.
Met dankbaarheid herdenken wij het werk, dat Engeland en
Amerika hebben gedaan, om ons in den bezettingstijd van uur tot
uur op de hoogte te houden met betrouwbaar nieuws. Van de oorlog
voering wisten wij alles, voor zoover dat natuurlijk binnen het kader
van de publiciteit bleef; wat wij niet wisten was, welk een fabel
achtige hoeveelheid werk er is verzet, om dit alles tot stand te brengen
en mogelijk te maken. Evenmin wisten wij wat beide naties een
drachtig gewrocht hadden op radio-gebied, waardoor zij ten slotte
een wapen hadden gesmeed, dat niet alleen het heele aspect van den
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oorlog grondig heeft veranderd, maar ook dien oorlog heeft helpen
winnen.
Radar is een tooverformule geworden, waaraan wij mede onze
vrijheid hebben te danken. Evenals na den vorigen oorlog, staan wij
thans aan het begin van een nieuw radio-tijdperk, namelijk dat van
de Radar. Fantastisch zijn de mogelijkheden, die deze techniek in de
naaste toekomst opent. Redelijkerwijs mag derhalve verwacht worden,
dat er belangstelling bestaat voor die hulpvaardige en wonderlijke
radio-golven.
De Britsche regeering heeft verschillende publicaties uitgegeven,
waaraan de meeste gegevens in dit boek zijn ontleend. Daarom richt
ik hier een woord van dank tot de British Information Services te
’s-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam, die mij steeds met de
meeste welwillendheid aan materiaal en illustraties hebben geholpen.
Voorts ben ik dank verschuldigd aan de Nederlandsche Telegraaf
Maatschappij „Radio Holland” N. V. te Amsterdam, die mij op zeer
royale wijze, bij monde van haar ingenieur, den heer H. T. Hylkema,
(juist terug van een studiereis in de Vereenigde Staten en Engeland),
de meest vlotte medewerking verleende om de nog bestaande leemten
in technische details en belangrijke onderdeden van de electronische
navigatie aan te vullen.
Radar biedt ongekende mogelijkheden voor de naaste toekomst.
Dat de bestaande en de komende toepassingen uitsluitend gebruikt
zullen worden tot nut van de menschheid, is de wensch van den

Schrijver.

Rotterdam, Februari 1946.
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Wat is radar?

Nu het ons wordt vergund, hier en daar een blik te werpen achter
de schermen van de oorlogvoering, staan wij versteld over de
geweldige vorderingen, die de hoogfrequent-techniek heeft gemaakt.
Daaronder vallen onder meer de radio en de televisie. Wat dit laatste
betreft zij opgemerkt, dat de technische moeilijkheden practisch zijn
overwonnen. Televisie-uitzendingen met het begeleidende geluid
kunnen op één enkele golf worden uitgezonden; de televisie in kleu
ren is een feit. Men wacht alleen op de commercieele organisatie.
De mogelijkheden op radio-gebied zijn fenomenaal, maar wat ons
het allermeest frappeert is wel de nieuwe serie toepassingen van een
tak der radio-techniek, die samengevat wordt onder den naam Radar.
Wat is radar?
Heel in het kort samengevat is radar een algemeene naam voor
een techniek, die stooten van zeer krachtige radio-golven gebruikt.
Anders uitgedrukt: korte stooten radio-energie gebruikt, die bij
de meeste toepassingen van het stelsel door vaste voorwerpen worden
teruggekaatst. De richting en andere eigenschappen van de echo
worden normaal gebruikt voor plaatsbepaling van de voorwerpen.
Op het oogenblik zijn er meer dan vijftig verschillende toepassingen
van radar, waarvan er verscheidene om begrijpelijke redenen nog ge
heim worden gehouden. In dit bock beperken wij ons tot de voor
naamste van die toepassingen.
Aangezien de hier behandelde radar-techniek in Engeland en
Amerika is ontwikkeld en er nog geen Nederlandsche terminologie
bestaat, zullen wij ons in hoofdzaak aan de benamingen in het
Engelsch houden.
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Aanvankelijk ging het zuiver om plaatsbepalingen langs radioweg, zoodat aangesloten werd op de bestaande nomenclatuur, die
sprak van „direction finding”. Successievelijk breidde het aantal toe
passingen van die techniek zich zoodanig uit, dat het begrip
„direction finding” lang niet al die toepassingen meer dekte. In
Amerika sprak men van „R^dio-r/etection And ranging” of van
„Rrfdio-fZirection-finding önd ranging”, waaruit de afkorting Radar
is ontstaan. In de practijk bleek, dat radar een eenvoudig en gemak
kelijk woord was en tevens een prachtige kapstok, om alles, wat met
die techniek samenhing, aan op te hangen en zoo kon het gebeuren,
dat, mede door de oorlogsomstandigheden, het woord radar over de
geheele wereld gemeengoed is geworden.

Geschiedkundige ontwikkeling
Gelijk de meeste groote uitvindingen, heeft radar ook een groot
aantal geestelijke vaders. Degene, die het meest in aanmerking komt
voor de vinding van het grondprincipe is de Duitsche physicus
Heinrich Hertz, die in 18 87 radio-golven door een zinken plaat liet
terugkaatsen en de echo op een resonnecrenden koperdraad opving.
Hertz heeft natuurlijk in die dagen niet het flauwste vermoeden
gehad van de mogelijkheden, die in deze fundamentecle proef ver
borgen lagen. Na jaren van moeizame ontwikkeling van de radio
techniek was deze pas rijp geworden voor een toepassing, die aan
het wonderbaarlijke grenst, een toepassing, die niet alleen het geheele
beeld van den oorlog heeft veranderd, maar waaraan wij, wellicht
meer dan wij ons bewust zijn, onze vrijheid hebben te danken.
Van de pioniers op dit gebied noemen wij een kwartet van de
Amerikaansche marine, physici en radio-amateurs: Albert H.
Taylor, Leo C. Young, Robert M. Page en Louis A. Gebbard, die in
de jaren ’20 tot ’30 op dit terrein werkzaam waren, Kolonel Roger
K. Colton van het Seincorps, die met zijn laboratoriumstaf het
eerste legertoestel vervaardigde, R. H. en S. F. Varian van de universiteit te Stanford, die het klystron hebben uitgevonden (een
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onmisbare ontvangbuis), een groot aantal anonyme medewerkers
van het Radiation-laboratorium, verder de laboratoria van de Bell
Telephone, General Electric en tal van andere industrieën.
Parallel met het researchwerk van de Amerikanen liepen de onder
zoekingen van de Engelschen onder leiding van Sir Robert A. Watson-Watt. Zij hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd met de
ontwikkeling van de magnetron, een zendbuis, die in staat is golven
van enkele centimeters op te wekken met zeer groote energie.
Hier te lande is men geruimen tijd vóór 1940 bezig geweest, het
denkbeeld om het opvangen van teruggekaatste radiostraling op zeer
korte golven te gebruiken voor verkenning en als hulpmiddel voor
het richten van geschut toe te passen. De toenmalige ingenieur van
defensie jhr. ir. L. W. C. von Weiler had daarbij de leiding. Op last
van den Marinestaf stak hij in den nacht van 13 op 14 Mei 1940
met de plannen en apparaten naar Engeland over, waar hij heeft
deelgenomen aan het radar-onderzoek bij de Britsche admiraliteit.
Ook de Duitschers hebben vóór 193 5 met radar geëxperimenteerd.
Tijdens den oorlog hebben zij de ontwikkeling voortgezet, maar in
de practijk is gebleken, dat zij bij de Geallieerden steeds een ronde
achter zijn gebleven. In Japan was het de physicus Hidetsugu Yagi,
die lang vóór den oorlog studies maakte op het gebied van de ultra
korte golven en de Franschen hadden in 193 6 op de Normandie reeds
een soort radar-installatie geplaatst om tijdig ijsbergen te ontdekken.
Het denkbeeld van het wonder stamt van de reeds genoemde
Amerikanen Albert Taylor en Leo Young, die op een zomerdag in
1922 waarnamen, dat voorbijvarende schepen een storing veroor
zaakten in de kortegolfseinen, die zij over een rivier zonden. Hier
door rijpte de gedachte, dat het misschien wel mogelijk zou kunnen
zijn, met behulp van radio-golven vijandelijke oorlogsschepen te ont
dekken. In 1940 hadden het leger en de vloot enkele volumineuze
toestellen vervaardigd, waarmede zij de plaats konden bepalen van
groote voorwerpen te water en in de lucht, maar niet in staat waren,
deze voorwerpen te identificeeren. Het wonder van de radar voltrok
zich in de komende vijf jaren.
9
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Door de nauwe samenwerking van Engelsche en Amerikaansche
geleerden, technici en anderen is men uiteindelijk gekomen tot een
instrument, dat niet alleen revolutie beteekende op verschillend ge
bied, maar een uitgebreide industrie schiep, waar anders een menschenleeftijd voor noodig geweest zou zijn. Als men nagaat, dat op
het oogenblik de radar-industrie in Amerika alleen al een zaak is
van twee milliard dollar per jaar, dat is zes maal zooveel als de heele
radio-industrie vóór den oorlog, dan kan men nagaan, dat er op dit
gebied heel wat omgaat en wij voor vredesdoeleinden — wij denken
slechts aan de electronische navigatie ter zee en in de lucht, waarover
later in dit boek — nog heel wat kunnen verwachten.

$
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Hoe werkt radar?

Alvorens verschillende details uit te werken, willen wij vooraf den
lezer in het kort een globaal overzicht geven van de werking. In
tegenstelling met den omroep, waar een continu signaal wordt uitge
zonden, geeft de radar-zender zeer korte, stootvormige impulsen
radio-energie af. Deze impulsen duren in den regel niet langer dan
één millioenste seconde. Daarna wacht de zender gedurende enkele
duizendste deelen van een seconde, waarna opnieuw een uitbarsting
van energie volgt. Precies in den tijd tusschen de impulsen wordt de
ontvanger automatisch in werking gesteld. Deze ontvanger bevindt
zrch ook al weer als regel vlak bij het zendstation. Soms wordt door
zender en ontvanger van één antenne-systeem gebruik gemaakt.
Er moet derhalve een zeer nauwe coördinatie tot stand worden ge
bracht tusschen het werken van den zender en het openzetten van
den ontvanger, anders zou laatstgenoemd toestel in minder dan geen
tijd totaal onbruikbaar worden.
De impulsen van radio-energie, die wij naar analogie van de be
staande nomenclatuur in de radio-techniek hier golftreinen zullen
noemen, worden door elk vast voorwerp, dat zij op hun weg ont
moeten, teruggekaatst, zoodat zij weer bij het station van uitzending
10
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terugkeeren, waar ook de ontvanger staat, die op dat moment natuur
lijk open moet zijn.
De voortplantingssnelheid van de radio-golven bedraagt 300.000
km per seconde. Bevindt zich een voorwerp op 150 km afstand, dan
moet da golftrein om tot het punt van uitgang terug te keeren,
tweemaal den weg afleggen, dat is 300 km, waarvoor slechts een tijd
van één duizendste seconde noodig is. Bij kortere afstanden worden
de tijden naar rato dus ook korter en het is juist de verbluffende
vooruitgang in de techniek, die het mogelijk heeft gemaakt, tijds
intervallen van onderdeden van een millioenste seconde duidelijk
zichtbaar te maken.
Uit dat tijdsverschil tusschen de uitzending van een signaal en de
aankomst van de echo kan de afstand van het terugkaatsende voor
werp tot den zender berekend worden. Op die wijze — wij komen
hierop meer gedetailleerd terug — is het mogelijk met behulp van
radar afstanden te meten.
Alle radarzenders werken met een gericht antenne-systeem. Laat
men zulk een systeem draaien, dan is het ook mogelijk met den ont
vanger de richting te bepalen van het terugkaatsende voorwerp tot
den zender, zoodat, om slechts met een enkel voorbeeld de zaak toe
te lichten, radar in staat is den afstand en de richting van een vlieg
tuig te bepalen ten opzichte van het zendstation. Een verdere ont
wikkeling van het systeem gaat verdacht veel lijken op televisie,
waarbij de waarnemer op zijn scherm, aangenomen dat de installatie
op een vliegtuig is aangebracht, eenvoudig een kaart ziet van het
terrein beneden, waarbij alle water zwart is en het land, bergen,
steden enz. als min of meer lichtende punten en vlekken waarneem
baar zijn door duisternis, mist, regen en sneeuw. Radar kent geen
nacht!
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GEHEIMZINNIGE MACHTEN
EN MOGELIJKHEDEN
Eigenschappen en gedrag van ultra korte golven

Een modern omroeptoestel bevat in den regel een drietal meetbereiken: het gebied van de lange golven, dat van de middelgolven,
tusschen 200 en 5 50 m lengte en ten slotte het korte-golfgebied, dat
zich voor den luisteraar uitstrekt van 13 a 15 m golflente tot 50 m.
Wat beneden de 10 m golflengte ligt, behoort tot het terrein van de
ultra korte golven en was reeds vóór den oorlog bezet voor diverse
toepassingen. Men vond er o. m. de politie-radio en de televisie.
Nu mogen wij als bekend onderstellen, dat elke zender in zijn stra
ling twee componenten heeft, n.1. de horizontale en de opwaartsche
component. In de naaste omgeving van den zender is het de horizon
tale straling, die wij ontvangen, maar over groote afstanden is het
juist de opwaartsche straling, die wij noodig hebben. Deze opwaart
sche straling wordt in de hoogere luchtlagen bij duister door de
Heavisidelaag teruggekaatst naar de aarde en dit verklaart het feit,
dat wij b.v. overdag zenders als Rome niet konden hooren, maar des
avonds, als genoemde laag werkzaam is, wel. Tevens is hiermede
duidelijk geworden, waarom wij hier te lande b.v. den Phohi-zender,
die op 19 en 31 m golf werkt, slecht of in het geheel niet hooren,
omdat de horizontale straling al spoedig is uitgedoofd, maar dat men
hem b.v. in Frankrijk zeer krachtig hoort. De opwaartsche straling
gaat om zoo te zeggen over onze hoofden heen.
Bij de ultra korte golven liggen de zaken eenigszins anders.
Naarmate de golflengte kleiner wordt, gaan de golven hoe langer
hoe meer de eigenschappen van het licht aannemen. Een televisie
zender, die met een golf werkt in de orde van 5 a 7 m lengte, zooals
die van de B.B.C. op Alexandra Palace te Londen, bestrijkt een gebied
12
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zoo ver als men zien kan, wanneer men zich plaatst op de hoogte van
de antenne. Omgekeerd, aan den ontvangkant, is men zeker van ont
vangst op alle plaatsen, waar men den zender met het oog kan waar
nemen. Hier hebben wij dus een zekere analogie met de lichtstralen
van een vuurtoren. Hoe hooger de antenne, hoe grooter de werkings
sfeer.
Nu moet men vooral dezen vuistregel niet als een axioma be
schouwen, want vóór den oorlog heeft men hier te lande wel de
celevisie-uitzendingen van den Eiffeltoren te Parijs opgevangen, het
geen in strijd is met bovenstaande theorie. Dit heele terrein trouwens
verbergt tal van verrassingen, die meer bekend zullen worden, naar
mate er meer op gewerkt wordt.
Antenne-systemen
Aangezien bij radar steeds ultra korte golven gebezigd worden,
hebben wij derhalve rekening te houden met haar optisch karakter.
Geheel in de lijn van dat karakter ligt de eigenschap, gereflecteerd
te kunnen worden. Deze eigenschap hebben de langere golven ook,
alleen is het om technische redenen niet mogelijk, terugkaatsing bij de
langere golven dan die van ruim 30 m lengte toe te passen. Een voor
beeld vinden wij bij de gerichte antenne-systcmen, die bij de kortegolfzenders te Kootwijk en te Huizen zijn toegepast. Zulk een
,,beam”, zooals een dergelijk gericht antenne-systeem in een vak
term heet, bestaat uit een antenne-systeem, dat door een zender
wordt gevoed en een spiegel, eveneens een antenne-systeem, dat daar
achter is opgesteld en waarvan de afstand afhangt van de gebezigde
golflengte.
Zend-antenne en spiegel worden, als zulks toevallig zoo uitkomt,
omkeerbaar gemaakt, zoodat een station, dat een beam heeft, gericht
naar het Oosten, door omkeering gericht kan worden naar het
Wésten, door eenvoudig den spiegel als zend-antenne en de zendantenne als spiegel te gaan gebruiken.
Bij den Phohi-zender heeft men antenne en spiegel draaibaar
opgesteld, zoodat naar alle richtingen uitgezonden kan worden.
13
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Een zend-antenne voor de
korte en ultra-korte golf
kan in zijn eenvoudigste ge
daante bestaan uit een voe
dingslijn en het stralende ge
deelte. Dat stralende gedeelte
v
bevat twee antennedraden A
en
A1. Deze zijn elk %
Eenvoudige dipool met voedingslijn
golflengte lang. Werkt men
b.v. op 10 m golf, dan zijn de stukken elk 2,5 m. Hieruit volgt,
dat men tot steeds kleiner afmetingen komt, naarmate men kortere
golven gebruikt, zoodat men bij de zoogenaamde centimeter-golven
ook maar sprietjes met enkele centimeters krijgt als antenne. De ver
schillende illustraties in dit boek toonen dan ook duidelijk aan, dat dc
radarzenders met ultra korte golven werken. Zoo’n beam bestaat in
de practijk uit een veelvoudige herhaling van bovenstaande eenvou
dige voorstelling.
Dalen wij in het gebied van de centimeter-golven lager af, dan
komen wij ten slotte ergens terecht, waar de spiegel den vorm kan
aannemen van een gewonen metalen reflector. De zendsprietjes staan
daarbij in het brandpunt en, alsof het een gewoon normaal zoeklicht
gold, waarbij de lichtbron eveneens in het brandpunt van den spiegel
staat, straalt zulk een reflector eenvoudig een scherpen bundel radioenergie uit, die, precies ook al weer als bij een zoeklicht, gemakkelijk
naar alle kanten gericht kan worden. Nu eischt het niet veel door
zicht om te kunnen begrijpen, dat een beam voor langere golven
steeds minder hanteerbaar wordt, naarmate de golflengte toeneemt.
Een bekend voorbeeld hier te lande is de draaibare beam van den
Phohi-zender te Huizen, waar twee 60 m hooge gevaarten noodig
zijn, om het antenne-systeem met spiegel op te stellen.
Uit de practijk van den omroep is bekend, dat zoowel de uitzen
dingen van Kootwijk als die van Huizen, wanneer zij gericht zijn op
Indië, het geheele gebied aldaar bestrijken. Met andere woorden, de
beam is heelemaal niet scherp. Naarmate echter de golven in lengte

A

A1

14

Tiffffi' ir i ■

Ar

afnemen, wordt de bundel scherper. Vandaar, dat de aanvankelijke
proeven met radar in Engeland, waarbij gebruik gemaakt werd van
golven van even beneden 10 m lengte, de echo’s ook niet scherp
waren. Golven van 3 cm lengte, die met de hierboven genoemde
metalen reflectoren gebundeld kunnen worden, geven dan ook een
zeer scherpe echo en blijkens de ervaringen, worden zij zelfs door den
periscoop van een ondergedoken duikboot gereflecteerd en kunnen
dan opgevangen worden.
De voeding van een gericht antenne-systeem kan op verschillende
manieren plaats vinden. Zoo’n voedingslijn of „feeder” kan uit een
tweetal draden bestaan, zooals op de teekening is aangegeven. Bij de
centimetergolven komen wij ergens op een gebied, waar het begrip
voedingslijn alle beteekenis verliest. Het klinkt fantastisch, maar de
verbinding van de zendlamp met den straler geschiedt door middel
van een bolle metalen pijp.
Dc technici hebben voor dat werk, het verbinden van den zender
met den straler, een aardigen vakterm uitgevonden. Zij noemen het
eenvoudig „plumbing”. Het lijkt wel loodgieterswerk!
Voor de televisie, die door dc ontwikkeling van radar ongekende
kansen heeft gekregen, zal de verbinding van de stations onderling
niet meer plaats vinden met de zeer dure co-axiale kabels, maar een
voudig met buizen. In de Vereenigde Staten wordt aan een project
gewerkt, waarbij gedacht is aan een soort ringleiding om dit gebied.
Als gold het een pijpleiding voor benzine of olie!
Het aftasten van een oppervlak (Scanning)

Er zijn enkele toepassingen van radar, waarbij de waarnemer op
een scherm een beeld ziet van het terrein beneden zich, wanneer de
installatie in een vliegtuig is opgesteld. De vraag rijst, hoe het
mogelijk is met sterk gebundelde impulsen een heel oppervlak af te
tasten. Hiervoor bestaan verschillende werkwijzen.
De zendantenne bevindt zich in het brandpunt van een ]parabolischen reflector, die in de nieuwste uitvoeringen geheel vanl metaal
15

is vervaardigd en een middellijn heeft van ongeveer één meter. Door
nu den bundel een beweging te laten maken, als in onderstaande
teekening is afgebeeld, wordt een o•ppervlak afgetast, dat grooter is,
naarmate de zender zich op grooter afstand daarboven bevindt.
Op dezelfde wijze werd bij de
grondstations van dat aftast-systeem
I
gebruik gemaakt
om vliegtuigen op
i
te
sporen.
Het
is
echter heelemaal
f
i
niet
noodzakelijk
zoo
te werk te
i
gaan. Deze manier stamt af van dc
i
___________________ i
< aftasting
televisie, waar men voor de
Het aftasten van een oppervlak
ongeveer
op
soortgelijke wijze te
(Scanning)
werk gaat.
Later is deze werkwijze dan ook verlaten
en heeft men „scanners” gebouwd, die spi
raalvormig een vlak aftasten, hetgeen
//
natuurlijk in feite op hetzelfde neerkomt. t /
\
t
i
I > i
Zoo’n „scanner” wordt als eenheid gebouwd i
i / '
i
i
i
en bevat een raderwerk om den reflector de
\ \
\
juiste bewegingen te laten maken, met de
zich in het brandpunt bevindende zendantenne, die bij de laatste constructies tevens
Aftasting volgens een spiraal
dienst doet als ontvangantenne.
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Zenders

Toen de radar nog in de kinderschoenen stond, kon men aanvan
kelijk gebruik maken van de bestaande middelen voor den bouw
van de zenders. Op televisiegebied, waar golven in de orde van 5 tot
7 meter lengte toegepast worden, had men genoeg ervaring opge
daan, om met een redelijke energie in de lucht te komen. Zelfs voor
de decimetergolven waren al zendlampen ontwikkeld, die weliswaar
afweken van de gewone typen, maar op zichzelf toch geen baan
brekende nieuwe gedachten bevatten. Geheel anders lagen de zaken.

1
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toen men in het gebied van de centimetergolven te land kwam en
dat gebied had men dringend noodig om de scherpe bundeling van
de uitgestraalde radio-energie te kunnen verkrijgen. Zonder die
scherpe bundeling geen scherpe echo’s en geen scherpe echo’s beteekent weer geen scherpe beelden op het ontvangscherm.
De Engelschen zijn er in geslaagd, zulk een zendlamp te ontwer
pen, die zij magnetron noemden. Nu was de magnetron voor de
ultra korte golven reeds bekend en in gebruik, maar juist voor de
centimetergolven moest er een geheel nieuwe creatie geschapen wor
den. De benoodigde afstemcenheid, om een golf van 3 cm te kunnen
opwekken, bevindt zich in de lamp en heeft veel weg van de aller
eerste resonnatoren, die Heinrich Hertz gebruikte.
Zulk een doosresonnator heet in het radar-bargoensch „cavity
resonator”.
Aardig is het verhaaltje, dat de ronde doet over het transport
van deze eerste zoo geheime lamp naar Amerika. Tusschen haakjes
zij opgemerkt, dat, zooals reeds gezegd, de Duitschers, ook radar
hadden, maar dat zij er nooit in geslaagd zijn een magnetron te
ontwerpen voor groote energie op centimetergolven.
„Op een prachtigen herfstdag in 1940”, zoo begint het verhaal,
„stapte een Britsch ingenieur van een schip te Manhattan aan wal.
Hij had slechts een klein zwart koffertje bij zich en werd daar afge
haald door een collega van de Bell Telephone Comp. Zij scharrelden
een beetje rond en pikten eerst een bioscoopje voor zij zich naar het
huis van den Bell-man begaven. Den volgenden dag, gelukkig als
zij waren eiken mogelijken spion van zich afgeschud te hebben,
trokken zij naar de laboratoria van de Bell Comp. met het ultrageheime voorwerp bij zich, dat de bottleneck van de radar zou
breken. De Britsche ingenieur, een lid van de radio-missie naar de
Vereenigdc Staten, bracht de teekeningen en het model mede van een
electronische buis, magnetron geheeten. De Engelschen hadden van
de bestaande magnetron een type weten te maken, dat groote hoe
veelheden energie kon verwerken en de Amerikanen zorgden voor
een practische toepassing in de radar-zenders”.

Wij hebben hiervoren reeds gezegd, dat een radar-zender stoot
vormige hoeveelheden radio-energie uitzendt. De uitbarsting duurt
één millioenste seconde, daarna volgt een pauze van enkele duizend
ste deelen van een seconde, waarop weer een nieuwe uitbarsting
plaats vindt. Dat op tijd open en dicht doen van den magnetron,
om het nu eens even heel populair te zeggen, kan natuurlijk niet
mechanisch geschieden. Daarvoor gebruikt men verschillende electrische methoden. Een bepaald systeem past een draaiende vonkbrug
toe, zooals in den oertijd van de radio-telegrafie algemeen gebrui
kelijk was bij de Marconi-installaties; een ander systeem maakt ge
bruik van een generator, die een wisselstroom levert met een fre
quentie van 500 perioden, welke wisselstroom vervormd wordt tot
spanningsimpulsen, die aan het rooster van den magnetron worden
toegevoegd. Door zoo’n spanningsimpuls gaat de zendlamp even
open, d.w.z. zij stuurt een groote hoeveelheid radio-energie uit,
waarna zij weer dicht gaat, hetgeen wil zeggen, dat zij niets uitzendt.
Het overbrengen van de stootvormige impulsen radio-energie van
den zender naar het antenne-systeem geschiedt bij de centimetergolven met behulp van holle metalen buizen. Dit zijn de zooge
naamde „wave guides”, golfgelciders, zouden wij zeggen.

Ontvangers
Aanvankelijk, toen nog met golflengten van even beneden 10 m
werd gewerkt, leverde de ontvangapparatuur geen enkele moeilijk
heid op. Men kon desgewenscht gebruik maken van de gewone nor
male handelsontvangers, zooals die voor de televisie werden gebruikt.
De centimetergolven stellen echter heel andere eischen en met de
normale ontvanglampen — in de laatste jaren spreken de fabrieken
van ontvangbuizen — kwam men niet meer uit. Heeft men bij
een omroepgolf van b.v. 300 m te doen met een frequentie van
1.000.000 perioden per seconde, een golf van 3 cm heeft een fre
quentie van 10.000.000.000 perioden per seconde. Zonder al te diep
18
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•Gericht antenne-systeem met reflector; zender en ontvanger bevinden zich boven in een cabine
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op de technische details van de ontvangst in te gaan, willen wij toch
even in groote trekken den bouw van een ontvanger bekijken.
Het terugkeerend signaal, dat bovengenoemde zeer hooge fre
quentie heeft, wordt door het antenne-systeem opgevangen en moet
gemengd worden met een signaal, dat locaal wordt opgewekt, ten
einde de zoogenaamde middenfrequentie te verkrijgen. De toestellen
zijn n.1. allemaal superheterodynes. Die locale oscillator moet der
halve een frequentie leveren, die iets grooter of iets kleiner is dan
die van het inkomende signaal. Men heeft toen geheel nieuwe wegen
moeten inslaan bij den bouw van radio-ontvangbuizen, om zulk
een ontzaglijk hooge frequentie te kunnen maken. Aan de Ameri
kanen komt de eer toe, dit probleem te hebben opgelost. Zij vervaar
digden een oscillator, dien zij klystron hebben genoemd. Deze zorgt
voor de mengfrequentie, welke wordt toegevoegd aan een
geachte lezer, schrik niet, aan een doodgewoon kristal. Hier zien wij
het buitengewoon merkwaardige, dat in een hypermodern ontvang
apparaat, waarvoor een buis speciaal uitgevonden moest worden,
nog een keten voorkomt, waarin een ouderwetsch kristal onmisbaar
blijkt te zijn!
De middelfrequent wordt normaal versterkt, gedetecteerd en weer
versterkt en eindigt natuurlijk niet bij een luidspreker, want daar
aan zou men niets hebben. Bij radar moeten wij juist wat zien, dus
hier is opgesteld een electronenstraalbuis.

De electronenstraalbuis, het tooveroog in den ontvanger

Wat de luidspreker is voor ons gewone omroep toestel, is de elec
tronenstraalbuis voor icderen radar-ontvanger. Met dien verstande,
dat wij bij radar iets moeten zien, terwijl wij bij onze gewone radio
iets moeten hooren. Bij de televisie doen wij beide gelijktijdig.
Aangezien het zichtbaar maken van de ontvangen echo’s essentieel
is voor de heele installatie, willen wij hier wat uitvoeriger bij stilstaan,
temeer, omdat bij de televisie practisch volkomen dezelfde buizen
worden gebruikt. Trouwens de electronenstraalbuizen zijn op zichRadar 2
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zelf heelemaal niets bijzonders, want zij worden onder meer in de
hoog- en laagfrequentietechniek al sedert jaren voor verschillende
doeleinden toegepast. Aangezien al die buizen principieel op hetzelfde
neerkomen, zullen wij hieronder een type van Philips bespreken, zooals dat gereed in den handel voorkomt.
Maken wij van het geval eerst
A
G
K
een zeer vereenvoudigde voorstel
ling, dan krijgen wij te doen met
een doodgewone radio-ontvangbuis
en wel een zoogenaamde triode, die
I
bestaat uit een gloeilichaam, een
I
kathode K, die een electronen emitteerende stof bevat, een rooster G
en een plaat of anode A. De katho
de K, die zich in een hoogvacuüm
+
bevindt, wordt door middel van
Triode
een electrischen stroom verhit.
Door deze verwarming komen electronen uit de kathode vrij. Deze
electronen zijn negatief geladen deeltjes. Wordt nu aan de anode A
een hooge positieve potentiaal gegeven, dan vormt zich tusschen
anode en kathode een electrisch veld. Hierdoor ontstaat een stroom,
anodestroom genaamd, waarvan de sterkte met de negatieve poten
tiaal van het rooster G geregeld kan worden.
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A

K
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Electronenstraal
treft het scherm

+
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De positieve potentiaal op A is nu verhoogd tot b.v. 1000 Volt.
In de anode A is een kleine ronde opening gemaakt, de ruimte links
van A in de vorige figuur is verlengd en op den vlakken eindwand
van de buis is een fluorescentiescherm aangebracht. Een gedeelte van
de met groote snelheid naar de anode A vliegende electronen schiet
door A heen en botst daarna op het scherm S. De hierop aange
brachte fluorescentielaag heeft de eigenschap, daar, waar zij door
electronen getroffen wordt, licht uit te stralen. Hierdoor ontstaat op
de getroffen plaats een lichtvlek., die van buiten af waargenomen
kan worden. Dit is het grondprincipe van de werking. Wordt nu de
potentiaal op het rooster G voldoende sterk negatief gemaakt, dan
wordt de anodestroom onderdrukt, d. w. z. deze wordt nul en de vlek
op het scherm verdwijnt.

G

Boven: Optisch optiek. Onder: Electroncnoptick

Stel nu, dat wij op de een of andere manier die lichtvlek laten be
wegen over den bodem van de buis, dat wij er dus mede willen gaan
schrijven. Dan zou dat neerkomen op het gebruik van een grof
23

timmermanspotlood op een briefkaart. De lichtvlek is dus te groot
voor fijn werk en daarom moeten wij zien, er een punt van te maken.
Hiertoe is het electronenoptiek ontwikkeld. De bovenste teekening
laat een analoog optisch optiek zien. Door middel van dat electronen
optiek wordt de divergeerende electronenbundel door electrische
regeling van den brandpuntsafstand zoodanig gefocusseerd, dat het
brandpunt precies op het scherm S valt. De werking van het electro
nenoptiek kan dus volkomen vergeleken worden met de optische
convergeerende werking van een convexe lens. De straalstroomsterkte
en hierdoor de lichtintensiteit van het beeldpunt kan door de nega
tieve potentiaal op G worden ingesteld.
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Principe van een elcctronenstraalbuis

Weer een stap verder in de ontwikkeling van de electronenstraalbuis is het aanbrengen van twee afbuigplaten tusschen het electronen
optiek en het scherm. Deze twee onderling parallel opgestelde platen
zijn gemerkt V 1 en V 2.
De electronenstraal, bestaande uit negatieve electronen, zooals hier
boven reeds is gezegd, wordt door een positieve lading aangetrokken
en door een negatieve afgestooten. Stel, dat wij nu op de platen V 1
en V 2 een wisselspanning aanléggen met een frequentie van 5 0 perio
den per seconde, dezelfde, die wij op het gewone stadsnet hebben.
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Wanneer nu de plaat V 1 op een positieve potentiaal komt, dan zal
de electronenstraal naar boven worden afgebogen, welke afbuiging
door de negatieve potentiaal van V 2 nog wordt versterkt. Geschiedt
dit aanbrengen van genoemde potentialen door middel van wissel
stroom, dan zal de electronenstraal om het eens eenvoudig te zeggen,
gezellig op en neer gaan dansen en wel in hetzelfde rythme van de
frequentie der wisselspanning.
Wanneer wij het spel van zulk een dansende electronenstraal
gaan bekijken, dan zien wij slechts een vertikaal streepje, dat voor
ons oog den indruk maakt van een doodgewoon stilstaand lijntje.
Hier hebben wij te doen met een optisch bedrog, zonder hetwelk
noch bioscoop, noch televisie, noch gebruik van wisselstroom voor
onze verlichting enz. mogelijk zou zijn.
Het menschelijk oog bezit namelijk de hoogst merkwaardige
eigenschap een lichtindruk gedurende ongeveer een vijftiende seconde
vast te houden. Een ieder kan zich op een zeer eenvoudige manier van
die eigenschap overtuigen, door een gloeienden lucifer snel heen en
weer te bewegen. Het oog krijgt dan den indruk een gloeiend
streepje te zien. Dit verklaart meteen, waarom wij het hierboven
genoemde in een snel tempo op en neer dansende lichtpuntje met
het oog waarnemen als een dun vertikaal lijntje.

Behalve de twee platen V 1 en V 2 voor verticale afbuiging, bevat
de buis nog een tweede stel afbuigplaten, Hl en H 2, die in staat zijn,
de straal horizontaal te laten afbuigen. Grijpen wij nu even terug
naar de beginselen van de mechanica, dan zien wij, dat er op de electronenstraal twee verschillende krachten kunnen werken, resp. in
vertikale en in horizontale richting, terwijl die krachten onderling in
sterkte kunnen verschillen. Daar bovendien de factor tijd voor beide
stellen afbuigplaten nog wordt toegevoegd, is het mogelijk, op het
scherm alle mogelijke figuren tevoorschijn te roepen, van een een
voudig diagram tot een levend tooneel, zooals wij dit kennen bij de
televisie.
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Nevenstaand diagram is ontleend
aan het physiologisch onderzoek aan
hart, zenuwen en spieren.
Volledigheidshalve moeten wij nog
even wijzen op het feit, dat een electronenstraal geen traagheid bezit,
zoodat
het mogelijk is, dien straal
Phy$ioloj;tsch onderzoek aan hart,
in elk denkbaar tempo te laten be
zenuwen, spieren
wegen, hetgeen, in tegenstelling met
elk mechaniek, nooit mogelijk is met welke mechanische inrichting
dan ook. Elk mechaniek, hoe licht ook geconstrueerd, heeft massa,
dus traagheid. De electronenstraal heeft geen massa, dus geen traag
heid, en kan daarom voor elke frequentie worden toegepast.
Het bepalen van afstand en richting

Voor het bepalen van den afstand van een voorwerp tot een waar
nemer bestaan er verschillende optische middelen. Deze hebben ech
ter het groote bezwaar, dat zij volkomen waardeloos zijn bij duis
ternis en slecht zicht. Het valt dan ook heelemaal niet te verwon
deren, dat er reeds ver vóór den oorlog pogingen zijn gedaan, om
langs radioweg het doel te bereiken, aangezien er voor de radio
golven geen belemmeringen in den vorm van slecht zicht, veroor
zaakt door mist, regen, sneeuw of duisternis, bestaan. De oplossing
van dit vraagstuk was echter niet gemakkelijk en wel om de eenvou
dige reden, dat het zou moeten geschieden met behulp van zeer
korte golven. In den vóór-oorlogschen tijd bestonden er echter geen
zendinrichtingen, die in staat waren een behoorlijke energie af te
geven in het gebied van de decimeter- en centimetergolven. Welis
waar heeft men zich aanvankelijk beholpen met langere golven,
onder meer voor het meten van de hoogten der verschillende lagen
in de ionosfeer (Heaviside-laag), maar de oorlogvoering stelde heel
wat zwaardere eischen op den duur. Vooral bij het meten van ge
ringe afstanden.
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Het principe van afstandmeting was langs min of meer mechanisch-electrischen weg al lang bekend en werd ook in de practijk toe
gepast. Het zoogenaamde „echo-lood” is al sedert jaren een onmisbaar
navigatiemiddel geworden, zoowel voor de oorlogs- als voor de
koopvaardijvloot. Met een enkel woord willen wij hier bij deze
inrichting stil staan.
Aan den bodem van
het schip is een pro
IpQ-i
jector P bevestigd,
”7
een inrichting, waar
mede impulsen geIO
I
luidstrillingen worden
I
1
I
uitgezonden,
welke
I
l
een frequentie heb
I
ben tusschen 15.000 en
40.000 Hertz (1 Hertz
'/
_____ _
is 1 trilling per secon
de). In de practijk
spreekt men van ultraSchematische werking van het echolood
sonore trillingen, het
geen wil zeggen, dat zij buiten de gehoorgrens liggen. Dat geluid
plant zich door het water voort, wordt door den zeebodem Z terug
gekaatst en opgevangen door een inrichting O, die zich eveneens
onder aan den bodem van het schip bevindt. Het geluid moet den
afstand P—Z, dat is derhalve de diepte van het vaarwater onder
het schip, waar het om te doen is, tweemaal doorloopen; eenmaal
heen en eenmaal terug.
De voortplantingssnelheid van geluid in zeewater is bekend en
bedraagt ongeveer 1400 m per seconde. Voor het afleggen van twee
maal den weg P—Z heeft het geluid een zekeren tijd noodig en dien
tijd kan men gemakkelijk meten. Hier is derhalve het tijdsverschil
een maat voor den afstand, dat is, voor de diepte. Een eenvoudig
rekenvoorbeeld moge dit verduidelijken.
Stel dat de diepte 500 m bedraagt. De af te leggen weg van het
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geluid is dan (heen en terug) 1000 m. Hiervoor is ongeveer noodig
% sec. Om dit tijdsverschil zichtbaar te maken, is een instrument
vervaardigd, dat een wijzerplaat bevat, waar een arm regelmatig
overheen draait, b.v. met een tempo van 1 omwenteling per seconde.
Aan het eind van dien arm is een
o
neonlampje L aangebracht, dat even
oplicht, zoodra de echo van den zee625
bodem wordt ontvangen. In ons
voorbeeld zal, aangenomen dat de
arm op 0 staat, als de zendimpuls
wordt gegeven, het lampje oplich
ten, wanneer % van den schaalomtrek is afgelegd. Deze omtrek kan
250
500
men natuurlijk ijken in meters of in
vadems, zoodat men direct op de
schaal
de diepte van het water onder
375
Op de geijkte schaal kan men
men de
diepte
het schip kan aflezen. In de practijk
de diepte
van het
het vaarwater
vaarwater aflczcn
aflczcn
wordt dit toestel onder meer toegepast voor het opsporen van scholen haring. Een meer elegante uit
voering treft men aan in moderne apparaten, waarbij een schrijf
stift op een afrollend papier continu de diepte aantcekent. Dat is
natuurlijk slechts een verfijning.
Ultra-nauwkeurige tijdmeting: één millioenste seconde
Wanneer wij nu hetzelfde principe voor afstandmeting eens gaan
vertalen in de radio, dan komen wij tot zeer ontstellend cijfer

materiaal.
In de teekening stelt Z een radar-zender voor en V een vliegtuig.
Nemen wij nu eens even aan, dat de afstand Z-V 1 km bedraagt. De
voortplantingssnelheid van de radio-golven is bekend en bedraagt
300.000 km per seconde. De golven hebben af te leggen, heen en
terug naar den ontvanger O, een afstand van 2 km, waarvoor een
2
tijd noodig is van znn nnn sec, dat is ongeveer 6 millioenste seconde.
300.000
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V
Wij behoeven hier niet lang
over te praten, maar een
ieder kan begrijpen, dat het
meten van zulke korte tijds
intervallen met behulp van
een of ander mechaniek vol
komen uitgesloten is. Hier
kan alleen de electronenstraalbuis ons uit de moeilijk
heden helpen. Aangezien dit
onderdeel van essentieel be
Wcg van dc radar-golven van zender Z naar vlieglang is bij de meeste toe
tuig V cn terug naar ontvanger O
passingen van radar, hebben
wij met opzet hiervan een uitvoerige beschrijving gegeven. De
electronenstraal in de buis bezit geen massa en heeft daarom ook
geen traagheid. Met een zoogenaamd tijdbasisapparaat is het
mogelijk het lichtend puntje met een ongelooflijke snelheid van links
naar rechts te bewegen. Ons oog neemt bij die beweging, door zijn
traagheid (hiervoren besproken), een horizontale lijn waar, die den
naam draagt van tijdbasis.
Bij de oudere radar-ontvangers zag
men op het scherm S een groene lijn T
van de tijdbasis. Bij de uitzending van
een impuls ontstond er links op het
scherm een uitwijking van het licht
punt (1) en bij de ontvangst van de
echo kwam er weer een uitwijking op
het scherm (2). In radar-jargon heeten ze „pips”. De afstand op het
scherm tusschen 1 en 2 is dus een maat
voor den afstand van den zender tot
het reflecteerende vliegtuig V. In ons
geval bedraagt die afstand 1 km,
Radarscherm met tijdbasis T; 1. Zendwaarvoor de radio-golven 2 km hebimpuls, 2. Echo

>•
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ben moeten afleggen. Nemen wij even aan, dat op het scherm de af
stand van A tot B gelijk is aan 6 cm, dan is elke centimeter op de
tijdbasis één millioenste seconde. Immers, de looptijd van de golven
was 6 millioenste seconde.
Evenals bij het Echolood kan men de tijd basis ijken in kilometers
of in mijlen, zoodat de waarnemer met één oogopslag precies kan vertellen, hoe ver een vliegtuig of een vaartuig verwijderd is, ongeacht
het zicht.
De moderne toestellen zijn eenigszins anders ingericht. Daar be
vindt zich in het middelpunt van het scherm een lichtende punt,
die zich radiaal beweegt, met dien verstande, dat de electronenstraal
pas doorgelaten wordt wanneer er inderdaad een echo is. Zoodoende
komen wij terecht op de uitvoering van een instrument, de P.P.I., dat
is de Plan Position Indicator, die wij zullen behandelen in het vol
gende hoofdstuk.
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III

HET ELECTRON IN DIENST DER
NAVIGATIE
De radio-richtingzoeker
Er bestaan op het oogenblik meer dan vijftig verschillende toepas
singen van radar. Vele daarvan staan nog op de geheime lijst, zoodat
onze kennis omtrent die zaken nihil is. Voor navigatie-doeleinden is
echter het een en ander al vrijgegeven en zoodoende is de mogelijk
heid geopend die hoogst belangrijke en interessante toepassing te
belichten.
Alvorens daartoe over te gaan, willen wij voor een duidelijk begrip
eerst iets vertellen van de bekende navigatiemiddelen, teneinde op
die wijze een gemakkelijk aanknoopingspunt te hebben voor die van
de radar. In den grond van de zaak zou de gewone scheepsradioinstallatie als een navigatiemiddel beschouwd kunnen worden.
Immers, hiermede worden weerberichten en radio-tijdseinen opge
vangen, die voor de navigatie van belang zijn.
Voor de plaatsbepaling op zee en in de lucht staan twee middelen
ter beschikking. Aangezien zij voor zee- en luchtvaart op hetzelfde
neerkomen, zullen wij in een voorbeeld die van de zeevaart be
handelen. De eenvoudigste methode is die, waarbij de scheepsradio
zelf niet aan de positiebepaling deelneemt, ten minste wat betreft het
nemen van peilingen. Hier te lande is het kuststation ScheveningenHaven bestemd voor de afwikkeling van het radio-scheepsverkeer en
de radio-peilingen.
Stel, dat een stoomschip zich in een dikken mist dwars van Goeree
bevindt. Het schip heeft zelf geen richtingzoeker aan boord en wil
toch zijn juiste positie weten. Het roept Scheveningen-Haven op
en vraagt een peiling. Te Maassluis en IJmuiden zijn peilstations op-
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gesteld, die door het kuststation telefonisch verwittigd worden, dat er
een peiling wordt verlangd. Het schip gaat over op een langere golf
om het scheepsverkeer op de 600 m niet te storen en zendt gedurende
eenigen tijd signalen uit. De beide peilstations bepalen elk voor zich
de richting, waaruit zij de signalen ontvangen. De hoeken, die deze
richtingen met het ware Noorden maken, worden opgegeven door
Scheveningen-Haven en aan boord zet men de gegevens uit in de
kaart. Waar de twee lijnen elkaar snijden, is de juiste plaats, waar het
vaartuig zich bevindt.
Dat is één manier.
Voor deze methode zijn er dus ten minste twee ontvangplaatsen
noodig. Hoe meer ontvangplaatsen, hoe zuiverder de peiling uitge
voerd kan worden, maar voor de practijk hier onder de kust is deze
methode ruimschoots voldoende gebleken, al kan zij op geen stukken
na halen bij de nauwkeurigheid, die met radar-installaties wordt be
reikt. Hier werkt men met golven in de orde van 800 m lengte; bij
de moderne radar-installaties gebruikt men korte, resp. ultra-korte
golven, hetgeen uiteraard een heel groot verschil maakt.
Een andere mogelijkheid is deze: het schip heeft zelf een radiopeilinrichting aan boord. Uit den bezettingstijd zal menige lezer zich
herinneren, hoe hij, om aan de Duitsche stoorstations te ontkomen bij
het luisteren naar de „verboden” buitenlandsche zenders, gebruik
maakte van een raamantenne. Zulk een raamantenne bestaat uit een
houten raampje van ongeveer 20 bij 30 cm en is bewikkeld met een
zeker aantal windingen geïsoleerd draad. Sluit men de beide uiteinden
van de wikkeling aan op de antenne- en aardbus van het omroeptoestel, dan blijkt, dat het geluid van een bepaaden zender het sterkst
is, als men het raam in de richting van dien zender draait en minder
wordt, resp. heelemaal verdwijnt, als het raam loodrecht op de rich
ting van den zender staat. Zonder in details van de peiltechniek te
vervallen, zullen wij volstaan met de mededeeling, dat uit de ge
vonden hoeken van onze raamantenne, als wij twee verschillende
stations gepeild hebben, de plaats bepaald kan worden, waar wij ons
bevinden.
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c.

V

I

R ~ raamantenne
Ci — variabele condensator 500 cm

B

Ca en Ca — vaste condensatoren 5 cm
B — afgeschermde toevoer naar het
ontvangtoestel
P — Potentiometer 50.000 Ohm

naar Aarde

I

|

naar Antenne ƒ

Toestel

Schema voor eenzijdig gerichte ontvangst

Aangezien dat clandestiene werken met een raamantenne nog zoo
versch in het geheugen ligt, willen wij voor de aardigheid een schema
geven van een installatie voor éénzijdig gerichte ontvangst. Hiermede
was het mogelijk te Rotterdam dan de Engelsche zenders te ont
vangen en den stoorzender, die te Jaarsveld stond, dus achter de
plaats van waarneming, geheel te elimineeren.
In de practijk gebruikt men tegenwoordig nu niet een enkele, maar
een dubbele raamantenne, die op een hooge plaats aan boord staat
opgesteld. Vliegtuigen maken van een enkele raamantenne gebruik.
Wederom willen wij hier niet in details afdalen, maar volstaan met
de mededeeling, dat men aan boord met behulp van die dubbele
raamantenne en de bijbehoorende apparatuur in staat is, vrij nauw
keurig over betrekkelijk lange afstanden, een peiling van een aantal
zendstations te nemen. De juiste geografische ligging van die zenders
is natuurlijk bekend, zoodat de dienstdoende officier met de ver
kregen gegevens een kruispeiling kan uitzetten en zoodoende telkens
zelf de positie van zijn vaartuig kan bepalen.
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In het Kanaal en aan de Fransche kust zijn onder meer een aantal
zendstations, de zoogenaamde mistzenders, die beginnen te werken,
zoodra het maar even wat heiig wordt. Zij zenden steeds hetzelfde uit,
n.1. hun radio-roeplctters, gevolgd door een aantal lange strepen.
Onlangs seinde een Engelsche bakenzender, die ook voor positie
bepaling dient, precies door onzen omroep op 300 m heen.
De Decca Navigator

Nu wij in groote lijnen vertrouwd zijn geraakt met de radio-navigatie, zal het den lezer niet veel moeite kosten een juist beeld te
krijgen van een radar-instrument, dat voor plaatsbepaling is ont
worpen en den naam draagt van Decca Navigator. Dit apparaat is
afkomstig van de bekende Engelsche fabriek van gramofoonplaten van
dien naam. De werking komt op het volgende neer. Langs de kust
staan drie zenders, A, B en C
opgesteld. Zij S het schip,
dat zijn positie wil bepalen.
Nu bemoeien wij ons eerst
met de stations A en B. Deze
zenders sturen elk een con
tinue draaggolf uit die met
elkaar volkomen in phase
zijn. De afstand van A tot
het schip S is anders dan de
afstand van B tot S. Aan
boord zal men derhalve gol
ven ontvangen, die onderling
in phase zijn verschoven. Nu
gaat men in het ontvangtoe
stel dit phaseverschil registreeren. Het phaseverschil is
een maat voor het verschil
Positiebepaling volgens het Dccca-systecm
in bovengenoemde afstan34
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den. De ontvanger is nu uitgerust met twee schalen, een roode en
een groene. Beide schalen hebben een telwerk en een wijzer, waardoor
men twee getallen van vijf cijfers kan aflezen.

In het afgelezen getal van een van de meters is het phaseverschil
tusschen de signalen van b.v. de zenders A en B verwerkt. In de
aflezing van de tweede meter het verschil van de signalen van de

zenders B en C.
Resumeerende krijgen we dus als het resultaat van onze waarne
ming twee getallen, resp. van de roode en van de groene schaal.
Wat wij nu verder te doen heben om de juiste positie te bepalen,
is niets anders dan de bij de installatie behoorende kaart te raad

plegen.
Het is hier in dit boek niet wel mogelijk deze kaart in kleuren te
geven. Op de origineele kaart zijn de lijnen in rood en groen uitge
voerd. Nu hebben wij niets anders te doen dan de roode lijn op te
zoeken, die correspondeert met de aanwijzing van de roode cijferplaat
en de groene lijn, die correspondeert met de cijfers van de groene
plaat. Waar de twee gevonden lijnen elkaar snijden is de plaats, waar
wij ons bevinden.
Dit alles lijkt tooverachtig en dat is het in feite ook. Degene, die
wat meer van de hoogfrequentietechniek afweet, zal zich kunnen
realiseeren, welk een prachtig stuk techniek hier achter die twee onnoozele wijzerplaten is verwerkt. Want het omzetten van phaseverschuivingen in een aanwijzing op een telwerk is heusch geen kleinig
heid! In het dagelijksch leven wordt echter niet gevraagd naar de
moeite, die wij met het een of ander hebben gehad, maar men eischt
resultaten. Welnu, laten wij hier eens wat verklappen van de ver
bluffende nauwkeurigheid, die men met dit moderne electronische
navigatie-instrument heeft weten te bereiken.

Overdag is op 5 0 mijl afstand, dat is over een afstand van onge
veer 80 km, de nauwkeurigheid beter dan 10 yards, dat is 9 meter!
Des nachts, wanneer het bekende „nachteffect” zijn invloed doet ge-
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(Tcekening Ned. Telegraaf maatschappij „Radio-Holland”, Amsterdam)
Kaart voor positiebepaling volgens Decca

voelen, is de nauwkeurigheid op dien afstand beter dan 20 meter.
Op 500 mijl afstand, dat is dus ongeveer 800 km, is de nauwkeurig
heid overdag beter dan 200 yards, dat is ongeveer 180 m; met nacht
effect is zij over dien afstand beter dan 1 mijl (1600 m).
Deze resultaten zijn aanmerkelijk beter gebleken dan oorspronke
lijk door de Engelsche admiraliteit werd verwacht. Intusschen is hier
een navigatiemiddel ontwikkeld, dat ook thans, na den oorlog, voor
de koopvaardijvloot van groote beteekenis zal worden.
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Loran, de „Long Range Navigator”

Het doel van de Long Range Navigator, afgekort Loran, is precies
hetzelfde als van de Decca: de juiste bepaling van de positie van een
vliegtuig of een schip. Hoe deze navigatiemiddelen in den oorlog zijn
gebruikt, bespreken wij later in dit boek in het hoofdstuk over de
radar in den oorlog.
Het verschil tusschen Decca en Loran is hierin gelegen, dat Loran
werkt met zenders, die impulsen hoogfrequent-energie uitstralen.
Door het wegverschil tusschen het schip en de eerste twee zenders
worden de impulsen niet gelijktijdig ontvangen. Het tijdsverschil is
hier een maat voor den afstand. Zoo is het ook gesteld met den twee
den en den derden zender.
Wij weten nu het wegverschil en dus weten wij ook, dat wij ons
bevinden op een bepaalde lijn. De constructie van de lijnen wordt ons
alweer bespaard, want bij de Loran behoort eveneens een kaart met
gekleurde lijnen. Wij hebben in de practijk niets anders te doen dan
de lijnen op te zoeken, waarvan wij de gegevens op ons ontvangtoestel
hebben kunnen aflezen, precies als dat bij de Decca geschiedt. Het
snijpunt van die lijnen is de plaats waar wij ons bevinden.
Oboe
Als er een radar-apparaat is, dat de Duitschers mede in den grond
van hun hart verwenscht hebben, dan is het wel de Oboe. Hiermede
werden de bommenwerpers tot diep in Duitschland geloodst, onge
acht duisternis, regen, mist of sneeuw. Het apparaat heeft eveneens
tot doel de positie te bepalen van een vliegtuig of een schip. De basis
werd gevormd door het aantal landstations, die in Engeland waren
opgesteld. Deze zonden in alle richtingen radio-impulsen uit. Wordt
het vliegtuig door zulk een impuls getroffen, dan zendt het onmid
dellijk. zelf geheel automatisch impulsen terug. De looptijd van de
radio-golf heen en terug, zoo hebben wij reeds gezien, is een maat
voor den afstand. Hieruit kan men afleiden dat het vliegtuig zich
Radar i
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bevindt op een cirkel, met als middelpunt het grondstation. Uit de
waarneming van een tweede station volgt een tweede cirkel, en de
positie van het vliegtuig is in het snijpunt van beide cirkels. Zoo
doende verkreeg men door de waarnemingen van twee grondstations
de positie van het vliegtuig, en deze werd door middel van morseteekens of radiotelefonisch aan den bestuurder van het vliegtuig
medegedeeld.
Na bovenstaande uiteenzetting zal het den lezer niet moeilijk meer
zijn te begrijpen, hoe het op het laatst van den oorlog mogelijk was
voor de bommenwerpers, om ondanks duisternis en slecht zicht,
precies te weten, waar zij zich boven Duitschen bodem bevonden.
Ook zal het geen moeite meer kosten te begrijpen, dat het op die
manier mogelijk was aan de vliegers te vertellen, wanneer zij zich
boven het doel bevonden. Simplistisch voorgesteld was de zaak zoo,
dat de bommenwerpers er op uit trokken in den nacht en dat men in
Engeland kon zeggen: „Stop, jullie bent boven het gestelde doel!”

Gee
De Gee, toegepast op vliegtuigen, is ook alweer voor het bepalen
van de positie. Het is een electronisch navigatie-instrument, dat in
werking overeenkomt met de Loran. Het verschil zit in de gebezigde
golflengte. De Loran werkt met golven van 160 a 180 m; de Gee
werkt op de ultra-korte golf.

Altimeter
De altimeter of hoogtemeter is een electronisch navigatie-instrument, dat op volkomen hetzelfde principe berust als het hiervoren
reeds behandelde echo-lood. Met dit verschil echter, dat het echo-lood
werkt met ultra-sonore trillingen dus met geluidstrillingen, terwijl
de altimeter werkt met radio-golven. Er zijn in den oorlog twee
41

verschillende uitvoeringen gebruikt, n.1. een voor groote en een
voor geringe hoogten.

*

T. W. (Tail Warning) Codewoord: Monica
De T. W. is een radar-zender en -ontvanger, die achter in het
vliegtuig (tail is staart) is opgesteld. Het doel hiervan is, den piloot
te waarschuwen, als „hij een vliegtuig achter zijn staart heeft”.
Het wordt toegepast op jachtvliegtuigen en berust op het eenvou
dige principe, dat de zender gerichte bundels radio-energie naar ach
teren straalt. Zit een vliegtuig den jager achterna, dan weerkaatst
het de uitgezonden impulsen. Die worden door den jager opgevangen
en zetten een of andere waarschuwingsinrichting in werking, b.v.
een electrisch belletje.
I. F. F. (Identification Friend or Foe)

De vraag rijst: hoe weet nu een waarnemer op een ontvangpost,
als hij een vliegtuig peilt, of dit nu precies tot de luchtmacht van zijn
eigen land, resp. bondgenoot behoort en geen vijand is. Zoo op het
eerste gezicht lijkt het moeilijk een afdoend antwoord op die vraag
te geven. Immers, als de waarnemer op zijn radarscherm nu maar een
duidelijke afbeelding van het gepeilde vliegtuig zag, zou het een
voudig genoeg zijn. Maar hij ziet slechts een oplichtend puntje ergens
op zijn scherm.
Toch is het weer verbluffend eenvoudig als men het eenmaal weet.
Ieder „bevriend” vliegtuig, zullen we nu maar zeggen, maar ook ieder
„bevriend” vaartuig, dat daarvoor in aanmerking kwam, werd voor
zien van een kleine radar-installatie, die onmiddellijk in werking trad
wanneer het vliegtuig door „bevriende” radar-golven werd getroffen.
Zooiets als: „ik ben het”, maar dan in radar-taal. Dat antwoord werd
natuurlijk ontvangen en daaruit wist de waarnemer, of hij met een
vriend of een vijand te doen had.
42
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H 2 S (Het Radar-Tooveroog)
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Degenen, die in den bezettingstijd ongehoorzaam zijn geweest en,
ondanks alle verboden, toch naar de Engelsche zenders hebben ge
luisterd (het waren er Gode zij dank velen!!), zullen zich herinneren,
dat op een zeker moment gewag werd gemaakt van „precisie”-richtmiddelen, waarbij men onafhankelijk was van duisternis, mist of
andere factoren, die slecht of heelemaal geen zicht veroorzaken. Meer
werd, om begrijpelijke redenen, in de propaganda niet gezegd en hoe
begrijpelijk wij deze restrictie dan ook gevonden hebben, zoo onbe
grijpelijk was voor ons de werking van dat „magie eye”, dat
tooveroog.
Nu de sluier van het geheim is opgelicht, staan wij voor een brok
hoogfrequent-techniek, dat ons met stomme verbazing vervult. Toen
de Geallieerden de bombardementen met dit nieuwe wapen aankondigden waren de resultaten dadelijk al verbluffend. De „blind bombing” was voor de Duitschers en Italianen niet alleen een raadsel, maar
een krachtig schudden, om hun oogen te openen voor de komende
nederlaag.
Hamburg was de eerste stad, die de eer genoot met de hulp van
H 2 S bestookt te worden en wel in den nacht van 30 op 31 Decem
ber 1943. Keulen, Turijn en Berlijn wisten er kort daarop van mee
te praten, maar Leipzig ondervond het best hoe uitnemend dat too
veroog werkte. Een 500-tal bommenwerpers, voorzien van H 2 S,
deden een aanval op de stad met een nauwkeurigheid, die bij goed
zicht niet overtroffen had kunnen worden. Elf uren na den aanval
brandden de doelen nog hevig! Maar wij loopen onwillekeurig voor
uit. Voorbeelden uit de practijk bespreken wij in een later hoofdstuk.
Aanvankelijk dachten de Duitschers dat hier ultra-violette stralen
een rol speelden, maar zij zijn er wel achter gekomen, dat die met het
heele geval niets te maken hadden.
De ontwikkeling van de H 2 S is pas mogelijk geworden nadat de
techniek van de centimetergolven voldoende ver gevorderd was.
Men gebruikt in den zender een parabolischen reflector, met de
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zend antenne in het brandpunt. Deze reflector straalt de impulsen
radio-energie gebundeld uit, precies zooals een zoeklicht de zichtbare
lichtstralen. Voor het gemak stellen wij ons nu even voor, dat zulk
een H 2 S -apparatuur aangebracht is op een hélicoptère, die zich stil
staand, hoog boven de aarde bevindt. Onder aan het toestel is de
reflector bevestigd, die door een mechaniek den grond beneden
spiraalvormig aftast. Elke teruggekaatste impuls van den bodem
geeft een lichtend puntje op het radar-scherm. Nu is er verschil in
terugkaatsend vermogen tusschen land en water, gebouwen en
zachten bodem. Water b.v. kaatst de golven betrekkelijk slecht terug,
zoodat de reflecties op het scherm practisch niet zichtbaar zullen
worden. Dit beteekent, dat het scherm daar zwart blijft. Gebouwen
daarentegen geven een zeer goede reflectie, zoodat zij zichtbaar
worden als scherp oplichtende puntjes. Zoodoende is het mogelijk
zeer duidelijk het verschil tusschen water en land te zien, hetgeen ook
wel blijkt uit de bij dit hoofdstuk behoorende illustraties.
De „scanner”, dat is de inrichting, die de radarstralen een spiraalvormige beweging laat maken, kan men maar niet ad libitum laten
draaien. Door zijn massa is zijn omwentelingssnelheid aan grenzen
gebonden en die liggen zoo tusschen 20 en 30 spiraalvormige aftastingen per minuut. Het gevolg hiervan is, wanneer er geen bijzondere
maatregelen getroffen zouden worden, dat men op het scherm, dat
gedeelte van den onderliggenden bodem te zien krijgt, hetwelk juist
door de golven wordt afgetast. Nu heeft men een kunstgreep toege
past, om aan dat bezwaar tegemoet te komen. Men heeft n.1. den
bodem van de electronenbuis, dus ons scherm, aan den binnenkant
voorzien van een fluoresceerende laag, die een kort oogenblik blijft
nalichten, wanneer zij door de electronenstraal is getroffen. Die
nalichttijd is net lang genoeg om het puntje lichtend te houden tot
de scanner voor de tweede maal datzelfde puntje veroorzaakt. Zoo
doende krijgt men op het scherm een volledige kaart te zien van het
stuk landschap, dat wordt afgetast.
Beweegt het vliegtuig zich nu, dan krijgt men op het scherm een
voorbijtrekkend landschap te zien, alles natuurlijk in radarafbeel44
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ding, als men zou waarnemen, kijkend door een buis in den bodem
van het vliegtuig, loodrecht naar beneden gericht en dan bij uiterst
helder zicht.
Radar kent echter geen nacht, geen slecht zicht en zoodoende is
het mogelijk, dat men, bij nacht en in den diksten mist vliegend, het
landschap op het radarscherm onder zich ziet voorbijtrekken met
details, waar de geoefende waarnemer meer dan genoeg aan heeft om
zijn doel te kunnen uitkiezen. Men verlieze hier niet uit het oog, dat
nauwkeurigheid een betrekkelijk begrip is cn dat in een tijd van
oorlog het er niet zoo heel erg op aankomt, als er eens wat naast het
doel valt. Doch hoe het ook zij, H 2 S is een aanvalswapen geworden,
dat de Geallieerde luchtmacht met een sprong een veel betere positie
heeft gegeven.
P. P. I. (Plan Position Indicator)

De Plan Position Indicator is een instrument, dat, gelijk de naam
dit reeds zegt, een schetsmatige aanwijzing geeft van de positie van
een vaartuig ten opzichte van zijn naaste omgeving.
Ook hier wordt wederom gebruik gemaakt van een draaiend
antenne-systeem, met dien verstande echter, dat dit antenne-stelsel
vertikaal is opgesteld en alleen een ronddraaiende beweging maakt.
De installatie, zooals deze er in de practijk uitziet, doet min of meer
denken aan den toren op een lichtschip. Van boven zijn rondom
glazen ruiten aangebracht, gevat in houten sponningen en daarachter
bevindt zich het antenne-systeem met den zender. Daaronder, in denzelfden toren, is de ontvanger opgesteld. De toren zelf is verder van
plaatijzer en de heele installatie wordt in de fabriek kant en klaar
zoodanig gereed gemaakt, dat zij eenvoudig met een bok aan boord
gebracht wordt. Vervolgens wordt de toren op het dek gelascht, de
electrische verbindingen worden aangebracht en het toestel is gereed
om te werken.
Waarom maakt men nu het bovenste deel van hout en glas?
De reden is niet moeilijk te raden. Immers, wanneer men daar
4$

metaal aanbracht, zou dit de stralen, die naar buiten gezonden
moeten worden, terugkaatsen resp. tegenhouden. Bij een lichtschip
zit de lantaarn ook boven in den koker, die op het dek is geplaatst.
Door een of andere mechanische inrichting draait regelmatig met
eenparige snelheid een bundel licht rond en strijkt over den horizon.
Precies zoo gaat het bij den zender van de P. P. I., met dit verschil
echter, dat diens stralen, de radio-golven, volkomen onzichtbaar zijn.
De bundeling van de golven vertikaal is niet zoo scherp, zoodat alles
wat zich op zee rond het schip bevindt tot aan den horizon toe, bij
het ronddraaien van de antenne door de radio-golven wordt ge
troffen. Hoe hooger de opstelling van den zender, des te grooter
wordt de werkingssfeer. Tegenwoordig gebruikt men geen aparte
torens meer, maar men plaatst den zender op een hoog punt.
Bij de beschrijving van H 2 S hebben wij gezien, dat op het scherm
een beeld verschijnt, zooals men dit zou zien door een loodrecht naar
beneden gerichte buis bij helder zicht. Bij de P. P. I. kan men zich
voorstellen dat men door een horizontaal geplaatste buis kijkt bij
helder zicht. Er is aan dit instrument echter nog meer te beleven.
Alvorens dit te vertellen, moeten wij echter nagaan wat men op het
scherm ziet en welke mogelijkheden de waarnemingen bieden.
In het midden is om te beginnen een lichte vlek. De tijdbasislijn
begint niet links van het scherm, maar in het midden. Deze lijn, als
die zichtbaar was, zou derhalve een rechte streep moeten zijn, uit
gaand van het midden ergens naar den buitenomtrek. Met andere
woorden, de tijdbasislijn is eenvoudig een straal van een cirkel. Maar,
zooals wij reeds hebben gezegd, deze lijn wordt met opzet niet zicht
baar gemaakt. Het is mogelijk deze tijdbasislijn te laten draaien over
het scherm, precies zooals de minuutwijzer van een uurwerk zich
over de wijzerplaat beweegt. Men kan zich voorstellen, dat deze tijd
basislijn precies op dezelfde wijze verdeeld is als de vroeger genoemde
horizontale tijdbasis, die zich van links naar rechts van het scherm
uitstrekte.
Ook deze tijdbasis is dus bestemd om afstanden te meten.
Laten wij nu gemakshalve eens even onderstellen, dat het antenne46
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systeem stilstaat en aan boord recht vooruit is gericht. Stel verder,
dat op enkele kilometers afstand vóór ons een schip overloopt. Zoodra
het recht vooruit is, zal het door onze radarstraal getroffen worden
en een „pip”, dat is een uitwijking, geven op de tijdbasislijn, die op
ons scherm van het midden naar boven loopt.
Wij krijgen echter geen „pip”, d. w. z. een uitwijking, maar een
stip te zien, zooals de teekening
aangeeft. De zichtbare tijdbasis bij
vorige toepassingen is hier onzicht
■;
baar gemaakt, zoodat men op het
I »
scherm
niets ziet, als er geen
1 ’
I»
stralen
worden
teruggekaatst. Dit
• p
I»
in
tegenstelling
met de afstandII
meting, waar steeds de tijdbasislijn
zichtbaar bleef.
OM
Indien wij nu over het scherm
een net van horizontale en vertikale strepen gaan trekken en die
ijken in kilometers of mijlen, kan
men op die manier precies bepalen:
Een schip passeert recht vooruit. Op het
radar-scherm ontstaat een lichtpunt P. De
le. Dat een schip zich recht voor
afstand P—M op het scherm is geijkt,
uit bevindt;
zoodat men onmiddellijk kan aflezen hoe
▼er het schip af is
2e. Hoe groot de afstand tot dit
schip is.
Nu doen wij een stap verder en nemen aan, dat onze antenne naar
links is gericht en dat zich een schip precies dwars van ons bevindt,
zooals dit in een zeemansterm luidt, dus precies een hoek maakt van
90 graden met de koers van ons schip. Welnu, dan zal er op het
scherm, links van het midden, een stip ontstaan. De afstand van die
stip tot het midden van het scherm is alweer een maat voor den
afstand.
Nu de derde stap. Stel, wij laten onze antenne nu eens rustig rond
draaien. Niet te snel, want daarvoor is de massa alweer te groot. Zoo
met een tempo van 20 a 30 omwentelingen per minuut. Denken wij
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ons nu even in, dat er zich op verschillende plaatsen om ons heen op
verschillende afstanden schepen bevinden, welnu, dan zal telkens het
scherm oplichten, als onze draaiende radarstraal zulk een schip treft.
Maar nauwelijks is die straal voorbij, of ook de oplichtende stip is
verdwenen. Op die manier zouden we precies moeten onthouden waar
we een stip gezien hebben. In het ergste geval zouden we met een
potloodje de plaats op de buis kunnen aanteekenen en daaruit afstand
en richting ten opzichte van ons vaartuig kunnen afleiden. Maar ook
hier maakt men gebruik van een nalichtend scherm, zoodat het licht
puntje nog een poosje blijft nagloeien en wel net zoo lang tot de
volgende radarecho weer op dezelfde plaats een lichtpuntje veroor
zaakt. Met andere woorden komt dus de zaak hierop neer, dat wij op
ons radarscherm continu stippen zien, die overeenkomen met de
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Door de ronddraaaende radar-itraal worden achtereenvolgens de schepen Si, Ss en Ss
getroffen. Op het scherm ziet men hun plaatsen en onderlinge afstanden. De kompasroes
geeft uitsluitsel omtrent hun richting
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plaats van de vaartuigen om ons heen. Door genoemd netwerk van
lijnen kunnen wij onmiddellijk den afstand en de positie van elk
dezer vaartuigen aflezen.
Nu de laatste stap.
In de practijk, dus nog in den oorlog, zit de waarnemer op zijn
scherm te turen ergens op een plaats van het schip, waar hij zeer zeker
geen vrij uitzicht heeft op zee. Trouwens, het is heelemaal de be
doeling niet dat hij de andere schepen in zijn omgeving moet zien;
integendeel, het is juist de bedoeling dat hij ze waarneemt terwijl zij
optisch onzichtbaar zijn.
Voor een juiste positiebepaling van de omliggende schepen is het
gewenscht, dat hij precies kan opgeven de windstreek, dus de ware
richting en den afstand. Daarom wordt een dochterkompas van het
Spèrrykompas bij de radarinstallatie aangebracht, zoodanig, dat de
windstreken gemakkelijk afleesbaar zijn. De windroos blijft dus
tijdens de vaart van het schip waar Noord aangeven, precies als die
van alle andere dochterkompassen aan boord.
Nemen wij nu even aan, dat nummer 2 in de teekening een vijan
delijk vaartuig is, dan kan aan den betreffenden officier worden op
gegeven, dat dit zich Noord-Oost op zooveel mijl afstand bevindt.
Zooals wij herhaaldelijk gezegd hebben, kent radar geen nacht of
slecht zicht, zoodat het best kan gebeuren, dat genoemd vijandelijk
vaartuig met het oog heelemaal niet waarneembaar is.
Wordt op dit vaartuig vuur afgegeven, dan kan men zelfs op het
radarscherm zien, of de granaten vóór, op of achter het doel vallen,
zoodat het tamelijk eenvoudig is om op die manier een schip in den
grond te boren dat men niet eens heeft gezien.

Asdic
De Asdic is een installatie, die dient voor het opsporen van duikbooten. Het principe is het zelfde als dat van een echolood, alleen
worden nu de trillingen in horizontale richting uitgezonden.
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Radar-granaten en snuffeltorpedo’s
Ofschoon de radar-granaten en de snuffeltorpedo ’s niet tot de
electronische navigatiemiddelen behooren, zijn zij toch zoo merk
waardig, dat wij hier op deze plaats er even bij stil willen staan.
De radar-granaat bevat in den kop een miniatuur radar-zender en
-ontvanger. Er is een spleetje in dien kop uitgespaard, waarachter de
antenne' is opgesteld. Een paar droge elementen dienen voor de
voeding van het geheel. Nu is uit de practijk bekend, dat een droge
batterij niet lang op magazijn gehouden kan worden omdat de zinken
buitenmantel op den duur toch verteert, ook al wordt er geen stroom
afgenomen. Daarom heeft de batterij fabriek een heel oud kunstje
toegepast om de batterijen versch te houden. Het electrolyt bevindt
zich in een glazen buisje, dat bij het afschieten door den schok stuk
gaat. In den loop van het geschut bevinden zich trekken en velden,
waardoor het projectiel een draaiende beweging krijgt. Door die
draaiende beweging wordt er een middelpuntvliedende kracht op
gewekt en daardoor verspreidt het electrolyt zich in de vulmassa,
waardoor de batterij direct op spanning komt en stroom kan leveren.
Op die manier kunnen de batterijen jarenlang bewaard blijven
zonder dat men bang behoeft te zijn dat zij zijn uitgeput op het mo
ment dat men ze noodig heeft.
Een andere, niet minder ,,elegante” oplossing voor den stroombron
is de volgende: Men heeft in de granaat een klein generatortje in
gebouwd, voorzien van een vliegwieltje. Dat vliegwieltje heeft een
zekere traagheid. Door de draaiing van de granaat zal het vliegwiel
achterblijven bij de draaiing van het granaatlichaam. Maakt men nu
aan dat vliegwiel b.v. het anker van den generator vast en de veldwikkelingen aan den mantel van de granaat, dan wordt er op die
manier stroom opgewekt, die voldoende is om zender en ontvanger
te voeden.
Op een zekere hoogte aangekomen, gaat dus de radar-installatie
van de granaat werken. Zoodra de golven een voorwerp in de nabij
heid treffen, b.v. een vliegtuig, dan worden zij teruggekaatst en op-
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gevangen. De ontvanger is zoodanig ingericht, dat daardoor de
zekering (proximity fuse) verbroken wordt en de granaat ontploft
derhalve vlak bij het doel. Dit is dus in tegenstelling met de gewone
granaten, die vóór het afschieten op een bepaalden tijd ingesteld
worden. Mocht door een of andere omstandigheid de granaat niet
ontploffen „volgens vooropgesteld plan”, dan ontploft hij toch
eenigen tijd later. Dit werd gedaan met het oog hierop, dat dergelijke
granaten niet in de handen van den vijand zouden vallen. Wanneer
men even bedenkt, dat een zender en een ontvanger plus de voeding
van beide, benevens de ontplofbare lading in een granaat zijn onder
gebracht en dat die zender en ontvanger den schok kunnen doorstaan,
welke veroorzaakt wordt bij het afschieten, dan moeten wij toch een
diepe bewondering hebben voor den vooruitgang van het technisch
kunnen der menschheid. Daarnaast treedt toch een gevoel van
schaamte op, dat wij die kennis nu net precies gebruiken voor afbraak
en niet voor opbouw. Aan het einde van den oorlog werden in Ame
rika 1.200.000 van die radar-granaten per maand vervaardigd!
De snuffeltorpcdo — beide oorlogvoerende partijen maakten er
gebruik van — bevat in den kop twee microfoons. Door het wentelen
van de scheepsschroef ontstaan er onder water trillingen, die door
beide microfoons worden opgevangen. Wanneer de torpedo nu niet
recht op het doel afgaat, zal er een tijdsverschil ontstaan tusschen den
looptijd van de trillingen, die de linker en die, welke de rechter
microfoon bereiken. Dat tijdsverschil uit zich in een phaseverschil der
aankomende trillingen. Met behulp van een vernuftig geconstrueerde
inrichting wordt nu met het roer van de torpedo net zoolang gema
noeuvreerd, tot dat phaseverschil opgeheven is en als dit is opgeheven,
beteekent dit, dat de linker microfoon de trillingen in precies dezelfde
phase ontvangt als de rechter, hetgeen alleen het geval is, wanneer de
torpedo recht op het doel afstevent. Op die manier heeft de Bismarck
een paar torpedo’s in de schroeven gekregen.
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IV

HET TOOVEROOG VAN DEN
OORLOG
De verdediging van Engeland - Radar in de lucht
Het opzetten van een scherm van radar-stations om de Britsche
eilanden, een soort onzichtbare ontzaglijk hooge en dikke muur,
waardoor ieder vliegtuig moest passeeren, wilde het het land binnen
dringen, is wel een van de grootste wetenschappelijke en technische
ondernemingen van dezen tijd geweest. Aldus Vernon Noble, offi
cieel waarnemer bij de R.A.F., in zijn beschrijving van de verdedi
ging van Groot Brittannië.
Het eerste toestel werd vóór dezen oorlog door een paar geleerden
vervaardigd uit materiaal dat voor de hand lag. Dit was het uitgangspunt voor een geheel nieuwe techniek en legio is het aantal verande
ringen en verbeteringen sedert dien geweest. Dat was in het begin
van 193 5. Aanvankelijk werden aan den mond van de Theems vijf
stations opgericht. Omstreeks October 1937 werden er bij twee
firma’s twintig stations besteld, maar door den vooruitgang van de
techniek tijdens de uitvoering van die opdracht, waren de verande
ringen en wijzigingen zoo veelvuldig, dat het werk maar heel slecht
opschoot.
Luchtnetten van de meest fantastische afmetingen werden opgezet
en weer neergehaald. Groote stukken grond werden voor het doel
aangewezen, maar als de resultaten niet bevredigend waren koos men
weer een andere plaats. Een netwerk van telefoonlijnen moest gelegd
worden teneinde de verschillende afdeelingen, zooals afweergeschut,
zoeklichten enz. met elkaar te verbinden. De electronenstraalbuis
bestond weliswaar, maar bleek voor het gestelde doel ongeschikt, zoodat nieuwe typen ontwikkeld moesten worden.
Intusschen volgden de politieke crises elkaar op en het was duidelijk,
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dat de oorlog zeer waarschijnlijk was, vandaar dat overal op den
grootst mogelijk.en spoed werd aangedrongen. Na de crisis van 1938
werd het werk nogmaals versneld. In 1939 was men zoover, dat een
radar-keten aan de Oostkust gereed was. Men moet echter niet vragen
hoe. Alles was even primitief. De huisvesting en de accommodatie
lieten te wenschen over en op één terrein was de brandweer nog bezig
het overtollige water weg te pompen, terwijl het personeel van het
station bezig was het op te richten.
De geleerden hadden het zoover gestuurd, dat zij aan de R. A. F.
een instrumentarium konden aanbieden, dat het geheele aspect van
den oorlog zou veranderen. Radar geleidde de Hurricanes en Spitfires,
toen zij zich op de Nazi-formaties wierpen in den slag om Engeland,
radar hield Rudolf Hess in het oog (al wist men op dat moment na
tuurlijk niet dat hij het was), toen hij in Engeland neerstreek op
11 Mei 1941. Radar ontdekte de Nazi-kruisers Scharnhorst en
Gneisenau, toen zij door het Kanaal slopen, radar volgde den vijand
terwijl hij bezig was mijnen in Britsch vaarwater te leggen. Zelfs toen
de Duitschers van tactiek veranderden en laagvliegend over de Zuid
kust van Engeland probeerden binnen te dringen, waarbij zij de
kustplaatsen bestookten, gaf radar toch nog tijdig genoeg waarschu
wingen om de Engelsche jagers gereed te doen zijn vóór de vijand
Londen had bereikt.
De Franschen hadden in dien tijd hun „Détection Electro Magnétique”, die echter ver ten achter stond bij de Engelsche radar. Reeds
in het begin van 1939 was besloten bij een bezoek van generaal
Gamelin aan de Britsche staf, om aan diens land het geheim te ver
tellen. Er werden Fransche orders in Engeland geplaatst en het lag in
de bedoeling, van Abbeville tot aan de kust van de Middellandsche
Zee een keten van radar-stations op te richten. De eenige radar-toestellen die de Engelschen tot hun beschikking hadden in Frankrijk
toen de oorlog uitbrak, was een mobiele inrichting, die gebruikt was
voor onderzoek en ontwikkeling. Die begon te werken op 24 Septem
ber 1939 tusschen Calais en Gravelines.
Met opzet geven wij deze details, om goed te laten uitkomen hoe
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radar nog in zijn kinderschoenen stond bij het uitbreken van den
oorlog. Thans is radar zoo volmaakt en de organisatie is zoo goed in
orde, dat binnen enkele seconden de positie van één of meer vijande
lijke vliegtuigen, hun hoogte en hun koers bepaald wordt en dat
binnen enkele minuten over een afstand van 150 mijl, het bericht is
doorgegeven aan de patrouilleerende jagers. Door radar was de Luftwaffe beroofd van het voordeel, dat een verrassing had kunnen
bieden. De bewegingen van de Duitsche vliegtuigen waren al bekend
bij wijze van spreken van het opstijgen van hun eigen vliegveld af.
Onverschillig of zij op groote hoogte vlogen of laag over het water
kwamen scheren, de vijand werd waargenomen en hij had net zoo
goed in een radiopraatje zijn bedoelingen kunnen vertellen.
Radar is zoowel voor defensieve als voor offensieve doeleinden. In
dezen oorlog werden niet alleen geallieerde bommenwerpers gewaar
schuwd, dat er vijandelijke jagers waren opgestegen, om met hen den
strijd aan te binden, maar de jagers konden naar den vijand gediri
geerd worden, terwijl hij zich boven Britsch grondgebied bevond.
Op een keer waren geallieerde jagers uitgetrokken om Vlissingen
een veeg uit de pan te geven. Een Engelsch radar-station ontdekte
een vijandelijke formatie op enkele mijlen afstand. De eigen jagers
kregen daarvan bericht, trokken op de Duitschers af en vernietig
den hen bijna allemaal.
Er zijn drie typen radar-stations, die elk afzonderlijk een bepaald
gebied voor hun rekening nemen. Een daarvan zendt golven energie
uit om hoogvliegers waar te nemen. De andere twee gebruiken een
draaiend antenne-systeem om de laagvliegers te ontdekken. Zoo
doende kan vriend noch vijand onopgemerkt binnenkomen of uit
gaan. De ontvangkamer van een radar-station bevat een groot aantal
paneelen, met tal van radar-schermen, blauwe en gele seinlichten enz.
Kilometers draad verbinden al die posten onderling.
Deze radar-stations kunnen beschouwd worden als het oog van de
verdediging. Alle gegevens worden onmiddellijk doorgegeven naar
de z.g. „filter rooms”, wij zouden zeggen de compilatiekamers, waar
zij uitgewerkt worden. Gelijktijdig worden de daar uitgewerkte ge54
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Draaibaar antenne-systccm op een toren om hoogvliegers te ontdekken; aan den voet een
apart stelsel om laagvliegers waar te nemen
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gevens doorgegeven aan het hoofdkwartier van de jagers, aan alle
groepen radar-stations, die daarvoor in aanmerking komen, aan den
luchtafweer, aan de betreffende groepen van bommenwerpers en aan
de vloot. Op die manier wordt een continue dienst onderhouden over
het geheele land en binnen enkele minuten kan elke gewilde actie op
touw worden gezet. Zoodoende is radar een vitaal wapen in dezen
oorlog geworden, niet alleen in Groot Brittannië, maar ook daar
buiten. Malta kreeg het eerst radar; toen volgde Egypte en het
Midden-Oosten. Overal waar de Engelschen streden en waar de
R. A. F. opereerde, waren radar-stations.
Toen de geallieerde troepen in Normandië landden, kregen zij
direct hulp van de radar-stations, die als een keten om hen heen
werden gelegd, precies zooals dit het geval was in Engeland in 1940.
Lichte, draagbare toestellen behoorden tot de uitrusting van de
luchtlandingstroepen. Eureka en Rebecca waren de codenamen.
Naarmate de techniek voortschreed, steeg het aantal toepassingen.
Zoeklichten werden er mede uitgerust, zoodat het bedienend perso
neel de vliegtuigen geheel in het duister kon volgen. Deze installatie
heette Elsie. Pas wanneer dit noodzakelijk werd geacht, ontstak men
het zoeklicht, hetzij om de vliegtuigen direct waar te nemen, hetzij
om de eigen jagers wat licht in het duister te verschaffen. Ook het
luchtafweergeschut werd van installaties voorzien, zoodat zij vuur
konden afgeven, ook al was de vijand optisch volkomen onzichtbaar.
Later heeft men zoeklichten en afweergeschut gekoppeld en deze
beide vol-automatisch doen richten, alles met de hulp van radar.
Vatten wij de beteekenis van radar in het kort samen, dan kunnen
wij zeggen, dat de luchtslag om Engeland mede met de hulp van
radar werd gewonnen. In twee maanden tijds werd het door radar
mogelijk, het aantal bommenwerpers dat Engeland uitzond in één
uur, van 100 tot 1000 op te voeren. Radar is algemeen in gebruik
geweest bij de invasie in Normandië en zoowel gebruikt door
bommenwerpers, luchttransporten, vliegdienst van de kust, eenheden
van de vloot, landingstroepen als door andere eenheden. D-day wordt
daarom ook wel Gee-day genoemd, naar het radar-type Gee.
Radar 4
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Het „Tooveroog” maakte het mogelijk, zelfs als er heelemaal geen
zicht was, de doelen met groote nauwkeurigheid te vinden, hetgeen
onder meer Hamburg en verscheidene steden in het Roergebied
hebben ondervonden. De installatie P. P. I. heeft het mogelijk ge
maakt den slag om de golf van Biscajc te winnen, die de Duitsche
duikbooten onveilig maakten, van hun Fransche havens uit.
Van de V-l werd op het laatst niet minder dan 97% neergeschoten!
*

Wij willen dit hoofdstuk niet eindigen alvorens den lezer een
indruk gegeven te hebben van de wijze waarop gewerkt werd
tusschen jagers en de grondstations. Wanneer een jager in de lucht
kwam, werd hij door zijn grondstation heelemaal naar het doel, b.v.
een Duitschen bommenwerper geleid. Men denke zich in, dat het stik
donker is en de jager dus zijn doel niet kan zien. Het grondstation
daarentegen ziet niet alleen waar de jager is, maar weet ook alles van
den bommenwerper.
Het volgende gesprek ontspint zich tusschen den waarnemer op
het grondstation en den piloot:
Waarnemer: „Hallo, ik heb iets voor U. Stuurboord een-vijf-zeven”
(dat is de koers dien de jager moet sturen).
Piloot: „O.K. Welke hoogte?”
Waarnemer: „Hoogte zestien duizend. Koers Noord-West. Afstand
nu ongeveer 12 mijl. Draai nu naar bakboord een-nul-nul.
Afstand nu zes mijl. Hij vliegt vóór U langs van stuurboord
naar bakboord. Snelheid van het doel 260 mijl.”
Pauze.
Hij zal nu zoowat een mijl recht voor U uit zij n en op dezelfde
hoogte. Koers van het doel is drie-drie-nul.”
Piloot: „O.K. Ik heb hem nu met mijn eigen radar gevonden.”
Pauze.
Piloot: „Hello, Murder”.
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Het laatste antwoord van den piloot laten wij onvertaald omdat
het zijn code is.
Tijdens de laatste pauze heeft de jager zijn doel, dat hij met zijn
eigen radar-installatie waarnam, net zoolang gevolgd tot hij het
optisch kon waarnemen. Binnen schootsafstand gekomen heeft hij
den vijand naar beneden geschoten, waarop het codewoord „Murder”
betrekking heeft. Dat wilde dus tevens zeggen, dat deze piloot weer
vrij was voor een andere opdracht. Zoo had iedere jager zijn eigen
waarnemer op het grondstation. Men behoeft waarlijk geen groote
verbeeldingskracht te hebben om eenig begrip van deze geweldige
organisatie te verkrijgen!
Radar op de vloot
Het probleem, een vloot te verdedigen tegen luchtaanvallen, is
heel wat anders en meer gecompliceerd dan de verdediging van een
strook land. Het verschil tusschen deze twee komt dan ook tot
uiting in de voor het doel gebezigde radar-typen. In de allereerste
plaats zijn schepen bewegende objecten. Dit beteekent, dat zij niet
erg kwetsbaar zijn voor hoog vliegende bommenwerpers; daarentegen zijn zij wel blootgesteld aan de aanvallen van duikbommenwerpers, torpedo’s en zelfmoord toestellen,
Bovendien kan een schip stampen, rollen en zijn snelheid varieeren. Dit alles maakt, dat het een zware taak voor de radar-installatie is om te helpen bij het richten van het geschut. Daar komt
dan nog bij, dat geschoten moet worden op een bewegend doel,
Ten slotte moet de luchtverdediging uitgevoerd worden door
vliegtuigen, die opstijgen van het dek van vliegtuigmoederschepen,
waarop zij ten slotte ook weer moeten landen. Om practische re
denen geschiedde dit met jagers, die met één piloot bemand waren.
Nachtjagers boven het land hadden tenminste twee personen aan
boord: één piloot en één man, die de radar bediende. Bij de vloot
moet één man al het werk doen en wel zoodanig, dat zijn radargegevens natuurlijk bruikbaar moeten zijn.
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Zoo lag het probleem in de jaren 1940 en ’41, toen de vloot
al meer dan haar handen vol had en bovendien den weg door de
Middellandsche zee open moest houden. De schepen van de vloot
waren daarom uitgerust met radar, geschikt voor het ontdekken
van vliegtuigen, en maar al te vaak is gebleken, hoe noodzakelijk
dit was. Hierdoor werd de verdediging van de schepen tijdig ge
waarschuwd, wanneer er een luchtaanval op komst was, zoodat
zij tijdig hun maatregelen konden nemen. Waarnemers van de
Amerikaansche marine kwamen thuis met de boodschap, hoe
noodzakelijk deze radar-instrumenten wel waren en van welken
omvang het probleem wel was, dat opgelost diende te worden.
De primaire bescherming was dan ook een continue patrouilledienst van vliegtuigen.
Met behulp van radar-installaties waren de oorlogsschepen in
staat de lucht af te zoeken en alvast een peiling en een afstandmeting te verrichten. Terwijl nieuwe gegevens binnenkwamen, waren
zij al spoedig in staat, den koers, de snelheid en de hoogte van de
vijandelijkc vliegtuigen te bepalen. De betreffende gegevens werden
naar de brug doorgegevens; verder naar den staf en naar de vuur
leiding. Intusschen had de Combat Air Patrol (C. A. P.) ook niet
stil gezeten en aldus de gelegenheid gekregen, vijandelijke
vliegtuigen op die plaatsen te onderscheppen, waar het hen het beste
uitkwam. Binnen een paar minuten hadden de eigen jagers met hun
radar den vijand al opgespoord. Zij gaven alle benoodigde gegevens
aan de oorlogsschepen, zoodat hun granaatvuur zoo doeltreffend
mogelijk kon zijn. Later hebben de jagers sterk verbeterde radarinstallaties gekregen.
Het bestek van dit boek laat helaas niet toe, veel bijzonderheden
uit de practijk van dezen oorlog te memoreeren. Een paar voor
vallen willen wij toch vastleggen, om den lezer een indruk te
geven, hoe het in den strijd toeging. Het was 4 November 1942,
laat in den avond. Een van de nieuwe Amerikaansche oorlogs
schepen keek uit naar de Jappen. De zeeslag om Guadalcanal was
in het eindstadium, maar nog niet beslist. Aan boord van het
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Gedeelte

radar-installatie op de Orkncy-eilandcn; de reflectoren zijn resp. van den
zender en den ontvanger

Radar-installatie onder aan een vliegtuig, type Beaufort

Radar-inscallatie voor luchtafweer

Amerikaansche schip zochten de radarstralen in het rond, door de
duisternis heen, en ontdekten op 8 mijl afstand een vijand. Het
schip richtte zijn vuurmonden omhoog; zij lichtten en donderden.
Het tweede salvo, ondanks duisternis en grooten afstand, trof pre
cies het doel, dat van het radar-scherm verdween. Nimmer hebben
de Jappen geweten, wie hun dat koopje heeft geleverd ....
In den slag in Straat Suriago stond de kapitein van een torpedo
jager op de brug, toen de vijand werd gezien en de strijd met de
heele formatie begon. De commodore zat aan de radar. Het was
een „prachtige” slag op korten afstand. De treffers op de Japansche schepen leverden een onvergetelijken aanblik.
„Kom eens boven”, riep de kapitein tot den commodore, „zooiets zult U in Uw leven niet meer zien”.
Deze antwoordde: „Dank U. Ik zie het hier op mijn radar
scherm beter!”

Radar tegen de duikbooten
Van het begin van den oorlog af hadden de Duitschers er alles op
gezet de scheepvaart lam te leggen, wel wetend, dat hun overwin
ning uiteindelijk zou afhangen van het verdrijven der Engelschen en
later de Amerikanen van de zee. Amerika en Engeland van hun kant
wisten, dat hun overwinning uiteindelijk mede zou afhangen van
het tot zinken brengen van de Duitsche onderzecbooten en van de
mogelijkheid, menschen en materiaal naar het vasteland van Europa
te vervoeren.
Meer dan in eenige andere phase van dezen oorlog was de strijd
om den Atlantischen oceaan zuiver een kwestie van techniek, van
aanval en tegenaanval, uitgevoerd met de nieuwste middelen, die
de techniek in handen gaf. Scherpzinnige hersens waren even be
langrijk als moed. Ofschoon de dieptebommen een veel grooter
radius gekregen hadden, ofschoon de uitrusting met de nieuwste
onderwater gehoorinrichtingen van de duikbootjagers en andere
technische verfijningen een belangrijke rol hebben gespeeld, het
is juist de radar geweest, die hier van vitaal belang was.
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Het heeft er lang niet altijd naar uitgezien, dat de duikbooten
het onderspit zouden delven. In het begin van 1942 bedroeg de tot
zinken gebrachte geallieerde scheepsruimte 42.000 ton per dag!
Buiten Kaap Hatteras was de bodem van de zee bedekt met ge
heel of half gezonken wrakken. Nu zijn er drie manieren om de
duikbooten te bestrijden. Alle drie werden ze toegepast.
De eerste was, de werven en herstelwerkplaatsen van de duik
booten te bombardeeren. Dit is natuurlijk niet voldoende, want
de bestaande duikbooten konden intusschen met hun werk door
gaan. De tweede was, de zeewegen, die door de duikbooten onveilig
werden gemaakt, dag en nacht te patrouilleeren. De derde was de
schepen in convooi te laten varen en deze convooien zoo goed
mogelijk te beschermen.
De beide laatste manieren echter vergen radar, om de duik
booten snel te ontdekken. Zooals wij reeds hebben gezegd, waren er
al radar-toestellen om duikbooten en andere vaartuigen aan de
oppervlakte te ontdekken. De eerste operatie daarmede had plaats
in 1941 en was een succes.
Nu moet men niet uit het oog verliezen, dat door de radar een
wijziging gebracht werd in de oorlogvoering. Een duikboot kan
nu eenmaal niet dag en nacht onder water vertoeven. Er komt een
moment, dat de accumulatoren geladen moeten worden, dat de
lucht verversching
•rsching behoeft. Vóór de toepassing van radar konden
igestoord des nachts doen, omdat zij door niemand waar
zij dat ongestoord
genomen konden worden in het duister. Radar kent echter geen
nacht of slecht zicht en daardoor veranderde de situatie geheel
en al.
Daar kwamen de Duitschers dan ook al heel snel achter. Hun
verliezen waren veel grooter dan met de uren van goed zicht
in overeenstemming was te brengen. Zij vermoedden, dat hier
radar in het spel was, omdat zij zelf al met een rudimentaire
installatie van „A. S. V.” (Air to Surface Vessel) met lange golven proeven hadden genomen. In de lente van 1942 veroverden
zij een complete A. S. V.-radarinstallatie. Als onze inlichtingen
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juist zijn, zou deze installatie afkomstig geweest zijn van een
vliegtuig, dat in de nabijheid van Rotterdam is neergestort.
Al heel spoedig hadden zij een ontvanginstallatie gereed, die be
stemd was voor de duikbooten en waarmede deze gewaarschuwd
konden worden, als er een geallieerde radarstraal over hen heen
streek. Zoodoende wisten zij dat de vijand in de buurt was en
door snel onder te duiken, konden zij aan hun noodlot ontkomen.
Aan het eind van den zomer, in 1942, begrepen de Gealli
eerden, wat er aan de hand was. Terwijl het aantal duikbooten,
dat optisch werd waargenomen, practisch niet veranderde, nam
het aantal met behulp van de radar-installatie merkbaar af.
Van hun kant waren de Geallieerden alweer spoedig klaar met
een nieuw wapen, want zij vervaardigden nieuwe A. S. V.-toe
stellen, met een heel andere golflengte. De Amerikanen hadden
namelijk al zoo iets, maar aan een fabriek werd opdracht ge
geven, een installatie te ontwerpen, die speciaal geschikt was om
duikbooten op te sporen. Daartoe moest men gebruik gaan maken
Van de zoogenaamde centimetergolven. Aan het eind van 1942
hadden de Engelschen een 15-tal van die nieuwe toestellen en in
Februari en Maart 1943 kwam er een aantal voor de practijk in
gebruik.
Het aardige van het geval was nu, dat de Engelschen steeds
meer van die nieuwe installaties in gebruik gingen nemen, ter
wijl de Duitschers doorgingen met de vervaardiging van de oude
waarschuwingsmiddelen. De klap, die de nieuwe A. S. V.-installaties aanbrachten tegen de in slaap gewiegde duikbootcommandanten, die vertrouwden op hun luisterposten, was meer dan
present. Gedurende Mei, Juni en Juli 1943 werden er ongeveer 100
duikbooten met zekerheid naar den kelder gezonden, waarvan twee
derden door vliegtuigen. Deze verliezen brachten al heel spoedig
het vertrouwen in de luisterposten aan het wankelen en de Duitsche geleerden werden met spoed aan het werk gezet, om uit te
vinden, wat er precies aan de hand was.
Nu nam een van de grootste gebeurtenissen van den oorlog een
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aanvang. Het was een drama, een tooneelstuk, waarvan de beteekenis nauwelijks haars gelijke heeft.
Een van de verschillende mogelijkheden, die de Duitschers onder
stelden, was een verandering van de oude A. S. V., waardoor hun
ontvangers niet reageerden. Welnu, een eenvoudige verandering
aan hun ontvangers en de zaak zou weer gezond zijn. De verande
ring werd aangebracht. Toevallig waren een paar vliegtuigen, de
eenige, die een veranderde A. S. V. aan boord hadden in een streek,
waar de duikbooten hun verbeterde luisterinrichting hadden.
Deze duikbooten kwamen thuis met enthousiaste verhalen over
signalen, die zij met hun nieuwe ontvangers hadden opgevangen
en die zij met de oude niet konden waarnemen. Hun hoop rees en
hun zorgen waren voorbij. Maar
de duikbootverliezen gingen
door. Toen werd er gedacht, dat de Geallieerden gebruik maak
ten van infra-roode stralen. De duikbooten kregen een speciale
huidverf, maar
de verliezen gingen door.
Vervolgens werd gedacht, dat de luisterpost zelf straalde, pre
cies zooals de ouderwetsche ontvangtoestellen dat wel konden doen
en zij dus zichzelf verrieden. Het eene type nieuwe ontvanger
volgde het andere op, men gaf den duikbootkapiteins de verze
kering dat het nu uit zou zijn, maar ondanks al die verzekeringen
gingen de duikbootverliezen door. Zoo langzamerhand begon het
duikbootpersoneel het vertrouwen in de mannen van de weten
schap geheel te verliezen. Daarom werden er twee wetenschap
pelijke expedities uitgerust met alles aan boord, wat maar denk
baar was, teneinde het raadsel van de geheimzinnige geallieerde
stralen op te lossen. De eerste duikboot koos 5 Februari uit St.
Nazaire zee en leefde dertien dagen. De tweede verliet Lorient op
27 April en lag na slechts negen dagen al op den bodem van de zee.
Deze onaangename toestand voor de Duitschers duurde tot den
herfst van 1944. Toen pas zagen zij in, dat de eenige manier voor
een duikboot, om niet ten offer te vallen aan dat geheimzinnige
wapen, eenvoudig was:
ondergedoken te blijven zoo
lang zij tenminste het geheim niet kenden. Zij vervaardigden
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een luchtbuis, die aan de oppervlakte van het water een drijver
had, zoodat op die manier de lucht in de booten kon ververscht
worden en zelfs onder water konden zij hun Diesels laten draaien.
Dit gevaarte kreeg den naam van „Schnorkel”. De Geallieerden
hadden echter alweer een doos vol nieuwigheden, om die Schnorkels te bestrijden, maar zoover is het niet gekomen, want toen was
de oorlog afgeloopen. Radar had den slag om den Atlantischen
Oceaan gewonnen.
Afweermiddelen

Fladderende zilverpapiertjes „Window”

Ofschoon de Duitschers ook over radar-apparaten beschikten,
hebben zij toch geen kans gezien de ontwikkeling van de Amerikanen
en Engelschen bij te houden, laat staan te evenaren. Gelukkig voor ons.
Maar zij waren toch wel zoo ver, dat de peiling van vliegtuigen en
de daarmede verband houdende gegevens voor hun luchtdoelgeschut
toch voldoende geperfectionneerd waren om de geallieerde luchtmacht
daarvan veel last te bezorgen, hetgeen tot uiting kwam in de ver
liezen. Het is duidelijk, dat er niet alleen een strijd met de wapenen
gevoerd werd, maar dat daarnaast de Duitsche wetenschap het moest
opnemen tegen die van de Geallieerden. Een maatregel van den eenen
kant moest zoo snel mogelijk gecompenseerd worden door een tegen
maatregel van den anderen kant. Zoo is er in den oorlogstijd onder
meer een radio-duel ontstaan, waarbij de „Wmdow” de overwinning
behaald heeft. Het aspect van dit duel verschilt zoo enorm in techniek
van alle andere en heeft zoozeer de aandacht getrokken van de be
volking van de steden en het platteland, dat het de moeite waard is
er iets meer over te vertellen.
„Window”, dat willen wij hier alvast wel verklappen, is de code
naam voor de naar beneden dwarrelende zilverpapieren strookjes, die
ook wij hier te lande bij duizenden hebben kunnen oprapen. Bij
vroeger gehouden meetproeven te Bawsey werd gebruik gemaakt van
een paar gekruiste draden van ongeveer vijf voet lang, die door een
geraamte werden bijeengehouden. Dit geraamte werd bevestigd onder
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aan een speelgoedballonnetje. Dit ballonnetje kon tot op 23 mijl ge
volgd worden. Zes jaren later werd dezelfde apparatuur, maar dan aan
merkelijk vereenvoudigd, toegepast om den vijand in verwarring te
brengen. Teneinde de verliezen door het afweergeschut in het gebied
van de Middellandsche Zee te verminderen heeft de R. A. F., zonder
veel resultaat nochtans, proeven genomen met resonneerende alumi
nium dipool antennes, die door een vliegtuig werden uitgeworpen,
teneinde op die manier kunstmatige en misleidende echo’s te ver
krijgen.
De practische bruikbaarheid van deze methode hangt echter af van
het vinden van een economische productiemethode van deze dipolen.
Op een vergadering, die op 3 December 1941 werd gehouden, stelde
een van de aanwezigen het gebruik van gemetalliseerd papier voor. In
de daarop gevolgde discussies kwam men tot de slotsom, dat voor dat
doel gebruik gemaakt zou kunnen worden van gemetalliseerde propagandablaadjes. De volgende twee maanden werden er proeven ge
nomen; de resultaten werden samengevat en besproken op een ver
gadering eind Maart 1942. Daarbij kwam men tot de conclusie, dat
het gebruik van „Window” (zoo is de codenaam) teneinde daarmede
een soort rookscherm voor radar te voorschijn te roepen, economisch
mogelijk was. Ofschoon er reeds voldoende proeven genomen waren
om de practische bruikbaarheid van de methode aan te toonen, was
het wel duidelijk, dat het nog geruimen tijd zou duren, voor men alle
bijzonderheden daarvan zou weten. Bovendien moest nagegaan
worden of en in hoeverre er door „Window” in eigen kring ver
warring gesticht zou kunnen worden.
Ontzaglijk veel proeven met alle typen radar werden in Juli 1942
genomen. Tijdens deze proeven was gebleken, dat men geen strooi
biljetten van een halve golflengte noodig had, maar het af kon met de
veel economischer strookjes. Duidelijk is toen aan het licht gekomen,
dat „Window” in een voldoende dichtheid uitgeworpen zou moeten
worden om de lucht voor de radar-plaatsbepaling te verzadigen,
waardoor het beslist onmogelijk zou worden de echo van een vlieg
tuig te onderscheiden.
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Voor het eerst is „Window” gebruikt in Juli 1943 bij een
hevigen luchtaanval op Hamburg. De verliezen waren slechts een
vierde van de normale verliezen op dergelijke tochten. Op overeen
komstige aanvallen bleven de verliezen laag, waaruit de conclusie
werd getrokken, dat „Window” waarschijnlijk in de komende twee
maanden tweehonderd man van het luchtvaartpersoneel zou besparen.
Deze conclusie was ongetwijfeld juist en daardoor kon men aan den
slag gaan om de methode nog verder te verbeteren en tevens om
groote voorraden materiaal aan te leggen. Voor den vijand was
„Window” een volslagen verrassing. Zijn ingewikkeld grondsysteem
van afweer werd volkomen in de war gestuurd en het is dezen slag
nimmer te boven gekomen.
Vernon Noble, escadrille-leider, vertelt over den aanval op Hamburg het volgende:
„In den nacht van 24 Juli 1943 deed de Royal Air Force een aan
val op Hamburg. Het was niet alleen de hevigste luchtaanval van den
heelen oorlog — een lading van 2300 ton bommen werd geworpen —
maar zij was het begin van een tiendaagschen luchtaanval tegen
Duitschlands tweede stad en grootste haven. Gedurende deze periode
vielen des nachts de Lancasters, Halifaxes, Stirlings, Wellingtons en
Mosquitos aan, terwijl de luchtstrijdkrachten van de Amerikanen
overdag hun portie naar beneden lieten vallen. Daarbij veroorzaakten
zij schade van een tot dusver ongekenden omvang.
Maar de 24ste Juli 1943 is om een andere reden een belangrijke
datum in de geschiedenis van den luchtoorlog. In dien nacht pro
beerde de R. A. F. voor het eerst een nieuwe methode in de practijk
om de vijandelijke verdediging te bestrijden. Deze methode had al
dadelijk succes. Het was de meest eenvoudige manier, welke ooit
gevonden was om een storing te veroorzaken in de werking van radar
voor het opsporen en peilen van vliegtuigen. „Window” is het code
woord voor dat nieuwtje.
De vijand was allang bezig geweest zijn verdcdigingsstelsel te ver
bouwen en te reorganiseeren. De reeks zoeklichten in het Westen was
verdwenen en in de plaats daarvan was een lange keten van vlieg70

omgekeerde V

door de onderste V te brengen onder de
boven, is de afstand van het doel bepaald; deze kan onmiddcllijk worden
afgelezen

De mond van de Theems, gezien met het „Tooveroog”, door dikken mist
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velden voor jagers gekomen. Jagers, afweergeschut en zoeklichten
ontleenden hun gevechtswaarde aan de radio. Maar in den nacht,
toen de slag om Hamburg begon, waren de leiders van het afweer
geschut, de bemanningen van de zoeklichten, het personeel van de
grondstations voor jagers en de piloten van de jagers zelf volkomen in
de war gebracht. De Duitsche radar was plotseling totaal onbruikbaar
geworden. De Duitschers waren volledig verrast. De verliezen van de
R. A. F. waren de laagste van alle luchtaanvallen op Duitschland,
welke zij tot dusver hadden uitgevoerd.
De bommenwerpers brachten, behalve hun normale lading, nog iets
vreemds mee boven Duitsch grondgebied. Zij lieten heele bundels
strooken gemetalliseerd papier naar beneden vallen, welke bundels in
hun val opengingen en zich oplosten in een onnoemelijk aantal om
laag dwarrelende strookjes papier. Het heele verdedigingssysteem van
den vijand was daardoor tot een warboel gemaakt. De verwarring was
zoo groot, dat de vijand heelemaal vergat zijn code te gebruiken en
bij de onderlinge radio-correspondentie open taal bezigde. De menta
liteit van deze lieden kennend, kan men zich voorstellen op welk een
toon deze werd gevoerd!
Ziehier een bloemlezing uit wat door ons werd opgevangen van de
Duitsche grondstations, orders en opmerking!;en aan hun vliegers:
„Een massa vijandelijke vliegtuigen, een massa vijandelijke vlieg
tuigen. Zij vliegen niet in verband.”
„Ik kan U niet peilen. Probeer zonder peiling van uw grondstation.”
„Breek de verbinding af. Vijandelijke vliegtuigen geven echo van
elkaar. Alles is in de war geloopen.”
„Het is een armzalige janboel. Ik zal alles vertellen wanneer U
beneden bent.”
Het was een kritieke toestand waarin de Luftwaffe verkeerde en
Goering’s staf en wetenschappelijke medewerkers werden in het ge
weer geroepen om de reden van die verwarring te verklaren en om
een tegenmaatregel te beramen. In een technischen oorlog als deze
mag verwacht worden, dat aan een nieuw wapen maar een kort leven
is beschoren. Immers, het is een oorlog geweest van wetenschappelijke
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kennis, van maatregel en tegenmaatregel en tegen-tegenmaatregel.
Maar in zijn aparte sfeer heeft „Window” een ongebruikelijk lang
leven gehad.
Zoowel de staven van de Luftwaffe en die van de grondstations,
maar ook de burgers puzzelden over die strooken gemetalliseerd pa
pier, die overal, ook in Engeland, in de straten en op de velden terecht
kwamen. Er liepen geruchten, dat die strooken uitgeworpen waren
om het vee te vergiftigen en politieagenten met rubberhandschoenen
aan werden er op uitgestuurd om die papieren op te rapen.
Zoo hardnekkig bleven b.v. de geruchten in Engeland zelf de ronde
doen dat de strooken arsenicum bevatten, dat de Britsche autoriteiten
monsters naar analysten zonden, teneinde te laten vaststellen, dat er
geen sprake was van welk vergif dan ook. De Engelsche luchtmacht
had er hoegenaamd geen lust in er van beschuldigd te worden een
chemischen oorlog te hebben ontketend. Geen spoor van arsenicum
werd natuurlijk gevonden en „Window” zette zijn zegetocht voort.
De Duitsche bevolking kwam er al heel spoedig achter, dat die
papiertjes een volkomen onschuldig karakter droegen en later ver
zamelden zij ze, om er hun kerstboomen mee te versieren. Geleerden
hadden al lang uitgevonden, dat een wolk van gemetalliseerd papier
gelijksoortige echo’s in de radar-ontvangstations konden geven als de
vliegtuigen. Het feit, dat er nog vijftien maanden zouden moeten
verloopen voor deze methode met succes in de practijk toegepast kon
worden, bewijst wel, dat het geen eenvoudige zaak was.
Toen de eerste pakken bruin papier op de vliegvelden aankwamen,
was het voor elke vliegtuigbemanning een raadsel wat er in zou zitten
en het geheim moest bewaard blijven. Toen de bemanningen heel in
het kort werden ingelicht over het doel van de papiertjes, waren velen
sceptisch gestemd. Alweer meer rommel, heette het. Een mooi, nieuw
baantje, papiertjes strooien over vijandelijk gebied. Maar de eerste
aanval op Hamburg overtuigde de twijfelaars.
Het was een heel werk al dat papier in een bommenwerper mee te
nemen. Het werd alleen daar gebruikt, waar men wist dat de Duitschers radar-installaties in gebruik hadden. Het gewicht was zoo
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groot, dat men er den bommenlast van het vliegtuig mee moest ver
minderen, vandaar dat ijverig werd gezocht naar een oplossing om
„Window” lichter te maken.
Intusschen is de oorlog voorbij en daarmede is ook „Window” voor
het oogenblik van de kaart.

Druk op een knop, zeg „Mayday”, en er komt hulp
In den bezettingstijd waren de Duitschers fel op verongelukte ge
allieerde vliegers. Een ieder dreigden zij met de strengste straffen, die
het waagde zoo’n luchtschipbreukeling onderdak te verschaffen of
op andere wijze behulpzaam te zijn. Wij hebben wel eens een kaart
gezien, zooals elk lid der bemanning van een vliegtuig bij zich had
voor het geval hij op vijandelijk gebied zou neerkomen. Zulk een
kaart diende voor oriëntatie en had de grootte van een zakdoek. Nu
heeft zoo’n kaart weinig waarde als men niet ongeveer weet waar men
zich bevindt en het is denkbaar, dat een vliegtuigbemanning onge
deerd het toestel heeft kunnen verlaten, maar niet op de hoogte was
van de plaats waar zij neerkwam.
Zoo goed georganiseerd de electronische navigatie voor vliegtuigen
was ingericht, zoo uitstekend functionneerde ook het reddingsstelsel.
Hieronder zullen wij het geheim onthullen van een inrichting, die
onmiddcllijk hulp verschafte aan Britsche en geallieerde vliegers,
zoodra zij zich in nood bevonden. Het is geschreven door Lucy
Moorehead, een vrouwelijke journalist, die als oorlogscorrespondente
aan het Westelijk front heeft gediend.
Zij schrijft:
„Enkele weken voor Duitschland zich overgaf, zat ik op een kamer
in Brussel en luisterde naar de radio-gesprekken, die piloten met hun
bases voerden, toen zij terugkeerden van een tocht naar Duitschland.
Een aangename stem met een Noordelijk accent zei: „Jack 3 ...
Jack 3 ... Jack 3 ...” Daarop volgde een aantal cijfers, vervolgens
„over to manager” en het geluid brak plotseling met een klik af. Ter
wijl hij sprak, waren drie man met per rijwiel verplaatsbare peil7S

inrichtingen veertig of vijftig mijl van elkaar af, n.1. twee in België en
één in Nederland, bezig op zijn geluid af te stemmen. Zij zaten in
een tent met een peilapparaat en net als iemand op een station af
stemt, eerst te hard en dan te zacht, waren zij bezig hem te peilen. Een
seconde later zond elk van de drie mannen zijn peiling naar het be
treffende centrum, waar alweer drie mannen gereed stonden om in
een kaart de ontvangen peilingen uit te zetten. Zij trokken lijnen
over de kaart en waar deze drie elkaar sneden, was de juiste plaats van
Jack 3. Weer een seconde later ging er een bericht van het centrum
de lucht in en Jack 3 kreeg niet alleen een opgave van zijn juiste
positie, maar ook van de koers, dien hij moest voorleggen, om thuis
te komen.”
De levens van de meeste piloten van jagers hebben wel eens van die
radio-peilingen afgehangen. Na een luchtgevecht verkeeren zij vaak
in een verschrikkelijken staat van opgewondenheid of reactie, alleen,
wellicht gewond, en het is vaak gebeurd dat zij op geen stukken na
wisten waar zij zich bevonden of hoe ver zij den vijand achterna
hadden gezeten. Maar zij weten, dat zij slechts op een knop op het
dashbord behoeven te drukken, om binnen een paar minuten hun
juiste positie te weten te komen en inlichtingen te krijgen, hoe zij
langs den kortsten weg naar huis moeten komen. Dat is niet alleen
zoo in het Westen, maar ook in het Verre Oosten.
De piloot behoeft hiervoor geen enkele kennis te hebben van
seinen; hij behoeft zelfs niet af te stemmen. Het eenige wat hij moet
doen is op een bepaalden knop drukken en hij krijgt dan radio-telefonisch antwoord. Wanneer hij wenscht te converseeren met andere
piloten bij hem in de buurt, dan drukt hij eenvoudig op knop A.
Daarmede wordt de golflengte ingeschakeld waarop de andere leden
van zijn escadrille werken.
Wanneer hij meevliegt in een groote formatie, die uit twee esca
drilles bestaat, dan drukt hij op knop B. Daarop kan hij met een ieder
uit de heele formatie spreken. Knop C verbindt hem met het hoofd
kwartier. D is de „noodknop”. Wanneer hij daarop drukt komt het
heele reddingswezen van de luchtmacht onmiddellijk in actie.
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Wanneer een piloot iin moeilijkheden geraakt, moet hij alleen maar
op den noodknop drukken en zeggen: „Mayday”. Dit woord is het
internationale S. O. S. voor luchtvaardcrs. Het is afkomstig van het
Fransche „M’aidez”, hetgeen beteekent: „Help mij”. Bevindt de pi
loot zich boven land in moeilijkheden, dan krijgt hij onmiddellijk
aanwijzingen waar hij het naastbij gelegen terrein voor een nood
landing kan vinden, waar men gereed staat om hem te ontvangen.
Als hij zich boven de zee bevindt, nemen de speciaal daarvoor inge
richte stations de noodzakelijke maatregelen. Zij peilen hem en hij
blijft doorspreken, tot het laatste toe, teneinde de peilstations in de
gelegenheid te stellen, hun peilingen met de meest mogelijke nauw
keurigheid te verrichten. Die peilstations geven aan de daartoe aan
gewezen vliegtuigen en motorreddingbooten de noodige instructies.
Deze staan dag en nacht gereed en zij vertrekken onmiddellijk na de
eerste aanwijzingen. Wanneer de vliegtuigen den verongelukten
piloot gevonden hebben, blijven zij boven hem rondcirkelen en geven
de noodige aanwijzingen aan de reddingbooten. Op één dag alleen
werden in 1943 100 geallieerde piloten op die manier gered.

Gemakkelij ker dan een telefoon.

Het meest buitenissige van deze radio-telefoons is, dat zij gemak
kelijker bediend kunnen worden dan een gewone stadstelefoon. Dit
summum van eenvoud kan alleen bereikt worden door gebruik te
maken van een simpel kwartskristal, een voorwerp zoo groot als een
steker van het electrisch licht en ongeveer een inch (± 2,5 cm) in
het vierkant. Zulk een kristal maakt deel uit van den zender en dient
om de uitgezonden golf constant te houden, ongeacht temperatuursen hoogteverschillen. Deze kristallen doen nog een ander zeer be
langrijk werk. Zij maken het mogelijk, dat Amerikaansche en Engelsche toestellen gebruik kunnen maken van dezelfde grondstations.
Dit lijkt eenvoudiger dan het is, aangezien Engelschen en Ameri
kanen niet dezelfde golflengten gebruiken en als gevolg daarvan de
onderlinge correspondentie even vlot zou verloopen als een gesprek
tusschen een Ier en een Hollander. Maar wanneer een Amerikaansche
Radar 5
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piloot een kristaleenheid in zijn zender heeft, kan ook hij op den betreffenden knop drukken en met de heele tactische luchtmacht converseeren en als hij zijn koers kwijt is, kan hij even gemakkelijk ge
holpen worden als ieder ander.
Amerikaansche grondstations doen hetzelfde voor de Britsche
luchtmacht. Op een dag gedurende den slag in de Ardennen, werd
een deel van de Engelsche luchtmacht plotseling en dringend in een
Amerikaanschen sector te hulp geroepen, die geen kristallen bij de
hand had. Geen enkel vliegtuig kon opstijgen alvorens de ordon
nansen de noodige kristallen in dien sector gebracht hadden.
Regelmatige verbetering.

Ieder Britsch of Amerikaansch vliegtuig, dat een doodgewonen
tocht maakt, wordt voortdurend gevolgd door de grondstations. De
piloot krijgt zijn codenaam en de grondstations krijgen bericht
wanneer hij opstijgt. Zij hebben opdracht op hem te letten.
Wanneer b.v. een piloot van Calcutta naar Chittagong moet
vliegen, houdt het grondstation van Calcutta hem in het oog tot op
een bepaalden afstand. Dan neemt een tusschengelegen station dit
werk over en vervolgens komt hij in de werkingssfeer van Chittagong. Hij weet, dat hij elk moment van zijn heelen tocht een juiste
plaatsbepaling kan krijgen.
Transportvliegtuigen en zware bommenwerpers kunnen er op
rekenen, dat zij met behulp van de „World Guard”, een keten van
stations over de heele wereld, overal de noodige inlichtingen kunnen
krijgen.
Speciale rijwielen met de benoodigde apparatuur gaan vooruit en
dienen als oogen voor de seinen uit de lucht. Zij bezetten seinposten,
die den koers kunnen aangeven voor alle geallieerde luchtstrijd
krachten, ongeacht of het in een Amerikaansche of een Engelsche
Engelsch'
sector is.
Radar, het wonder uit dezen tweeden wereldoorlog, is de groote
gemeenschappelijke noemer in de geallieerde strijdkrachten. Een van
de grootste ontdekkingen staat bekend onder den codenaam G.,
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waarmede bedoeld wordt door middel van kruispeilingen onmiddel
lijk en met een verbluffende nauwkeurigheid de positie van een vlieg
tuig te bepalen. Dit is een Britsche uitvinding en deze heeft honderden
Amerikaansche en Engelsche piloten het leven gered. Op het oogenblik werken Britsche en Amerikaansche geleerden broederlijk samen,
om het systeem nog te verbeteren.

Radar-meisjes
Toen er voor het eerst sprake was om meisjes de radar-installaties
te laten bedienen bij het luchtafweergeschut, was er eenige ontstelte
nis, zoowel onder de soldaten als onder de radar-experts. De militairen
waren van meening dat de discipline zou te lijden hebben en dat ook
de doelmatigheid van den dienst er niet op vooruit zou gaan. Zelfs
wanneer de resultaten goed zouden zijn in stille sectoren, zou het toch
misloopen wanneer bommen zouden vallen en kanonnen zouden gaan
blaffen. Hoe ter wereld zou het mogelijk zijn iets van die meisjes te
verwachten, terwijl zij onder die omstandigheden samengepakt
zouden zitten in wankele radar-cabines en naar buiten niets zouden
kunnen zien. Hoe zou men die meisjes kalm houden en haar plicht
laten doen onder omstandigheden, zooals die in den oorlog voor
komen?
Van hun kant geloofden de experts niet, dat de meisjes ooit de
technische kennis en de noodige vaardigheid zouden verkrijgen, om
niet alleen de subtiele installaties te bedienen, maar ze ook in goede
conditie te houden.
Al heel spoedig bleek echter, dat beide opvattingen er volkomen
naast waren. Meisjes vinden het blijkbaar moeilijker dan mannen om
zich aan discipline te gewennen, maar zijn zij daar eenmaal overheen,
d. w. z. zien zij in, dat dit noodzakelijk is voor een soepele werking
van de zaak, dan loopen zij al heel spoedig in het gareel. De radarmeisjes van de Auxiliary Territorial Service waren niet alleen onver
schrokken, maar zij lieten zich bij de ergste luchtaanvallen niet van
haar stuk brengen. Zij legden een verbluffende technische kennis aan
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den dag; verder bleken zij niet alleen geschikt en bekwaam om de
toestellen te bedienen, maar zij zorgden voortreffelijk voor het onder
houd daarvan.
Dit is een uitspraak van majoor R. W. Hallows, de vroegere chefinstructeur van radar-installaties voor den Britschen luchtafweer.
Van het begin af was de bezetting van de toestellen door meisjes
een succes. Natuurlijk waren de eerste zorgvuldig uitgekozen. Het
deed er niet toe wat zij voordien in de burgermaatschappij hadden
gedaan. Hoofdvereischten waren intelligentie, vlugheid van geest,
vaardigheid en bovenal scherpzinnigheid. Het grootste gedeelte bleek
geschikt te zijn voor haar taak en sommigen brachten het zelfs zoo
ver, dat zij extra belooningen ontvingen.
De opleiding, die zij kregen, was zoowel theoretisch als practisch.
Voor het laatste werk werden zij in clubs van zes ingedeeld, waarbij
zij onder meer leerden samenwerken met de manschappen van de
luchtafweer. Haar leven droeg zonder cenigen twijfel een bijzonder
karakter, maar het was vaak heel saai, vooral in streken, die ver van
een groote stad gelegen waren. Dag in, dag uit waren het dezelfde
oefeningen, dezelfde instellingen, die zij te verrichten hadden en de
zelfde training, om maar vlot te leeren werken. lederen nacht had er
een club dienst en slechts twee avonden in de week kregen zij ont
spanning in den vorm van een bioscoopvoorstelling, dansen of
concerten.
Geheel anders kwamen de zaken te staan, wanneer er luchtaan
vallen waren. Bijna elk meisje verlangde ernaar en groot was haar
vreugde, wanneer zij vernamen, dat door haar toedoen een vijande
lijke bommenwerper was neergeschoten. Wanneer zij met een batterij
luchtafweer samenwerkte, was daarmede haar training niet afgeloopen. De club werd namelijk genummerd. De eerste had de leiding
en de lagere nummers hadden respectievelijk een minder belangrijke
taak. Het lag in de bedoeling van de opleiding, dat elk meisje van de
club de bekwaamheid van nummer één zou verwerven, hetgeen dus
hierop neerkwam, dat elk meisje in staat was elk ander meisje volledig
te kunnen vervangen.
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Deze twee lampen, resp. Klystron (links) en Magnetron (rechts), waren vitale onderdeden
der Engelschc radar-apparaten
(Cliché „Wereldkroniek")

Decca-ontvangcr; op het toestel ziet

de aflezing

(Foto Ncd. Telegraaf maatschappij „Radio-Holland", Amsterdam)

Wat den schrijver het meest heeft verwonderd, was het ongewone
aanpassingsvermogen van die meisjes, die b.v. een jaar tevoren naaister
of winkeljuffrouw waren geweest. Zij leerden in dat jaar iets van
electriciteit in het algemeen en van radio in het bijzonder, zij moesten
weten, hoe batterijen werkten, hoe die beproefd moesten worden en
hoe men ze moest aansluiten. Zij leerden fijne meetinstrumenten ge
bruiken en lazen ten slotte de onderdeden van een schaal nauwkeurig
af. De electronenstraalbuis had voor haar geen geheimen. Zij konden
een fout in een telefoon- of een radio-toestel vinden, een diagnose
stellen omtrent de oorzaak van de fout en aangeven, hoe die waar
schijnlijk verholpen zou kunnen worden. Zij konden met een Diesel
motor omgaan en volledig voor het onderhoud daarvan zorgen.
Dat was echter niet alles wat van de meisjes werd verlangd. Zij
moesten ook buitenwerk verrichten en vuile baantjes opknappen,
smeren, tanken, verven, kabels leggen, enz. Dit alles deden zij met
een glimlach en onder het zingen van een lied. Over het gedrag van
de radar-meisjes, wanneer het er op aankwam, kan niet met genoeg
lof gesproken worden. Sommige van haar daden zijn in de nieuws
bladen gememoreerd; vele helaas niet.
Connie was een klein ding. Zij werd spoedig bevorderd tot nummer
één. Op een avond, toen haar club dienst had, kwam er een hevige
aanval en de bommen veroorzaakten aanzienlijke schade. Het was
een leven als een oordeel. Het zag er verscheidene malen naar uit, dat
de heele radar-cabine de lucht in zou gaan, zoo dicht vielen de bom
men daar in de buurt. De andere meisjes wisten dat, maar door de
duisternis konden zij niet precies zien, wat er aan de hand was. Het
zou haar niet kwalijk genomen zijn, als haar eigen werk erdoor in de
war gestuurd zou zijn. Maar Connie was de situatie volkomen
meester. Even kalm alsof het een gewone oefening gold, hield zij haar
club bij elkaar. Aangespoord door Connie’s leiding, bleef de appara
tuur feilloos in werking en de gegevens gingen naar den commando
post, alsof er niets aan de hand was.
Dan was er Joan, een jonge eerste. Haar radar-cabine werd door
een bom bijna vernield. Er ontstond kortsluiting en door de stoornis
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zou een electrocutie van verschillende van haar clubgenooten niet
denkbeeldig zijn geweest. Met koel overleg en met de grootste kalmte
deed zij precies wat er gedaan moest worden en redde op die manier
de situatie.
Na de invasie bereikte de eerzucht van de meisjes het toppunt. Zij
hadden gehoopt, met de batterijen mee naar het continent gezonden
te worden en op die manier haar aandeel in de overwinning te leveren.
Die hoop is werkelijkheid geworden. Gemengde batterijen ver
dedigden de Britsche troepen in België en in Nederland tegen Duitsche luchtaanvallen. De radar-meisjes deden in de 21ste legergroep
van Montgomery even goed werk als zij gedaan hadden bij de ver
dediging van de Engelsche en Schotsche steden.
Wat gebeurt er met die meisjes na den oorlog? Sommigen zijn ge
trouwd en hebben dus een bestemming. Anderen zullen werk vinden
in de electro-technische industrie, hetzij bij de radio, hetzij bij de
televisie. En weer anderen zullen tot haar oorspronkelijke werk terugkeeren. Maar onverschillig welk werk zij dan zullen aanpakken, zij
zullen er een goed figuur slaan, want nergens hebben zij zulk een
gelegenheid dan juist in haar trainingstijd gehad om verstand, hand
en oog te oefenen.
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EEN ZEGEN VOOR DE
MENSCHHEID
Radar in gebruik bij de koopvaardij

Wanneer een kwart eeuw geleden in belanghebbende kringen
de vraag gesteld zou zijn of de gewone scheepsradio beteekenis
zou hebben voor de Nederlandsche koopvaardijvloot, dan zou
zonder eenigen twijfel het antwoord bevestigend hebben geluid.
De mogelijkheden waren destijds weliswaar zeer beperkt, maar
gemakkelijk was een radio-installatie toch in ieder geval. Niemand
had echter in die dagen durven voorspellen, dat men, op Amerika
varend, een gewoon telefoongesprek zou kunnen voeren van den
wal uit met passagiers; niemand zou het gewaagd hebben te be
weren, dat het mogelijk zou zijn, als gold het de gewoonste zaak
ter wereld, eenvoudig ééns per dag met behulp van de korte golf
via Scheveningen-Haven een gewone vrachtboot onder de Japansche kust draadloos telegrafisch te bereiken. En toch behoorden
die dingen vóór 1940 tot de gewone „service”, die de radio bood.
Met de radar is het naar onze gevoelens precies zoo gesteld. Op het
oogenblik staan wij nog maar pas aan het allereerste begin van de
ontwikkeling. Blijkens een radio-bericht is in Engeland de eerste
P. P. I.-installatie onlangs al op een kustvaarder geïnstalleerd. De
werkingssfeer bedraagt ongeveer 20 mijlen. Een ander schip
stoomde met behulp van radar tijdens dikken mist naar Londen op.
De mogelijkheden voor de naaste toekomst kunnen wij nog lang
niet allemaal .overzien, maar naar analogie van wat de gewone
scheepsradio ons thans te zien heeft gegeven, mogen wij wel met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen, dat de
toekomst nog zeer veel verrassingen in haar schoot verborgen houdt.
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Wat op het moment de radar reeds beteekent, zullen wij met een
enkel woord uiteenzetten.
Om te beginnen hebben wij als voornaamste electronisch navigatie-instrument de Loran en de Decca, beide bedoeld voor plaats
bepaling. In Amerika en op de luchtroute naar Indië is de Loran
in gebruik; Engeland heeft de Decca. Beide systemen komen in
principe wel met elkaar overeen, maar een schip met een Loran
aan boord, kan toch niet werken met een Decca, die op den vasten
wal is opgesteld en omgekeerd. Dat beteekent voor de practijk,
dat deze materie eerst nog internationaal geregeld zal moeten wor
den, voor de reeders definitief tot de aanschaffing van een systeem
over kunnen gaan. Trouwens, al wilden zij bij wijze van spreken
vandaag aan den dag een besluit nemen, dan nog zouden zij ge
duld moeten oefenen, want er is thans nog niets te koop, noch in
huur te krijgen.
Dit verschijnsel, n.1. dat er thans nog geen radar-installaties
voor commercieele doeleinden verkrijgbaar zijn, is gemakkelijk te
verklaren. In den oorlog zijn de economische begrippen altijd
eenigszins anders dan in vredestijd. Wij bedoelen hiermede het
volgende. Het speelt in den oorlogstijd hcelemaal geen rol, of een
installatie duur of goedkoop is. Evenmin legt het gewicht in de
schaal, of zulk een installatie door één of door tien man bediend
moet worden. Hoofdzaak is, dat de installatie aan haar doel be
antwoordt.
In vredestijd liggen de zaken ietwat anders. Dan is het wel
degelijk van belang, wat een installatie kost en hoe het gesteld is
met het bedieningspersoneel. Men behoeft heusch geen ingewijde
te zijn om te kunnen beseffen, dat geen enkele scheepvaartmaat
schappij er aan zal denken, nog eens apart personeel aan te nemen
voor toepassingen, die thans tot de mogelijkheden behooren, zooals
de radar-plaatsbepaling en de P. P. I. (Plan Position Indicator).
Willen die installaties reden van bestaan hebben aan boord van de
koopvaardijvloot, dan moeten zij foolproof zijn. Met andere woor
den, moeten zij door den officier van de wacht bediend kunnen
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worden. Aan die eischen voldoen de oorlogsinstrumentaria beslist
niet.
De fabrikanten zijn zich dat heel wel bewust en het ligt dus
volkomen in de lijn van de ontwikkeling, dat zij thans bezig zijn,
resp. zullen beginnen, met de „vertaling” van oorlogsuitrusting in
vredesbedrijf. Dat eischt tijd en daarom zal het voorloopig nog
wel een poosje duren, voor de eerste koopvaardijschepen met eenig
radartoestel uitgerust zullen worden. Om tot vredesuitvoering over
te kunnen gaan, is het noodig, dat er bepaalde normen worden ge
steld, waaraan een installatie zal moeten voldoen. Inderdaad is men
in Amerika reeds zoo ver, dat vaststaat, wat mag en wat niet mag.
Zoo wordt onder meer als eisch gesteld van de P. P. L, dat de ont
vanger op de brug opgesteld moet kunnen worden. De dienstdoende
officier moet de geheele installatie kunnen bedienen, dus niet alleen
in- en uitschakelen, maar ook er mee kunnen werken. Dat laatste
zal natuurlijk eenige oefening kosten, maar dat is in de gegeven
omstandigheden heelemaal geen bezwaar. Ook de maximale af
metingen zijn reeds vastgelegd. Een fabrikant behoeft heusch niet aan
te komen met een installatie zoo groot als een kaartenkamer, want
dan krijgt hij geen schijn van kans, die ooit maar op één Amerikaansch koopvaardijschip toegelaten te zien. Het is hier niet de plaats
ons te verdiepen in alle voorschriften, die op dit gebied gegeven
worden. Wij vermelden volledigheidshalve een paar details, om den
lezer een beeld te geven van wat er nog gedaan moet worden, voor
de radar zijn intrede kan doen op de Nederlandsche koopvaardij
vloot.
Natuurlijk rijst de vraag, of zulk een radar-installatie econo
misch verantwoord is. Hierop kunnen wij op het oogenblik moeilijk
een gefundeerd antwoord geven, om de eenvoudige reden, dat van
prijzen nog niets bekend is. Voor ons staat echter vast, dat de
prijzen zeer stellig binnen het bereik van de scheepvaartmaatschap
pijen zullen komen; alleen valt niet te zeggen, wanneer dit het
geval zal zijn. Men verlieze hier niet uit het oog, dat de heele
radar-evolutie heeft plaats gehad tijdens den oorlog. De geweldige
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sommen, die aan research zijn besteed, kunnen gevoeglijk als afge
schreven worden beschouwd, zoodat die lasten niet meer drukken
op de komende toepassingen. Het wordt dus uiteindclijk een kwestie
van materiaal-, fabricage- en eventueel licensiekosten. Verder is het
een kwestie van aantal. Hoe meer installaties van een bepaald type
geleverd kunnen worden, hoe gemakkelijker men tot serie-fabncage
kan overgaan, hetgeen in den prijs tot uitdrukking komt.
Dan de vraag naar het nut van een P. P. I. en van een Decca.
Met een P. P. I. kan men door den mist heenkijken en precies zien,
of men mee- ^n tegenliggers heeft en welke hun positie is. Ons
dunkt, dat het voor een reederij toch wel wat waard moet zijn, als
de schepen niet meer door mist opgehouden kunnen worden. Elk
uur vertraging kost geld. Nu hangt het maar heelemaal af van wat
die vertraging per jaar aan geld kost om uit te rekenen, als men den
prijs van een installatie weet, of deze rendabel is of niet. Precies
zoo is het gesteld met de Decca, eventueel Loran. Onderzocht dient
te worden, in de eerste plaats, welke beteekenis deze navigatiemid
delen hebben voor de veiligheid van het schip. Deze factor is moei
lijk in geldswaarde uit te drukken. Wat de Decca aan tijd kan be
sparen is een zaak, die de scheepvaartmaatschappij aan de hand van
de practische ervaring beter kan uitmaken dan eenig ander, omdat
dit zuiver privé-aangelegenheden zijn. Een bootdienst, b.v. over het
Kanaal, die aansluit op treinen op het vaste land, zal zeker deze
nieuwe navigatiemiddelen hooger aanslaan dan een wilde vaartmaatschappij, die maar een paar kleine vrachtbootjes of kustvaar
ders heeft. Wij voor ons zijn van meening, dat beide nieuwe navi
gatiemiddelen voor de Nederlandsche koopvaardijvloot zonder
eenigen twijfel zeer groot nut zullen hebben en ook in de practijk
toegepast zullen worden, al naar gelang van de behoefte.

Mogelijkheden voor de toekomst
Het lijkt ons voor den lezer belangwekkend, wanneer wij bij
het behandelen van de mogelijkheden van radar voor de toekomst
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de stem laten hooren van een deskundige als Prof. A. M. Low,
een Engelsch geleerde en onderzoeker. Hij schrijft:
„De volledige geschiedenis van radar in den oorlog is thans
openbaar gemaakt. Deze wonderlijke uitvinding speelde een even
belangrijke rol bij het behalen van de eindoverwinning als de
atoombom. Indien zij niet in de allereerste plaats door Engelsche
geleerden was uitgewerkt om vijandelijke vliegtuigen op te sporen,
waardoor de grondslag is gelegd, waarop later de mogelijkheid
steunde om duizenden bommenwerpers door nacht en ontij naar
vijandelijk gebied te sturen, dan zou radar nergens tot zulk een
hooge trap van volmaaktheid zijn gebracht.
De vraag rijst, op welke wijze van radar gebruik gemaakt kan
worden in vredestijd. In de afgeloopen tien jaar van zijn bestaan is
alles gericht geweest op toepassing voor militaire doeleinden. Een
groot deel van de apparaten zal als oud roest weggedaan worden
en nimmer meer in de practijk verschijnen, maar de verkregen
kennis en vaardigheid, die geleerden en technici hebben opgedaan,
zullen behouden blijven. Hun onderzoekingen hebben geleid tot
groote vorderingen in een nieuwe tak van wetenschap, de we
tenschap om electronen nuttig te gebruiken voor bediening op
afstand en het maken van verbindingen. De moderne ontwikke
ling van de televisie zal ver strekkende gevolgen hebben. Een
duizendtal mogelijkheden is geopend voor automatische bedie
ning op afstand in fabrieken voor verrichtingen bij chemische
en physische analyses en voor het onderzoek van gereede pro
ducten. Dit alles zal het indirecte resultaat zijn van het radaronderzoek. Het heeft ons zelfs een aanzienlijke schrede voorwaarts
gebracht op den weg van de economische overbrenging van energie
door middel van de radio.”

Draadlooze overdracht van electrische energie
„Het zal eens mogelijk zijn”, zoo vervolgt prof. Low zijn betoog,
„dat er voor de verlichting van onze huizen geen draden meer noodig
zijn, die den electrischen stroom van den meter naar de lampen voeren.
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Wij zullen andere lampen voor de verlichting krijgen. Zulk een
lamp zal men ergens kunnen neerzetten en aansteken. De benoodigde energie om licht te geven zal gehaald worden uit een kleine
antenne, die aan de lamp is bevestigd en niet meer behoeft te zijn
dan een eenvoudig kort koperdraadje. Ten slotte zullen wij rij
wielen krijgen, die hun energie uit de lucht halen of anders uit inductiekabels, die in den rijweg zijn gelegd, precies op dezelfde wijze,
als dit geschiedt bij kleine vrachtwagens, zooals die in sommige
fabrieken in Rusland al in gebruik zijn.
In de allernaaste toekomst zullen tal van radar-apparaten ge
bruikt worden voor vredesdoeleinden. Het zijn toestellen, die het
voor een schip mogelijk maken, in den diksten mist op volle kracht
en zonder eenig risico, door te kunnen varen.”
De schrijver herinnert er verder aan, dat Churchill, bij de teekening van het Atlantisch Handvest, zich aan boord bevond van de
Renown. Dit oorlogsschip voer met een 27 mijls vaart door dikken
mist, geleid en beveiligd door zijn radar-installaties, huiswaarts. De
gevaren en risico’s van aanvaringen bij mist of op het strand loopen,
bekende oorzaken dus van rampen uit den tijd vóór den oorlog,
zullen in hooge mate geëlimineerd worden, wanneer in de naaste
toekomst de schepen radar-installaties aan boord hebben. Bepaalde
typen van militaire installaties zullen zonder meer door de civiele
luchtvaart met succes gebruikt kunnen worden. Peilinrichtingen
met hun beklemmende nauwkeurigheid hebben het Trans-Atlantische luchtverkeer relatief veilig gemaakt en kunnen ongewijzigd
toegepast worden. De vliegtuigen kunnen voor opkomende onweren
gewaarschuwd worden; gebergten en andere obstakels zullen in den
diksten mist voor den bestuurder van een vliegtuig met behulp van
radar zichtbaar zijn.
Hulp bij de civiele luchtvaart

De radar-installaties zullen het aantal uren verminderen, dat een
vliegveld onbruikbaar is wegens mist. De tijd, welke hiermede ver
loren gaat, heeft in het verleden de burgerluchtvaart vaak beroofd
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van het voordeel, dat het boven andere transportmiddelen had met
betrekking tot de snelheid. Op het oogenblik is het niet steeds mogelijk voor een vliegtuig om een landing in den blinde te doen.
Radar echter weet een vliegtuig met een fout, niet grooter dan veertig voet (ongeveer 13 meter), op de startbaan te brengen en het is
mogelijk, dat de wetenschap het binnenkort zoover brengt, dat dieze
geringe fout heelemaal verdwijnt.
Radar zal ongetwijfeld een aantal nieuwe toepassingen vinden.
Op het oogenblik zijn er al onderzoekingen gaande, of en in hoe
verre radar toegepast zal kunnen worden, om de veiligheid van
motor- en railtransport te verhoogen. De mogelijkheid is verder niet
uitgesloten, dat ook de blinden verlichting van hun last zullen
krijgen door gebruik te maken van radar. Het is te hopen, zoo zegt
de schrijver, dat eerlang een apparaat ontwikkeld zal worden, dat
voor den blinde de afbeelding van de omgeving in bepaalde geluidsimpressies zal vertalen. Dit geluidsbeeld zal weliswaar tamelijk grof
zijn, evenals het beeld van het landschap op het scherm van een
H 2 S (Radar-tooveroog), maar het moet mogelijk zijn, een duidelijk
onderscheid waar te nemen tusschen huizen, grond en water. Als
regel is het geluidsorgaan bij blinden buitengewoon goed ontwik
keld en getraind. Het omzetten van gewoon gedrukt schrift in ge
luid, waardoor de blinden langs dien weg gewone boeken zouden
kunnen lezen, wordt reeds beproefd.
De koningin onder de bijen
Een onverwachte mogelijkheid opent radar voor bijenhouders en
wel in het snel vinden van de koningin. Een technicus heeft namelijk
ontdekt, dat een koningin onder alle omstandigheden gemakkelijk
gevonden kan worden, als men haar een snippertje van een radio
actief preparaat onder de vleugels meegeeft. Met een eenvoudigen
versterker kan het dier onmiddellijk herkend worden. Een van de
oudste problemen van de bijenhouders is hiermede ineens tot een
oplossing gekomen.
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Radar als een instrument van onderzoek in alle takken van de
wetenschap is nog pas in zijn eerste stadium van ontwikkeling. Wij
hebben hier een mogelijkheid, om het beeld van de meest snelle en
onverwachte bewegingen vast te leggen. De mogelijkheden van toe
passing zijn vele. Het is belangwekkend te weten, dat de vleermuis
zich bedient van een soort geluidsradar, om obstakels in het duister
te vermijden.
Toen een jaar of tien geleden in Engeland de eerste ruwe toestel
len gemaakt werden, om impulsen van hoogfrequent-energie op te
vangen, werd de grondslag gelegd voor een geheel nieuwe industrie.
Thans is deze industrie ontslagen van den drang, om in de allereerste
plaats te werken voor militaire objecten. Er zullen zonder eenigen
twijfel verrassende dingen tevoorschijn komen. Eens komt de tijd,
dat men zich zal afvragen, hoe het mogelijk is geweest te leven zon
der radar. Misschien zal het niet heelemaal vergeten worden, zoo
besluit de schrijver, dat Engeland de bron van oorsprong is geweest.
Van onzen kant willen wij even memoreeren, dat onlangs radarecho’s van de maan zijn ontvangen. De looptijd van de golven be
droeg 2,S seconden. In Australië had men de echo’s al een paar jaar
geleden waargenomen. Alweer een nieuw veld van onderzoek! De
radio-telefonie met pulsmodulatie maakt het mogelijk 24 gesprek
ken gelijktijdig over één zender te voeren! Televisie en geluid op
één golflengte openen weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Een. retour Maan in 2,5 seconde’

VI

SLOTBESCHOUWING
In het voorgaande hebben wij getracht den lezer een beeld te
geven van wat radar is en wat er in dezen oorlog mede is bereikt.
Geweldig is in de vijf oorlogsjaren de ontwikkeling geweest. Zes a
zeven jaar geleden was het niet mogelijk golven van 10 cm op te
wekken met een pulse energie van meer dan ongeveer 5 kW. De
nieuwste experimenteele radarzenders werken reeds met pulse ener
gieën van enkele duizenden kW. Wat er in de radar-industrie in
Amerika is omgegaan moge hieruit blijken, dat deze aan het eind
van den oorlog tweemaal zoo groot was als de geheele Amerikaansche radio-industrie vóór den oorlog. Eén concern heeft in de oorlogs
jaren 5 6.000 radar-toestellen vervaardigd en dan nog wel van 64
verschillende typen. In totaal is er gedurende den oorlog aan radarinstallaties uitgegeven het bedrag van 2700 millioen dollar, waarvan
1000 millioen voor vliegtuig-installaties, 5 00 millioen voor scheeps
installaties, 800 millioen voor land-installaties en de rest voer diverse
apparaten.
Wanneer men verder bedenkt, dat in 193 5 de mond van de
Theems beveiligd werd door een vijftal zeer primitieve radarstations, dat in hetzelfde jaar als bijzonderheid de Fransche mailboot
Normandië uitgerust werd met een even rudimentaire „detecteur
d’obstacles” en dat op het oogenblik een verscheidenheid aan radarinstallaties bestaat, waarvan de H 2 S, het Tooveroog wel het meest
tot de verbeelding spreekt, dan moge hieruit blijken, dat wat in die
enkele jaren gewrocht is, in normale tijden zeker een menschenleeftijd in beslag genomen zou hebben.
Wat op het oogenblik is vrij gegeven voor publicatie is een aantal
evenementen uit den grooten strijd om de vrijheid, evenementen,
die stuk voor stuk belangwekkend genoeg zijn om te memoreeren,
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maar waaruit wij slechts een greep hebben moeten doen. Een ieder
zal begrijpen, dat die publicaties geen betrekking hebben op het
allernieuwste. Daarvoor is radar nog te veel oorlogsmateriaal.
Wij hopen echter, dat deze bescheiden gegevens over dit zoo ont
zaglijk belangrijke object er toe bij mogen dragen, de belangstelling
gaande te houden van het groote publiek in het werk van de man
nen der moderne wetenschappen.

36

VII

RADAR-TERMINOLOGIE
Beteekenis van de codeletters

Het schijnt een soort prerogatief van de radio te zijn, met afkor
tingen te werken. In het gewone radio-telegrafische scheeps- en
landverkeer bestaan b.v. de internationale Q- en Z-code, waarmede
op de meest efficiënte manier een heel vragen- en antwoordenspel
onderhouden kan worden.
QRA? beteekent: Wat is de naam van Uw station? Waarop de
andere partij b.v. antwoordt: QRA P C G, hetgeen vertaald be
teekent: Mijn roepletters zijn P C G, dat is Kootwijk.
De internationale radio-amateurs hebben, behalve die code, nog
hun eigen bargocnsch, bestaande uit afkortingen van in de practijk
voorkomende (Engelsche) woorden. Zoo wordt een young lady
verhaspeld tot yl, distance wordt dx, about brengt het niet verder
dan abt, enz.
Nu is er bij de radar weliswaar geen sprake van het uitzenden van
correspondentie, maar hier hebben wij in den loop der ontwikkeling
een groot aantal toepassingen gekregen, die stuk voor stuk meer of
minder lange namen hebben, welke terwille van den eenvoud en het
gemak zijn gaan luisteren naar bepaalde afkortingen, waaruit men
gemakkelijk de juiste volledige beteekenis kan afleiden.
Ofschoon het aantal van die afkortingen vrij groot is, kan het toch
in een beperkt aantal klassen worden ondergebracht.

i
De primaire militaire functie is het waarschuwen voor de nadering
van vijandelijke vliegtuigen of vaartuigen. De eerste radarstations
waren dan ook langs de kust opgesteld en vormden met elkaar een
keten (CZ>ain-), vandaar dat men sprak van:
Radar 6
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i

CH-stations. Later, toen er buitenslands dergelijke stations
werden opgericht, is de beteekenis van C H veranderd in Chain
Home, dus een station uit den keten, maar geplaatst in Engeland.
CHL (Chain Home Lowflying) is zulk een station bestemd om
laagvliegende vliegtuigen te ontdekken.
Later, toen buiten Engeland radarstations werden opgericht, kreeg
men de C O (Chain Overseas).
Naar analogie van het voorgaande was dus:
COL (Chain Overseas Lowflyying) een overzeesch station uit
den keten voor laagvliegende vliegtuigen.
Andere inrichtingen voor vroegtijdige waarschuwing en afstandmeting behooren tot:
CD (Coast Defence) kustverdediging.
CA (Coast Artillery) kustartillerie.
SA (Ship to Air) verbinding tusschen schepen en vliegtuigen.
MB (Mobile Basis) mobiele basis.

II

De installatie, welke diende om vriend en vijand van elkaar te
onderscheiden, staat aangemerkt als:
IFF (Identification of Friend or Foe).
III

De voornaamste apparaten voor offensief gebruik zijn:
AI (Air Interception) opvangen van vijandelijke vliegtuigen.
SS (Ship to Ship) verbinding tusschen schepen onderling.
GLT (Gun Laying Turret) of AGLT (Automatic Gun Laying
Turret) toren voor automatische vuurleiding.
ASV (Air to Surf ace Vessel) verbinding tusschen vliegtuig met
den grond en met schepen.
GCI (Ground Controlled Interception) van den grond af be9S

diende apparaten om vijandelijke vliegtuigen op te vangen, waarbij
gebruik gemaakt wordt van:
PPI (Plan Position Indicator). Dat is een inrichting waarop men
op een scherm schetsmatig de onderlinge positie van b.v. schepen ten
opzichte van den waarnemer kan zien.
IV

De A A-units (Anti Aircraft) luchtafweergeschut gebruikten:
GL (Gun Laying) vuurleiding.
SLC (Search Light Control) bediening van zoeklichten. Zij
werden met een radar-installatie gekoppeld, waardoor zij automa
tisch het doel volgden, af of niet brandend. Werden zij ontstoken, dan
zat het vliegtuig in den stralenbundel. Dit in tegenstelling met wat
wij hier te lande maar al te vaak hebben kunnen waarnemen, waarbij
de Duitschers de lucht afzochten op het gehoor.
V

De apparaten voor de electronische navigatie omvatten:
H 2 S, een codenaam voor een toestel, dat, onder aan een vliegtuig
gehangen, ondanks duisternis, mist, hagel, sneeuw of regen op het
scherm een volledig beeld te zien gaf van het terrein beneden. H 2 S
wordt in de wandeling ook wel „Magie eye”, tooveroog, genoemd.
Gee of G of G-H is de codenaam voor een apparatuur in vlieg
tuigen, waardoor het aan de Engelsche landstations (drie of meer in
getal) mogelijk was, de juiste positie van een vliegtuig te bepalen.
Oboe is de codenaam voor een systeem, waarmede de bommen
werpers naar hun doel werden geleid.
BA BS (Beam Approach Beacon System), apparatuur, waarmede
thuiskomende vliegtuigen bij het landen werden geleid.
RCM (Radio Counterweasures) tegen vijandelijke radio.
In het jargon van de verschillende gebruikers van toestellen ont
stonden benamingen als Elsie, hetgeen hetzelfde is als SLC. Monica
99

is een apparaat aan den staart van een vliegtuig, waarmede de vlieger
gewaarschuwd werd als er een ander toestel achter hem vloog.
„Window” was de codenaam voor de zilverpapieren strookjes, die
in groote hoeveelheden door de Engelschen omlaag werden geworpen
met het doel de vijandclijke positiebepaling in de war te sturen. Het
geen, tusschen haakjes, uitstekend is gelukt.
Eureka en Eebecca zijn de codenamen voor radar-installaties, die
door luchtlandingstroepen werden gebruikt.
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