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VOORWOORD RIJ DE le DRUK
Radar, het alziend oog, dal zich -van mist noch rook noch storm
iets aantrekt, is al vele malen na de oorlog hel onderwerp van arti
kelen in krant ol' tijdschrift geweest. De meeste van deze artikelen
beperken zich echter tot een beschrijving van de resultaten, welke
met Radar behaald kunnen worden, of bepalen zich lol de geschied
kundige ontwikkeling.
Dit boekje is bedoeld voor diegenen, die zich meer voor de tech
nische zijde interesseren en enige kennis van de radio-techniek is
dan ook verondersteld.
Een overzicht van alle toepassingen van Radar, welke op het ogen
blik gebruikt worden, is niet gemakkelijk te verkrijgen. De ontwikke
ling hiervan gaal nog steeds verder.
In dit boekje zijn een aantal toepassingen beschreven, waarvan de
mogelijkheid niet uitgesloten is, dal ze bij de burgerluchtvaart of
scheepvaart in gebruik genomen zullen worden.
Bij het samcnslcllen is dankbaar gebruik gemaakt van foto’s, welke
wij door bemiddeling van United States Information Service verkre
gen hebben. De „Bendix Radio Engincer”, hel orgaan van de Ameri
kaanse Bcndix Radio Corporation, leverde ons gegevens en foto’s
betreffende de „G.C.A.”, het Radar blindlandingssysleem.
De uitgever, de tekenaar en de bandontwerper betuig ik gaarne
mijn dank voor de uitstekende wijze, waarop de foto’s en tekeningen,
welke zulk een belangrijk onderdeel van het werkje vormen, zijn uit
gevoerd.
Badhocvcdorp, Mei 19-16.

J. WINTERS.

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Het deed mij genoegen van de uitgevers te vernemen, dal de eerste
uitgave van dit werkje zeer spoedig na verschijning uitverkocht was.
De opzei is dus goed geweest.
Gevraagd werd de kopij voor een tweede uitgave le bewerken.
Hiermede was ik in de gelegenheid deze druk met enige interes
sante systemen aan te vullen, waarvan o.a. „Gcc” en „Consol” in aan
merking komen voor toepassing in de burgerluchtvaart.
Moge ook deze uitgave wederom aan de belangstelling voor Radar
weten le voldoen.
Badhocvcdorp, Juni 1947.

J. WINTERS.

HOOFDSTUK I: PRINCIPE.
Inleiding.
Radar, een afkorting voor „Radio dclection and ranging”,
heeft voor velen gedurende de oorlog een magische betekenis
gekregen, zowel in de bezette landen, zoals Nederland, als in
Engeland en Amerika, daar aan de geheimhouding zeer streng
de hand werd gehouden. Nu de oorlog beëindigd is, zijn diverse
toepassingen der radartechniek gedeeltelijk vrijgegeven, in het
bijzonder die toepassingen, die geschikt zijn voor de burger
luchtvaart. Over dit gedeelte van de radartechniek wil dit
boekje trachten een lij) van de sluier op te lichten, om te laten
zien, dat rader geen uitvinding is, maar een verdere ontwikke
ling van de radiotechniek en in hel bijzonder van de impulstèchniek.
Radar is gedurende de oorlog voor de meest uiteenlopende
doeleinden gebruikt, waarvan er hier enige volgen:
Lange-afsland-navigatie.
Korlc-afsland-navigatie.
Vliegvcldcontröle.
Bombarderen van speciale doelen zonder zicht.
Automatisch richten van afweergeschut en scheepskanonnen.
Opsporen van duikboten.
Waarschuwen bij hel passeren van de landsgrens door vijan
delijke vliegtuigen.
Hulpmiddel voor landingen op een vliegveld bij slecht zicht.
Hulpmiddel voor nachljagers bij het opsporen van vijandelijke
vliegtuigen.
Voor dat overgegaan wordt lot een beschrijving van enkele
dezer toepassingen, zullen wc eerst de principes bespreken
waarop radar berust.
Radar-principe.
Radar is een tak van de radiotechniek, welke het mogelijk
maakt afstanden te meten lot objecten, die zelf hiertoe niet
mee werken.
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PRINCIPE

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tijd, die radio
signalen nodig hebben om zich voort te planten. Deze voort
plantingssnelheid is constant en gelijk aan ongeveer 300 000
km/sec.
Men stelle zich voor een zender aan de grond, welke gedu-

—Ss*

IMPULS
ZENDER

3";:

ONTVANGER

Fig. 1.
rende een zeer korte tijd, b.v. één microseconde, een hoog
frequent draaggolf uitzendt. Deze impuls plant zich voort en
treft een vliegtuig, dat b.v. 4,5 km verwijderd is van de zender.
De HF energie, waaruit de impuls bestaat, wordt door de romp
gereflecteerd. Voor een goede reflectie, een goede verhouding
tussen toegevoerde en hcruitgestraakle HF energie, is het
nodig dat de gebruikte golflengte klein is t.o.v. hel object dat
moet reflecteren.
Men plaatst bij de zender een ontvanger, die zowel de impuls
van de zender, als de teruggestraalde impuls ontvangt. Door
dat de voortplantingssnelheid eindig is komen deze twee im
pulsen na elkaar.
De grootte van het tijdverschil van aankomen bij de ont
vanger is maatstaf voor de afstand van het vliegtuig lot de
zender.
In ons geval is dit tijdverschil:

t=

2 X 4,5 km
= 30 micro-scconden.
300 000 km/sec.

Voor het melen van dergelijke kleine tijden, maakt men
gebruik van een kalhodestraalbuis. De werking van een
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kathodestraalbuis, welke schematisch in fig. 2 is aangegeven,
is in hel kort als volgt:
Door middel van een hoge spanning (=£ 1500 V) wordt aan
de electronen, welke
door de kathode geë
mitteerd worden, een
grote snelheid gege
—h0-T~
/
ven in de richting van
V
het scherm.
Onderweg worden
deze electronen ge
Fig. 2.
bundeld tot een fijne
straal, door middel van electronenlenzen.
De electronen, welke deze straal vormen, botsen uiteindelijk

Fig. 3. Kathodestraalbuis.
tegen het scherm aan en vormen hier een lichtpuntje, doordat
het scherm met een fluorescerende slof bestreken is.
Men kan de richting van de straal veranderen door span
ningsveranderingen aan de afbuigplaatjes. Zet men b.v. tussen

i
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de verticale afbuigplaatjes een wisselspanning, clan zal zich de
lichtstip op het scherm, met de frequentie van die wisselV
WISSELSPANNING
OP DE VERTICALE
AFBUIGPLAATJES
GEEN SPANNING
OP DE AFBUIGPLAATJES

Fig. 4.
spanning, heen en weer bewegen. Is die frequentie laag, h.v.
3 of 4 perioden per sec. dan ziet men de stip heen en weer
gaan. Maakt men de frequentie hoger, dan gaal de stip zo snel
heen en weer, dat deze één lijn vormt, niet alleen tengevolge
van de traagheid van ons oog, maar ook door de nalichtingslijd van het fluorescerende scherm (fig. 4).
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Fig. 5.
Voor het meten van het tijdverschil in aankomst van de
twee impulsen gaat men nu in principe als volgt te werk (zie
fig. 5).
In de ontvanger versterkt men de HF impulsen, voert ze
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door een gelijkrichler, welke ze omzet in spanningsstoten,
welke op de horizontale afbuigplaatjes gezet worden. Iedere
impuls veroorzaakt zodoende een afwijking van de straal in
verticale zin.
Op de verticale afbuigplaatjes zet men een spanning, welke
lineair met de tijd toeneemt. Tengevolge hiervan, zal het punt
op het scherm lineair met de lijd van links naar rechts lopen.
Doordat alles Iraagheidsloos verloopt, kan de tijd die hier
voor nodig is, zeer klein gekozen worden.
Heeft de slip bijv. 50 micro-sec. nodig om van links naar
rechts te lopen en komen gedurende die lijd de twee impulsen
(waartussen een tijdverschil van 30 micro-sec. bestaat; zie bl.
6) op de verticale afbuigplaatjes, dan zullen ze elk een aparte
verticale afwijking van de lopende slip veroorzaken, welke
afwijkingen op een goed meetbare afstand van elkaar liggen,
30
namelijk---- gedeelte van de horizontale lijn.
50
Wil men dus de tijd tussen twee impulsen melen, dan kan
men de horizontale lijn verdelen van 0 lot 50 micro-seconden,
waardoor de afstand tussen de pieken direct in micro-secon
den af te lezen is.
Aangezien tussen het aantal micro-sec. en de afstand een
vast verband ligt (iedere micro-sec. vertegenwoordigt 150 me
ter), kan men de lijn ook in kilometers ijken en hierdoor kan
men de afstand tot hel reflecterende object direct aflezen.
Hel bovenstaande is een beschrijving van het verloop van
het proces bij de uitzending van één impuls. In de practijk zou
men hier niets aan hebben, daar men geen lijd zou krijgen,
om hel beeld op de kathodestraalbuis waar te nemen.
Om een constante aanwijzing te verkrijgen laat men de
zender b.v. om de 1000 micro-seconden een impuls geven.
Iedere 100 micro-seconden wordt hierdoor hetzelfde beeld
op het kathodescherm getekend. Door de nalichtingstijd zal
men het dan als een constant beeld zien.
Behalve de impuls, waarvan de spanning lineair met de tijd

'i
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toeneemt, zijn voor de goede werking van een radarapparaal
nog vele andere soorten impulsen nodig, waarvan de bedoe
ling aan de hand van fig. 6 verklaard zal worden. Men veronderstelle een impulsgever, die zeer korte impulsen opwekt,
welke het aanvangssein geven voor de andere soorten im
pulsen.
Allereerst is nodig een korte impuls, welke de zender doel
werken. Hoe kort deze impuls ook is, toch zal men steeds zo
veel mogelijk moeite doen deze impuls rechthoekig te laten
verlopen, zodat tijdens de impuls de spanning constant is. Dit
met het oog op het frequcntieverloop van de zender.
De verlichtingsimpuls dient voor het oplichten van de
kathodestraalindicator. In de indicator is een rooster aangebracht, waarmede men hel aantal electronen,.dat naar hel
fluorescerende scherm gaat, kan regelen.
Alleen tijdens de werkperiode is de spanning op dit rooster
zodanig, dat verlichting optreedt.
De werkperiode van een radarinstallatie is gewoonlijk klein
ten opzichte van de rustperiode.
Het uitdoven gedurende de rustperiode heeft tengevolge,
dat vele stoorsignalen, welke tijdens de rustperiode optreden,
niet waargenomen kunnen worden op de buis, hetgeen een
rustige aflezing ten goede komt.
De betekenis van de tijdbasis is reeds eerder beschreven.
Zowel het begin van de tijdbasis als de zcnderimpuls worden
door dezelfde sluurimpuls bepaald en beginnen dus op hel
zelfde tijdstip.
Hierdoor is het dus niet nodig dat twee impulsen op het
scherm verschijnen. Gewoonlijk ziel men op een scherm van
een radarapparaal alleen maar de gereflecteerde impuls en
bepaalt men de afstand door de lengte van de tijdbasis van
hel begin tol de ontvangen impuls.
De tijdbasis kan voorzien worden van een aantal calibratie
merktekens, waarvan elk streepje b.v. 1 km aangeeft. Dit doet
men door middel van een oscillator, waarvan men de sinus
vormige wisselspanning omzet in scherpe impulsen. De tijds-
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duur tussen twee impulsen wordt dan bepaald door de
frequentie van de oscillator.
Dikwijls is op het scherm van een radarapparaat, behalve
de ontvangen impuls, ook nog een met de hand instelbare
impuls te zien. Men kan dan eerst het instelbare merkteken
onder de ontvangen impuls zetten, waarna rustig de aflezing
kan plaats hebben.
Sommige richtapparaten zijn zodanig ingerichl, dat, indien
men met het variabele merkteken de ontvangen impuls volgt,
de kanonnen automatisch het doel volgen.

J
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HOOFDSTUK II: TOEPASSINGEN.
Rebecca.
Dit is een der eenvoudigste toepassingen van het Radarprincipe. Hiermede is het mogelijk in een vliegtuig koers en
afstand tot een bekend baken op de grond direct af te lezen.
De installatie beslaat uit een impulszender welke impulsen
ongericht uitzendt
door middel van een
kwarlgolf staafanlenne. Deze impulsen
treffen een baken,
dat geplaatst is op
het punt waarop men
het vliegtuig wil laten
ONTVANGONTVANGANTENNE
ANTENNE
aanvliegen. Dit baken,
H
I
responder beacon ge
ANTEMMEnoemd, zendt zelf een
OMSCHAKELAAR
impuls uil, indien het
een impuls onvangt.
Dit heeft hel voor
VANGER
deel boven zuivere re
flectie dat hel echosignaal sterker is en
KATHODEST RAALBUIS
geen hinder heeft van
OMKEER-SCHAKELAAR
ongewenste reflecties,
daar men de frequen
tie van het responder
beacon kan laten ver
schillen met die van
de impulszender. Ook
bestaat hierdoor de
mogelijkheid hel res BAKEN LIGT
BAKEN LIGT
BAKEN LIGT
RECHTS
RECHT VOORUIT
ponder beacon een
LINKS
C
B
A
hcrkenningssignaal te
laten uitzenden, waar
Fig. 7.
door het van andere
soortgelijke bakens onderscheiden kan worden.

m
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Het ontvanggcdeelte van het vliegtuig bestaat uit twee aan
weerszijden van het vliegtuig opgestelde gerichte dipolcn welke

Fig. S. Antenne opstelling Rcbecca installatie.
1 zend antenne.
2 ontvang antennes.
beurtelings door een electronische schakelaar op de ontvanger
gezet worden.
De output van de ontvanger welke naar de afbuigplaatjes
van de kalhodestraaloscillograaf gevoerd wordt, wordt mede
met de antenne’s in polariteit omgeschakeld. Antenne I zal
hierdoor een piek naar links op de lijdbasis veroorzaken en
antenne II een uitwijking naar rechts.
Opgemerkt wordt nog dat in dit geval de tijdbasis verticaal
geplaatst is in tegenstelling met het voorgaande. In dit geval
komt de voorstelling met een verticale lijdbasis beter overeen

REBECCA
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met de werkelijkheid dan die met een horizontale. De opstel
ling van de antennes is te zien in fig. 8.
Ligt het responder beacon recht vooruit, dan zullen beide
antennes gelijke spanningen aan de ontvanger geven en zullen
de pieken aan weerszijden van de tijdbasis even groot zijn.
Raakt het vliegtuig uit de koers, zoals voorgesteld in fig. 7c,
dan zal antenne II meer spanning ontvangen dan antenne I
en zullen de pieken op de kathodestraalbuis ongelijk van
grootte zijn.
Bij het aanvliegen op hel baken behoeft men er dus alleen
voor te zorgen dat beide pieken even groot zijn. Het is moge
lijk hiermede de koers tot op ongeveer 2° nauwkeurig te
bepalen.
Hel apparaat heeft gewoonlijk 3 afslandsschalen: 0—5 mile,
0—50 mile en 0—100 mile. Dit wordt verkregen door de im
puls en zaagtandtrilling-frequentie in dezelfde verhoudingen
te wijzigen.
Dit soort installaties is vooral gebruikt voor het afwerpen
van parachute-troepen. Palhfinders, vliegtuigen met nauw
keurige navigatiemiddelen en bemanning met kennis van het
terrein, werpen de eerste parachutisten af. Deze parachutisten
zetten dan een responder beacon op en de andere vliegtuigen
vliegen op dit baken af voor het afwerpen van meerdere para
chutisten, voedsel, ammunitie enz.
Het aanvliegen van meerdere vliegtuigen op hetzelfde res
ponder beacon is mogelijk, doordat de impulsfrequentie der
vliegtuiginstallalies onderling verschillen. Men ziet dan wel op
de kathodestraalbuis de impulsen veroorzaakt door andere
zenders, maar deze staan dan door verschil in impulsfrequen
tie niet stil en veroorzaken een groen waas, waaruit gemak
kelijk de stilstaande piek van de eigen zender te herkennen is.
B.A.B.S.
Babs, een afkorting van Beam Approach Beacon System, is
een uitbreiding van het Rebccca-Eureka-systeem zoals hier
boven beschreven.
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B.A.B.S.

Men kwam al gauw op de gedachte de voortdurende aan
wijzing van de afstand lol het vliegveld, welke Rebecca geeft,
te gebruiken voor landingen bij slecht zicht. Het systeem
moest dan echter zodanig uitgebreid worden, dal het vliegtuig
in een bepaalde veilige koers naar de landingsbaan geleid kon
worden en niet in een willekeurige koers, zoals bij Rebecca.
Hiervoor werd een responder bcacon
l
geconstrueerd
met twee gerichte an
*
S
tennes,
waarvan
het stralingsdiagram
o
er uitziet als voorgesleld in fig. 9. De
/
1 antennes worden om de beurt iedere
/
I
SMAU-E
i
BREDE
J/8 seconde ingeschakeld. Is de anten
IMPULSEN I
IMPULSEN
/
ne, welke lob A veroorzaakt, inge
/
I
/
schakeld, dan zijn de impulsen, welke
I
/
I
/
teruggezonden worden, 5 micro-secon\
/
\
/
den lang, terwijl voor lob B de impul
' / ✓
sen 12 micro-seconden lang zijn. De
Fig. 9. Stralingsdiagram impulsen op de indicator in het vlieg
tuig zullen dus gedurende de tijd, dat
van Babs antennesyslcem.
antenne B werkt, ongeveer twee maal
zo breed zijn als wanneer antenne A werkt.
Daar de antennes 8 maal per seconde omgeschakeld wor
den, zullen door de nalichtingstijd van de kathodestraalbuis
beide tekens zichtbaar en constant zijn.
Bevindt hel vliegtuig zich juist tussen de twee lobben A en
B in, dan zullen zowel het brede teken afkomstig van B als
het smalle teken afkomstig van A even sterk ontvangen wor
den en zullen ze ook op het scherm even groot zijn.
Fig. 10 laat verder de beelden zien, welke optreden bij de
verschillende posities ten opzichte van het baken.

A

Resumerende kunnen we zeggen: dat B.A.B.S. de volgende
gegevens verschaft voor de landing:
a De weg, welke het vliegtuig te volgen heeft naar het vlieg
veld.
b Men kan zien, wanneer de lengle-as van het vliegtuig in

Fig. 10. Beelden op het scherm van ceir Rcbccca installatie bij gebruik
van B.A.B.S.-radar-landingsbaken.
2
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B.A.B.S.
de richting van hel baken wijst, hetgeen het vliegen langs
de koerslijn gemakkelijker maakt.
Men heeft een continue indicatie van de afstand lot het
veld.

Een nadeel van Babs is, dal het systeem niet aangeeft, hoe
gedaald moet worden.
Van een landingssysteem wordt gewoonlijk geëist, dal het
direct door de piloot afleesbaar is. Bij Babs is dat vrijwel on
mogelijk. Een navigator leest de tekens en geeft door middel
van een telephoonsysteem, dat zich in het vliegtuig bevindt,
aan den piloot door, welke koers gevlogen moet worden en
de afstand lot het veld.
Directe en indirecte Radar.
Radarsystemen welke alleen met reflecties werken noemt
men „Directe Radar” in tegenstelling met de systemen welke
met „Responders” uitgerust zijn, die men onder de categorie
„Indirecte Radar” brengt. Rebecca-Eureka en Babs zijn voor
beelden van indirecte Radar.
Een voorbeeld van directe Radar is A.S.V., waarbij men aan
de letters de betekenis geeft: Air to Surface Vessels. A.S.V.
bestaat uit een in een vliegtuig gemonteerde impulszender en
ontvanger zoals beschreven onder Rebecca. Het vermogen is
zo groot dat reflectie’s veroorzaakt door boven water varende
schepen of duikboten waargenomen en opgespoord kunnen
worden op dezelfde wijze als bij Rebecca.
Radar-hoogtemeter.
Het radarprincipe is ook loegepasl bij de constructie van
hoogtemeters voor vliegtuigen.
De gebruikelijke hoogtemeter aan boord van vliegtuigen is
de zogenaamde barometrische hoogtemeter, waarvan de wer
king berust op de luchtdrukverandering, welke als functie van
de hoogte optreedt.

■
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Om de juiste hoogte ten opzichte van de bodem te weten,
moeten dan de luchtdruk op de bodem ter plaatse en de luchtdrukverdeling als functie van de hoogte bekend zijn. Boven
vijandelijk gebied of boven de oceaan is dit echter geenszins
altijd bet geval.
Vooral bij het afwerpen van parachutisten of materiaal is
nodig vrij nauwkeurig de hoogte boven de bodem, waarover
men vliegt, te weten. Vliegt men te laag, dan gaat de para
chute niet tijdig genoeg open en vliegt men te boog, dan vor
men de parachutisten te lang een doelwit voor de vijand.
Boven de oceaan wordt de absolute hoogtemeter in combi
natie met de barometrische hoogtemeter gebruikt voor navigatiedoeleinden, b.v. voor het bepalen van de zijwind.
Een radar-lioogtemeter is als volgt ingericht: aan weers
zijden van hel vliegtuig zijn
twee kleine dipoolantennes
gemon teerd.
Eén dipool wordt gebruikt
voor het ui (zenden van im
pulsen met een frequentie van
ongeveer 400 Mc.
De aarde reflecteert deze
impulsen en via een tweede
dipool worden ze weer ont
vangen. Zowel de uitgezonden
als de gereflecteerde impuls
worden beide op een indicator
met een cirkelvormige tijdbasis gezel.
Deze cirkel vormige tijdbasis
wordt verkregen door zowel op de horizontale als op de ver
ticale afbuigplaaljcs van de kathodestraalbuis een wissel
spanning te zetten van dezelfde frequentie, maar 90° in phase
verschoven.
In hel midden van het fluorescerende scherm is een con
tactpunt aangebracht, dal bij het opleggen van een spanning

OBOE
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de straal van de cirkel vergroot. Een impuls op dit contact
punt wordt dus op deze wijze door een afwijking op de cirkel
zichtbaar gemaakt.
De eerste impuls — dat is die, welke direct van de zender
komt — kan door middel van een knop nauwkeurig op nul
gezet worden. De tweede impuls bevindt zich ergens op de
cirkel, afhankelijk van de hoogte.
Zoals in fig. 11 te zien is, gaat de schaal tot 5000 voet.
Vliegt het vliegtuig nog hooger, dan gaat de impuls weer
opnieuw langs de cirkel. Bij de aflezing kan men dus eventueel
een fout van één of meerdere malen 5000 voet maken. Hier
voor is een schakelaar aangebracht, waarmede het bereik 10
maal zo groot gemaakt kan worden. Eerst leest men dan af
op de schaal, waarna men de fijnaflezing op de 5000 voet
schaal doet.
Oboe.
Oboe is de naam voor een
Engels radar-navigatiemiddel
voor de uitvoering van een
/
precisiebombardement.
Fig. 12 geeft het principe
/
van dit systeem aan. Station
/
/
P, het koersgevende station
/
(bijgenaamd Cat) en Station
Q, dat hel punt bepaalt waar
KOERS
/
GEVENDE
/
de bommen losgelaten worden
STATION
.
P(CAT)
(bijgenaamd: Mouse), zijn
impulszenders op dezelfde
AFWERP
,
STATION
e
draaggolffrequenlie, maar met
Q (MOUSE)
verschillende impulsfrequen
Fig. 12.
tie. In hel vliegtuig bevindt
zich een responder beacon, dat antwoord op beide grond
stations, waardoor elk grondstation de afstand tot het vlieg
tuig kan bepalen.
Het koersgevende station zendt punt-slreep signalen uit,
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welke de piloot kan horen en welke hem op de cirkelvormige
lijn AB brengen, die zodanig gekozen is, dal ze juist over het
doel T gaat.
Station Q meet de grondsnelheid van het vliegtuig langs de
lijn AB en daar hoogte, snelheid en bomtype bekend zijn, kan
dit station hel juiste punt bepalen, waar de bommen losgelaten
moeten worden. Een signaal uitgezonden naar het vliegtuig
werpt de bommen volautomatisch af.
Alle communicatie tussen grondstations en vliegtuig gaat
langs hetzelfde kanaal, dat gebruikt wordt voor de impulsen.
In de praktijk vliegt de bemanning met behulp van Gec of
een ander navigatiemiddel naar een vooraf afgesproken punt
op de lijn AB en ongeveer 80 km van liet doel. Gearriveerd op
dit punt, luistert de navigator over zijn Oboe-ontvanger naar
het oproepsignaal, dat speciaal voor hem bestemd is en dat
uitgezonden wordt door de grondstations. Na dit signaal scha
kelt hij zijn responder beacon in. De teruggezonden impulsen
worden ontvangen door de grondstations, die de afstand me
ten. Door het koersgevende station worden punten uitgezon
den om aan te geven, dat het vliegtuig zich aan deze zijde van
de lijn AB bevindt en strepen, als het zich aan de andere
zijde bevindt. Als het vliegtuig zich op resp. 15, 10 en 5 mile
van de lijn AB af bevindt, wordt x, y en z uitgezonden in
morsetekens. Vliegt het vliegtuig op de lijn AB, dan worden
bovendien de signalen A, B, C en D uitgezonden, welke den
piloot aangeven dat hij resp. 10, 8, 6 en 3 minuten van het
doel verwijderd is. Tenslotte wordt het afwerpsignaal uitge
zonden, waardoor de bommen automatisch losgelaten worden.
Gemiddeld is er tien minuten nodig om een vliegtuig van
het afgesproken punt tot het afwerppunt te geleiden, zodat
1 paar Oboe-stalions slechts 6 vliegtuigen per uur boven een
bepaald doel kan brengen.
Gewoonlijk werd Oboe dan ook gebruikt door vliegtuigen,
welke het doel aangaven door gekleurde lichtfakkels, waarop
door de volgende bommenwerpers op de normale wijze de
bommen afgeworpen werden.
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In Maart 1943 is men het eerst begonnen met het Ruhrgebied op deze wijze te bombarderen.
De Amerikanen maakten voor de dagaanvallen ook wel ge
bruik van Oboe. Van 18 bommenwerpers was er dan één voor
zien van een Oboe-installatie én deze gaf aan de andere het
sein door voor het afwerpen van de bommen.
De nauwkeurigheid van Oboe voor bommen, afgeworpen op
een hoogte van 1800 meter en op een afstand van 180 km van
de grondstations, bedraagt ongeveer 40 meter en voor bommen
afgeworpen op een hoogte van 7000 meter ongeveer 90 meter.
De snelheid van bet vliegtuig mag dan 480 km per uur be
dragen. Voor een afstand van 400 km van de grondstations is
de nauwkeurigheid ongeveer 140 meter voor bommen afge
worpen op een hoogte van 9000 meter.
Om deze nauwkeurigheid te bereiken moest met veel klei
nigheden rekening gehouden worden.
In de berekening van het afwerppunt werd zelfs het verschil
in voortplanlingstijd van de radiogolven op verschillende
hoogten verwerkt.
P.P.I.
De Plan Position Indicator is een der meest toegepaste vari
aties der radartechniek. Hiermede is het mogelijk voortdurend
de posities van objecten waar te nemen binnen een straal
van 100 km of kleiner.
De P.P.I. wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Op de
grond voor het waarnemen en positie bepalen van vijandelijke
vliegtuigen of eigen vliegtuigen. Maatregelen zijn genomen om
vijandelijke vliegtuigen van eigen vliegtuigen te kunnen on
derscheiden.
P.P.I. gemonteerd in vliegtuigen, wordt ook gebruikt voor
het waarnemen van doelen bij bombardementen. Op schepen
wordt P.P.I. gebruikt voor waarnemingen van duikboten en de
positie van het schip ten opzichte van de andere schepen in
een convooi.
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Een Plan Position Indicator installatie is in het algemeen
als volgt ingericht (zie fig. 13).
Men gebruikt een antenne welke de HF impulsen sterk ge
richt uitzendt. Deze antenne laat men rondwentelen als een
zoeklicht.
GERICHTE
ANTENNE

AUTOMATISCHE
ANTEMNEAANDRUVING

©

ANTENNEOMSCHAKELAAR

HAND AAN
DRIJVING

n]
IMPULSGEVER
ZENDER

ONTVANGER
ZAAGTANDTRILLING
GENERATOR

KATHODESTRAAL
INDICATOR

Fig. 13.
De tijdbasis, welke bij de vorige beschreven systemen uit
een stilstaande lijn op de kathodestraalbuis bestond, wordt bij
de P.P.I. vanuit het middelpunt synchroon met de gerichte
antenne rondgedraaid.
Treft de beam een object dat reflecteert, dan zal op dat
moment een echo-impuls ontvangen worden. Men laat in dit
geval de echo-impuls op de tijdbasis van de kathodestraalbuis
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Fig. Ma. Kaarl van de haven van New York.
geen zijdelingse ontwijking veroorzaken, maar laat de intensi
teit van de lopende punt door de impuls vergroten. Het gevolg
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Fig. 14b. P.P.I. beeld van de haven van New York.
is dat men het object op de kathodestraal ziet als een lichtvlekje. De afstand van dit lichtvlekje lot het middelpunt is
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Fig. 14c. Kaarl Ier oriëntatie op het P.P.I. beeld gelegd.
een maat voor de afstand van het object lot het antennesysteem. Het object zal alleen te zien zijn wanneer het getrof-
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fen wordt door de beam, dus alleen bij een bepaalde stand van
de antenne, waardoor de richting bekend is. Men kan op het
scherm van de kathodcstraalbuis een kaart aanbrengen met
het antenncsysteem als middelpunt, waardoor men direct de
posities op de kaart kan
af lezen.
Voor de P.P.I. gebruikt
kathodestraalbuizen
men
met lange nalichtingstijd.
Hierdoor is het mogelijk
om van objecten die zich
snel bewegen, zoals vlieg
tuigen, waar te nemen in
welke richting zij zich be
wegen, doordat wanneer na
Fig. 15a.
één omwenteling het object
opnieuw getroffen wordt
r't&SPlS Tarce t
SWEEP
^jj^BECHOES
het vorige lichtpuntje nog
TRACÉ
AZIWJTH INOCATOR 5
enigszins zichtbaar is. Ob
I_____ IIN£
Rj
WtC.OCO-YO
jecten
wcjke dicht in de
BI MAR <5
buurt van hel anlennesysteem liggen veroorzaken
sterke reflecties, b.v. hui
zen, hangars, heuvels enz.
■ r
41»
Aangebracht op een schip,
zal het schip zelf sterke re
K9
; AZIMUTHl
IN9CAT0R
flecties veroorzaken. Hier
controlI
door ziet men in het mid
den van de kathodestraalAOAR ANTENNA
buis heldere plekken welke
LOCATIQN
„Ground dutter” genoemd
Fig. 15b.
worden.
Fig. 14b geeft een foto
van een P.P.I. beeld genomen aan boord van een schip dat de
haven van New-York invaart. Indien men van de toestand op
de hoogte is, hetgeen men op de kaart (fig. 14a) kan zien, dan

m

m

||pl

SijgL_

m
:

-■:

P.P.I.

29

kan men de om trek van de haven en de schepen welke er in
liggen duidelijk waarnemen. Het is op deze wijze mogelijk de
haven in te varen bij slecht zicht of gedurende de verduistering.
Men moet de P.P.I. beelden op deze wijze verkregen wel
voorzichtig gebruiken, want van een lage kuststrook met daar
achter gelegen heuvels zullen in hoofdzaak de heuvels weer
gegeven worden, waardoor ongelukken mogelijk zijn.
De P.P.I. wordt verschillend uitgevoerd, naar gelang het
doel waarvoor hij bestemd is.
Fig. 15 geeft de indicator van een P.P.I. welke gebruikt
wordt aan boord van oorlogsschepen en behulpzaam is bij het
richten van de kanonnen. Op deze wijze is het mogelijk doelen
te beschieten welke volko
men onzichtbaar zijn.
De ringen welke men op
het P.P.I.-beeld ziel van
figï 15 stellen afstandsmerklekcns voor. Elke ring
is 10 000 yard vanaf het
antenne-systeem. Deze rin
gen verkrijgt men door de
kathodcstraalbuis niet al
leen door de ccho-impuls,
maar ook door impulsen
met een gegeven frequentie
VARIABlc
te laten oplichten. Wil men
RA-'.CE
MARK
b.v. het scherm voorzien
afslandsmcrkringcn
van
Fig. 10.
<1
van 10 km dan moet men
de buis in frequentie laten oplichtcn gelijk aan
f =

300 000 km/sec.
= 15 000 per./scc.
2 X 10 km

Zoals fig. 16 te zien geeft kan de P.P.I. ook gebruikt worden
met een met de hand instelbaar en geijkt afslandsmcrkteken,
welke dan precies boven het doel gezet kan worden en daarna
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afgelezen. Met hetzelfde oogmerk is hel ook mogelijk gemaakt
hel antennesysleem stil te
SW£EP OF
R F BE AM
zetten en dan met de hand
SELECTED
op hel doel te richten. Hier
door kan men nauwkeurig
de peiling naar het doel
vastleggen.
De ring om het scherm
met de 360° graadverdeeIing kan men met behulp
van een kompas zodanig
instellen, dat direct de pei
ling t.o.v. het ware noorden
afgelezen kan worden.
Hel bereik van de P.P.I.
wordt bepaald door de
zichtwijdle, daar de zeer
hoge frequenties welke
hiervoor gebruikt worden
(1000 Mc) niet gereflec
teerd worden door de Hcavisidelaag. Opvoeren van
het vermogen vergroot hier
door de reikwijdte maar
ANTENNA
LOCATICN
weinig.
Men onderscheidt bij im
H
pulszenders het impuls
Fig. 17b.
vermogen en het gemiddeld
vermogen. De impulstijden zijn zo klein t.o.v. de rusttijden dat
verhoudingen van 10 4 tussen impulsvermogen en gemiddeld
vermogen bereikt worden. Bij een gemiddeld vermogen van
100 Watt is dan de gedurende de impuls uitgestraalde energie
gelijk aan 1000 kW.
Het bereik dal men op het kathodestraalbuisscherm af kan
lezen wordt bepaald door de frequentie van de zaagtandlrilling
voor de lijdbasis.
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Door deze frequentie te verhogen kan men een nauwkeuriger
beeld van de binnen het bereik vallende objecten verkrijgen.
Hel bereik wordt echter dan kleiner. Fig. 16 en fig. 17 laten
beide een P.P.I. zien, waarvan de antenne niet alleen rond
draait, maar ook over een bepaald gebied heen en weer kan
zwaaien, waardoor de objecten in een bepaalde sector op het
scherm duidelijker te zien zijn doordat ze meer keer per tijds
eenheid oplichlen.
Voor het verkrijgen van een ronddraaiende lijdbasis zijn
verschillende methoden bedacht. Gewoonlijk maakt men ge
bruik van een magnetisch veld
voor hel afbuigen der electronenstraal, in tegenstelling met
hetgeen beschreven is op voor
gaande pagina’s, waar door een
electrostatisch veld door middel
van plaatjes de afbuiging ver
oorzaakt wordt.
Fig. 18 geeft een dergelijke
Fig. 18.
Afbuigspocl voor
spoel aan welke men dan om de roiuldraaicndc
lijdbasis voor
kathodcstraalbuis monteert en
P.P.I.
mechanisch tegelijk met de an
tenne laat ronddraaien. Door de spoel voert men de stroom
van de zaaglandtrilling.
Men heeft ook methoden bedacht om de tijdbasis zonder
mechanische hulpmiddelen te laten ronddraaien.
In plaats van de draaiende ijzeren kern met twee spoelen
plaatst men dan een vaste kern met vier spoelen zoals fig. 19
Iaat zien.
De spoelen IA en 1B veroorzaken een tijdbasis welke hori
zontaal staal. De spoelen 2A en 2B een tijdbasis welke verticaal
staat. Men kan de lijdbasis op de gewenste wijze laten draaien
door de verhouding van de grootte van de zaaglandtrillings’stroom in de spoelen 1 en 2 en de polariteit te laten veranderen.
Dit wordt gedaan door middel van spanningen welke van
een potentiometer afgenomen worden, die aan de draaiende
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antenne-as verbonden is. Deze spanningen beinvloeden dan de
grootte en polariteit van de zaagtandtrillingsstromen sinus
vormig met een frequentie, welke overeenkomt met de antenne
draaiing.
De repetitie frequentie waarin de impulsen uitgezonden
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2b

+

lA

lA
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mt

piar
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Fig. 19. Sland van de lijdbasis afhankelijk van de
stromen door de afbuigspoelen.
worden hangt af van de reikwijdte welke men bereiken wil.
Daar dit bij de gebruikelijke frequenties ongeveer gelijk is aan
de zichtwijdte loopt dit voor de verschillende P.P.I.’s niet veel
uiteen. Neemt men hiervoor 75 km, dan moet de impulsfre
quentie gelijk zijn aan
300 000 km/sec.
f =
— 2000 per./sec.
2 X 75 km

j
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Voor de keuze van de draaiingssnelheid van de gerichte
antenne en de scherpte van de beam gelden de volgende eisen
en grenzen.
ppi.
INDICATOR

-----

0=3:

-------TWEE OBJECTEN, WELKE BINNEN DE
BEAM BREEDTE LIGGEN, VERSCM'JNEN
ALS EEN ENKELE VLEK

TWEE OBJECTEN, WELKE JUIST DE
BEAM BREEDTE UIT ELKAAR LIGGEN.
VERSCHUNEN ALS TWEE TEGEN
ELKAAR LIGGENDE VLEKKEN

TWEE OBJECTEN. WELKE MEER DAN
DE BEAMBREEDTE UIT ELKAAR LIGGEN,
VERSCHIJNEN ALS GESCHEIDEN
VLEKKEN

Fig.'20.
De onderste grens van de draaiingssnelheid wordt bepaald
door de nalichtingstijd van de kathodestraalbuis. Kiest men
deze snelheid te laag dan zullen de punten niet voortdurend
zichtbaar blijven. De bovenste grens van de draaiingssnelheid
wordt bepaald door de beamscherpte en het aantal impulsen
3
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dat het doel minstens moet treffen om goed zichtbaar op het
scherm te komen.
Men kan bijvoorbeeld als volgt te werk gaan: Men kiest een

\
RR1.
INDICATOR

DE TWEE OBJECTEN VERSCHILLEN
NIET VOLDOENDE IN AFSTAND B'J
DE GEGEVEN IMPULS-T'JDSDUUR.
ZU VERSCHIJNEN ALS EEN VLEK.

DE TWEE OBJECTEN VERSCHILLEN
DE IMPULS-TUDSDUUR X VOORTPLANTINGS
SNELHEID IN AFSTAND EN VERSCHONEN
ALS TWEE TEGEN ELKAAR LIGGENDE
VLEKKEN.

DE TWEE OBJECTEN VERSCHILLEN
MEER IN AFSTAND DAN DE IMPULST'JD X VOORTPLANTINGS-SNELHEID
EN VERSCHONEN ALS TWEE
GESCHEIDEN VLEKKEN.

Fig. 21.
kathodestraalbuis met een gegeven nalichtingstijd. Hierdoor
ligt de draaiingssnelheid van de antenne vast. Bij deze draaiingssnelheid moet de beamscherpte zodanig zijn dat voldoende
impulsen het object raken. Bij een gegeven impulsfrequentie
is hiermede dan de beamscherpte vast te leggen.
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Nu zal men in het algemeen de beam zo smal mogelijk wil
len houden met het oog op het onderscheidingsvermogen van
de P.P.I. voor objecten, welke dicht bij elkaar liggen fzic hier
voor fig. 20).
De ontwikkeling van de P.P.I. heeft zich hierdoor bewogen
in de richting van buizen met langere nalichtingstijd,scherpere
beams en hierdoor lagere antenne-draaisnelheden. De lage
draaisnelheid heeft weer het nadeel dat van objecten die zich
snel en op korte afstand bewegen de baan niet voldoende ge
volgd kan worden. Hierdoor moet de keuze van het een en
ander afhangen van het doel waarvoor de P.P.I. gebruikt zal
worden.
Het opvoeren van de beamscherpte heeft tengevolge gehad
dat de frequentie steeds opgevoerd is om nog antennes van
redelijke grootte te kunnen verkrijgen. Frequenties van
1000 Mc tot 10 000 Mc zijn gebruikelijk. Het opwekken van
HF energie in deze frequenties gebeurt met magnetron- of
klystron-oscillatoren. De oscillator is gewoonlijk geblokkeerd
door een negatieve spanning, welke een kort ogenblik opge
heven wordt door een impuls van de impulsgenerator.
De tijdsduur van de impuls is van belang voor het onder
scheiden van objecten welke dicht bij elkaar liggen in de rich
ting van de voortplanting.
Met een impuls van 1 micro-seconde kan men objecten
onderscheiden welke niet minder dan 300 meter van elkaar
liggen. Fig. 21 geeft hiervan een voorstelling.
Verhoudingen tusschen impuls-duur en periode-duur van
1 op 1000 zijn als normaal
n
te beschouwen.
IMPULS
!
-i-fc DUUR
Bij een impulsfrcquenlie
t PERIODE 1
van 2000 pcr./sec. is dan
de impulsduur een halve
Fig. 22.
micro-seconde en kunnen
dus objecten onderscheiden worden welke niet minder dan
75 meter van elkaar verwijderd zijn in de voortplantingsrichting.
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I.F.F.
IndenlificaUon Friend or Foe. Bij de besproken P.P.I. is het
niet mogelijk op een eenvoudige en overzichtelijke wijze vriend
en vijand van elkaar te onderscheiden. Een methode is een
peiling van het bevriende schip ol' vliegtuig nemen en daarna
te zien welke vlek op de P.P.I. overeenkomt met die peiling.
Wanneer vele vliegtuigen of schepen aanwezig zijn, zoals ge
woonlijk, is deze methode ondoenlijk. Om toch vriend van
vijand te kunnen onderscheiden heeft men het volgende ge
daan. Men richt de bevriende vliegtuigen of schepen in met
responder beacons, zoals besproken op blz. 13. Deze responder beacons antwoorden zodra zij een impuls ontvangen.
De frequentie van de responder beacons wordt lager geko
zen, waardoor hinderlijke reflecties van naburige gebouwen of
heuvels vermeden worden. Om de bevriende vliegtuigen of
schepen onderling nog te kunnen identificeren laat men de
responder beacons hun uitgezonden impulsen in sterkte mo
duleren met morsetekens welke de roepletters van dat vlieg
tuig of schip vormen. Om dit op te kunnen nemen heeft men
een aparte P.P.I., waarvan de antenne niet ronddraait, maar
met de hand in een bepaalde richting te zetten is. In plaats van
een kathodestraalbuis met ronddraaiende tijdbasis met intensiteitsmodulalie past men een gewone tijdbasis toe waarop de
impulsen als pieken verschijnen, zoals beschreven op blz. 8.
De responder beacons welke zich aan boord van de vlieg
tuigen of schepen bevinden noemt men gewoonlijk I.F.F. en
zij kunnen niet alleen gemoduleerd worden met roepletters,
maar ook met noodsignalen, waardoor men zo mogelijk snel
voor hulpverlening kan zorgen.

HLS.
Gedurende het begin van de oorlog, toen men ervaring kreeg
met radarapparaten in vliegtuigen, zoals ASV, bleek het aan
sommige radaroperateurs mogelijk uit de impulsen, welke bij

Radar antennes aan boord van een vliegtuig-mocderschip.
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overlandvluchten zichtbaar werden, steden of andere voor
radar markante plaatsen, te herkennen.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van H„S, een apparaat
dat ten doel heeft een gedeelte van de bodem, waarover men
vliegt, herkenbaar te maken met het doel precisiebombarde
menten uit te voeren zonder zicht. Een belangrijk voordeel
van H2S boven Gee of Oboe als instrument voor precisiebom
bardementen is, dat men niet gebonden is aan een bepaalde
afstand. Hiermede is het mogelijk een precisiebombardement
uit te voeren op elke plaats, welke binnen het vliegbereik van
de bommenwerper ligt.
H2S bestaat uit een P.P.I. compleet met impulszender-ontvanger en een draaiende antenne, gemonteerd onder de romp
van hel vliegtuig. De draaiende gerichte antenne is omgeven
door een grote gestroomlijnde kap en is dus niet zichtbaar.
Een bijzondere moeilijkheid bij H.,S was het beeld, dat de
P.P.I. gaf, in overeenstemming te brengen met de kaart. Zou
men namelijk een lineaire tijdbasis nemen, zoals gebruikelijk
is, dan zouden punten, waartussen een bepaalde afstand be
staat, onder het vliegtuig dichter op elkaar slaan op de indi
cator dan op enige afstand van het vliegtuig. Om dit te voor
komen, heeft men de tijdbasis een speciale vorm gegeven,
welke automatisch met de hoogte verandert.
Men zou verwachten, dat het beeld van de aarde over de
indicator zou bewegen. Men heeft de P.P.I. echter zo ingericht,
dat het beeld automatisch in tegengestelde richting wordt
bewogen. De snelheid van de tegengestelde beweging wordt
automatisch bepaald door de vliegsnelheid en heeft zodanige
waarde, dat bij windsnelheid nul het beeld gedurende 5 minu
ten stilstaat. Men ziet dan het eigen vliegtuig in de vorm van
een cirkel over het stilstaande beeld bewegen. Na 5 minuten
springt het beeld plotseling over naar de volgende etappe. Is
er wel wind, dan beweegt liét' beeld zich hierdoor langzaam.
Voor het bepalen van richting en sterkte van de wind zijn
twee knoppen aangebracht, gemerkt noord-zuid en oost-west.
Met behulp van deze knoppen kan men het beeld geheel tot
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stilstand brengen en dan op de gecalibreerde knoppen de
snelheid van de twee windcomponenten aflezen.
Van het beeld, dat op de P.P.I. verschijnt, staat het noor
den altijd in dezelfde richting, onafhankelijk van de koers van
RESPONSES ON P.R l
BEARING DISC
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TRACK
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BOMBING_
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POSITION
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Fig. 24. H2S indicator.
het vliegtuig, juist zoals bij een landkaart. Dit heeft men ver
kregen door een phaseverschil tussen de draaiende antenne
en de draaiende tijdbasis op te laten treden en dit phasever
schil te laten bepalen door een magnetisch kompas.
De diameter van het cirkeltje, waarvan het middelpunt de
plaats van het vliegtuig aangeeft, de „bombing marker”, wordt
bepaald door vliegsnelheid, hoogte en aërodynamische gege
vens van de bom.
Deze diameter geeft de afstand aan, die de bom nog aflegt
na het loslaten.

G.C.A.
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Het bombarderen door middel van H..S gaat nu als volgt:
eerst wordt door de H,S operateur de windsnelheid en -rich
ting bepaald, zoals hierboven beschreven. Met behulp van een
automatische rekenmachine, welke men gewoonlijk bij bomrich tappa raten toepasl, wordt de drifthoek bepaald. Nu kan
men met de drifthoek als gegeven, een lijn, de „track marker”
op het P.P.I. beeld veroorzaken, welke de richting aangeeft,
waarin het vliegtuig vliegt. Bij het loslaten van de bommen
zullen deze terecht komen op het snijpunt van de „bombing
marker” en de „track marker”.
Nu moet nog dit snijpunt boven het doel gebracht worden.
Na herkenning van het doel kan nu het beeld door enkele
knoppen zodanig verschoven worden, dat het doel onder het
kruisteken valt. Dit kruisteken slaat vast op het scherm. Met
behulp van de „track marker” geeft nu de H2S-operateur den
piloot de koers op, welke gevlogen moet worden om boven het
doel te komen. Vallen het snijpunt, van „Track marker” en
„Bombing marker” samen met het kruispunt dan worden de
bommen afgeworpen.
Fishpond.
Vliegtuigen, uitgerust met H2S, zijn dikwijls ook voorzien
van een extra P.P.I. met lineaire tijdbasis voor het zichtbaar
maken van vliegtuigen, welke in de nabijheid vliegen. Deze
hulpinslallatie wordt Fishpond genoemd.
Het G.C.A. Blindlandingssysteem.
Hoewel voor de oorlog al verscheidene pogingen gedaan zijn
het blindlandingsprobleem geheel of gedeeltelijk op te lossen
is men er toen niet in geslaagd een bevredigend en betrouw
baar systeem te vinden. In de oorlog werd het blindlanden
nog meer urgent. Dikwijls, vooral in het begin van de oorlog,
moest op verduisterde vliegvelden geland worden.
Vele vliegtuigen, die om het veld cirkelen en op hun beurt
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Fig. 25b. Interieur G.C.A.-trailcr.
wachten om tc landen moeten vanaf de grond gecontroleerd
kunnen worden. Indien een landing mislukt, dat wil zeggen
het vliegtuig nog te hoog is wanneer het boven de landings
baan is, dan moet het veilig weer op kunnen trekken en op
nieuw de landingsprocedure kunnen uitvoeren zonder daarbij
door andere vliegtuigen gehinderd te worden.
Bij het bepalen van het blindlandingssysteem voor militaire
vliegtuigen moest men ook rekening houden met het feit dat
geen lange oefentijd gevergd kon worden en dat dikwijls nog
onervaren, of door een luchtgevecht uitgeputte piloten er ge
bruik van moesten maken. Ook een uitgebreide en dus trefbare radio-installatie aan boord van het vliegtuig moest liefst
vermeden worden.
De G.C.A., afkorting voor „Ground Controlled Approach”
voldoet aan de meeste van deze eisen. Het beslaat uit:
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1°. Een zoeksysteem bestaande uit P.P.I. met een bereik van
30 miles.
2°. Een precisiesysleem bestaande uit twee P.P.I.’s met een
bereik voldoende voor hel uilvoeren van de landing. Eén
voor de hoogte van hel vliegtuig en de afstand tot het
veld en de andere voor de koers en dc afstand lot hel veld.
De installatie is gemonteerd in auto’s en kan hierdoor naast
een willekeurige landingsbaan gezet worden. De auto’s zijn
voorzien van telefoniezenders op de meest voorkomende frequentie’s en de operateurs geven hierdoor hun waarnemingen
of orders door aan dc vliegtuigbestuurders van dc wachtende
of landende vliegtuigen.
Het zoeksysteem.
Hel zoeksysteem bestaat uit een normale P.P.I., zoals be
schreven op blz. 23 werkende op 3000 Mc (10 cm golflengte)
met een bereik van 30 miles. Achter deze indicator zit de ver
keersleider en regelt de koers en hoogte van elk vliegtuig
binnen hel bereik van het apparaat.
Hij kiest een machine uit en geeft deze over aan de volgende
operateur, welke er voor zorgt, dat deze machine in het gebied
van het precisiesysteem komt.
Precisiesysteem.
Het precisiesysteem is het belangrijkste en meest typerende
deel van de G.G.A. Hiermede wordt het vliegtuig tot op de
landingsbaan geleid.
Het bestaat uit twee indicatoren en twee meters, elk be
horende bij een indicator, waarvan men de afwijking van de
juiste koers of van de juiste hoogte in voeten kan aflezen.
Achter elke indicator zit een operateur welke het lichtvlekje
volgt door middel van een dunne snaar welke over de indica
tor loopt en die met de hand instelbaar is. Op de koersindica-
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Fig. 26. Koersaanwijzing in precisie-systeem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Builen koers.
Op koers.
Builen koers. Verander uw koers naar ... graden.
Vliegveld.
Landingsbaan.
Horizonlaal-anlcnne.
Beweegbare snaar.
Lijn voor landingsbaan.
Indicator voor koers.
Vlicgluigreflcclic buiten de lijn van de landingsbaan. Deze fout
wordt aangegeven door de meter in voelen en doorgegeven naar
den vlicgtuigbcsluurder.
I-Iandwicl (bediend door den koersopcrateur).
Foutaanwijzer.
Communicatie (bediend door den landingsoperaleur).
Vlicgtuigrcfleclic „op koers”.

.
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Fig. 27. Hoogleaanwijzing in prccisie-syslecm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Builen dalingslijn.
Op dalingslijn.
Vliegveld.
Vcrticaal-anlcnnc.
Vliegluigreflcclie niet op dalingslijn. Deze afwijking in ho.oglc
wordt aangegeven door de meier in voelen en doorgegeven naai
den vliegtuigbcstuurdcr.
Beweegbare snaar.
Dalingslijn.
Grondlijn.
Foulaanwijzer.
Handwiel (bediend door een hooglc-opcralcur).
Indicator voor hoogte.
„Builen dalingslijn”. Verhoog uw daalsnelheid tol ... voet/min.
Communicatie (bediend door den landingsoperaleur).
Vliegluigreflcclie op dalingslijn.

o
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lor is een vaste lijn aangebracht, welke de landingsbaan voor
stelt en op de hoogte-indicator een lijn welke de grond voor
stel l. Men kan de positie van het vliegtuig ten opzichte van
deze lijnen dus bepalen.
J
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Fig. 28. Meters, die de afstand (in voeten) aanwijzen, die hel vliegtuig
builen de koers of onder de dalingslijn vliegt.
De twee operateurs achter de indicatoren doen niet anders
dan met de beweegbare snaar het vliegtuig volgen. Deze snaar
is verbonden mei een meter welke aangeeft hoeveel men van
de juiste koers of hoogte verwijderd is. Achter deze twee
meters zit een operateur, welke in verbinding met den vlicgtuigbestuurder staal en aan dezen doorgeeft hoger of lager te
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De
1,
4
5,
10

antennes
2 en 3 zijn voor radiocommunicatie.
richtapparaat voor de kanonnen.
6, 7, 8 en 9 radiocommunicatie.
draaiende antenne voor Plan Position Indicator voor het
waarnemen van vliegtuigen.
11 radiocommunicatie.
12 Radar beproevingsinstallatie.
13 draaiende antenne voor Plan Position Indicator voor het
waarnemen van schepen en aan de oppervlakte varende

i
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duikboten.
14 radiocommunicatie.
15 aanvliegbaken.
16, 17, 18, 19 en 20 radiocommunicatie.
21 antenne voor Plan Position Indicator.
22 aanvliegbaken.
23 antenne voor Plan Position Indicator.
24 en 25 radiocommunicatie.
26 I.F.F. Identification Fricnd or Foe.
27 en 28 radiocommunicatie.
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vliegen, zoveel naar links of zoveel naar reclils. Op deze wijze
wordt hel vliegtuig tot b.v. 10 a 20 meter boven liet begin van
de landingsbaan gebracht, waarna de vliegtuigbesluurder zelf
de landing kan voltooien.

Fig. 29.
Voor het verkrijgen van een kleine duidelijk begrensde licht
vlek op de indicator is de bcam bij hel prccisiesysteem zo smal
mogelijk gehouden. Voor de horizontale aftasting gebruikt
men een beam van 1° breedte en voor de verticale een van
0.6 hoogte.
De beams van het prccisiesysteem worden niet mechanisch
bewogen maar clectrisch door de phase van de stroom naar de
verschillende dipolen, waaruit de antenne bestaat, te wijzigen.
Dit is mogelijk doordat slechts een kleine sector afgetast be
hoeft te worden. Fig. 29 geeft hiervan een voorbeeld. Horizon
tale en verticale aftasting zijn hierop aangegeven in blokken.
Dit komt overeen met de werkelijkheid. Men gebruikt voor de
beide gerichte antenne’s dezelfde zender en ontvanger welke
elke achtste seconde omgeschakeld wordt. De horizontale en
verticale indicator worden in hetzelfde rhythme om beurten
ingeschakeld, zodanig, dat tegelijkertijd de antenne voor ver-
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licalc aftasting en verticale indicator en een achtste seconde
later de antenne voor horizontale aftasting en de horizontale
indicator ingeschakeld zijn.
G.C.A. heeft zowel in Engeland als in het verre Oosten vele
malen bewezen een goed landingssysteem te zijn. Voor de bur
gerluchtvaart zijn er toch nog enkele nadelen, welke het ge
heel doorvoeren van dit systeem misschien zullen tegen
houden.
Een zeer goed getraind stel operateurs (minstens drie) is
nodig om de vliegtuigen veilig en snel op de landingsbaan te
brengen.
De installatie is dermate gecompliceerd, dat voortdurende
controle en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn door
goed geschoold personeel.
Niet iedere vliegtuigbestuurder zal zich geheel durven laten
leiden door de operateurs op de grond.
Doordat bij het binnenleiden van telefonie gebruik gemaakt
wordt kunnen taalmoeilijkheden onverstaanbaarheid tenge
volge hebben.

s
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Loran en Gee.
Loran, een afkorting voor Long Range Navigation is een
navigatiesysteem dat een zeer groot gebied bestrijkt en ge
bruikt wordt op de Oceaanroules, zowel over de Atlantische
Oceaan als over de Indische en Stille Oceaan.
Het Loran-systeem is Amerikaans, maar is ontwikkeld uit
een soortgelijk Engels systeem de „Gee”.
De werking kan aan de hand van fig. 30 verklaard worden.
Men stelt, aan de kust, vier zendstations op.
Zender A, de Master, zendt op een frequentie van ongeveer
2 Mc impulsen uit met een impulsfrequentie van ongeveer
25 impulsen per seconde..
Zender B, de Slave, is een responder. Zodra bij zender B een
impuls van zender A aankomt geeft deze zender ook een im
puls.
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Fig. 30. Kaart voor positiebepaling door middel van Loran. Zenders
B en C worden gewoonlijk gecombineerd tot één zender. Deze ge
combineerde zender werkt dan tegelijkertijd als Master en als
Slave station.

,
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Op een punt P, dat een afstand van de beide zenders afligt,
zal men twee impulsen ontvangen. Eén van de Master en één
van de Slave. Deze twee impulsen komen na elkaar in punt P
aan.
Het tijdverschil in aankomst van de twee impulsen op punt
P is afhankelijk van
1.
2.
3.
4.

De voortplantingstijd van A naar P is lAP
„ A „ B is tAB
,, B „ P is t BP
De tijd welke nodig is om het Slave station een impuls te
doen geven na ontvangst van een impuls van de Master
is td.
Het tijdverschil in aankomst tv is gelijk aan:
99

tv — lAB + td ~f t BP

I

^ AP

en lv is dus afhankelijk van het verschil in afstand tussen
AB en BP (de andere tijden zijn constant).
Neemt men een bepaald tijdverschil of afstandverschil dan
zijn er meerdere punten welke hieraan voldoen.
Verbindt men deze punten tot een lijn, dan zal deze lijn
alle punten aangeven, die een gegeven afstandverschil met de
stations A en B hebben.
Deze lijnen heeft men in kaart gebracht en voorzien van
getallen welke het aantal micro-seconden aangeven die men
ter plaatse tussen de twee impulsen meet.
Behalve de Master en de Slave, A en B, heeft men nog een
stel zenders, C en D, geplaatst, welke op de zelfde hoogfrequentie werken als A en B, maar met een andere impuls
frequentie.
De lijnen met constant afstandverschil naar deze twee zen
ders zijn ook in dezelfde kaart aangebracht als die van A en B.
Met de plaatsing van de zenders C en D ten opzichte van A
en B kan men de hoek regelen waaronder de bijbehorende
lijnen elkaar zullen snijden en hiermede de nauwkeurigheid
van positiebepaling gelijkelijk over het gebied verdelen.
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LORAN
1MPU LSEli

t
HULP
IMPULSEN

Fig. 31.

T'JDMERK
TEKENS
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Een positiebepaling gebeurt clan als
volgt: Men bepaalt eerst het tijdverschil
tussen de impulsen van de stations A en
B en zoekt op de kaart de lijn op welke
met dit tijdverschil overeenkomt. Daar
na doet men hetzelfde met de impulsen
van station C en D.
Het snijpunt van de twee lijnen geeft
de positie aan.
Verscheidene stellen lijnen geven twee
snijpunten. Gewoonlijk liggen deze pun
ten zover uiteen dat vergissingen niet
mogelijk zijn.

1

I I lil I ] I I I I
IMPULS

Fig.32. Elk streepje
stelt 1000 micro-scc.
voor. liet gebied tus
sen de twee tijdincrklckcns waar de
impuls staal kan
zeer vergroot en
voorzien van klei
nere tijdmerktekens
weergegeven
worden.

De Loran-ontvanger.
De Loran-ontvanger, een gecompli
ceerd apparaat, maakt het mogelijk lij
den te melen met een nauwkeurigheid
van ± 1 micro-seconde.
Men gaat hierbij als volgt te werk:
Na versterking en detectie maakt men
beide impulsen zichtbaar op een kathodestraal-indicator. In het apparaat zelf
wekt men twee impulsen op, waarvan
men de afstand regelen kan en die men
nauwkeurig op het zelfde tijdverschil
kan instellen als de twee Loran-impulsen. Zie hiervoor fig. 31. Men voorziet
de lijdbasis van tijdmerktekens, welke
gevormd worden uit een 100 kc kristaloscillator. In fig. 32 stelt elk streepje
1000 micro-sec. voor. Het gedeelte tussen
twee lOOO-micro-sec.-merktekens waarin
de impuls staal, kan nu nog sterk ver-
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groot weergegeven worden, waardoor men in slaat is tot op
1 micro-seconde nauwkeurig het tijdverschil af te lezen. Bij
de aflezing maakt men gebruik van de hulpimpulsen, daar de
Loran-impulsen l)ij „Nachteffect” soms zeer sterk variëren of
zelfs voor enkele ogenblikken verdwijnen.
De Loran-onlvanger is ook ingericht voor de mogelijkheid
’F*LAAG

' ET LAAG
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LORAN KAARTEN Z'JN INGERICHT VOOR
DEZE REFLECTIE

Fig. 34.
langs een „Loran-lijn” te vliegen met voortdurende koers
controle zonder dat men steeds weer hel aantal micro-seconden behoeft te lellen.
Men maakt dan gebruik van twee tijdlijnen. Op elke tijdbasis zet men een impuls en men regelt het begin van de zaagtandlrilling van elke lijdbasis zodanig dat voor de gevraagde
Loran-lijn de impulsen juist onder elkaar komen te staan zo
als fig. 33 aangeeft. Wijkt het vliegtuig van de Loran-lijn af,
dan zullen de impulsen niet meer onder elkaar slaan.
Aan de wijze waarop de impulsen uit elkaar lopen kan men
waarnemen hoe men moet sturen om weer op de lijn terug te
komen.
De invloed op de nauwkeurigheid door „Nachteffect” op het
systeem is betrekkelijk gering. Impulsen, welke via de Heaviside-laag de ontvanger bereiken zullen later aankomen dan de
impulsen die de directe weg gevolgd hebben. In plaats van één
impuls zal men dan meerdere impulsen zien, daar meerdere
soorten van reflectie mogelijk zijn, zoals fig. 34 en 35 laten
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zien. Men zal zoveel mogclijk van de eerste impuls, de grond
golf, gebruik maken, welke ook te herkennen is doordat deze
veel constanter is dan de andere impulsen.
Op grote afstand van de zenders zal evenwel deze directe
impuls zo klein geworden zijn ten opzichte van de indirecte,
dat deze niet meer waar te nemen is. Vooral ’s nachts zal dit
ENKELE REFLECTIE
'E* LAAG

GROND GOLF

DUBBELE REFL
* E* LAAG

T_a
ENKELE REFLECTIE
"F” LAAG

DUBBELE REFLECTIE
’F" LAAG

Fig. 35.
effect sterk naar voren treden. Om in dit geval toch nog de
signalen te kunnen benutten heeft men op de Loran kaarten
extra lijnen aangebracht, die rekening houden met de extra
vertraging, die signalen welke door de Heaviside-Iaag gereflec
teerd worden, ondergaan. Deze lijnen zijn berekend voor im
pulsen die slechts één maal door de „E” laag gereflecteerd zijn.
Met enige oefening is het wel mogelijk deze impuls uit de
meerdere door reflectie ontstane impulsen te herkennen.
Doordat gebruik gemaakt kan worden van de indirecte gol
ven is de reikwijdte ’s nachts veel groter dan overdag.
’s-Nachts is de reikwijdte ongeveer 2500 km en overdag
ongeveer 1300 km. (Zie de kaart op blz. 56—57).
Men onderscheidt twee soorten Loran:
Standard Loran. Bij dit systeem liggen Master en Slave station
zo dicht bij elkaar, dat tussen deze twee stations alleen van
directe straling gebruik gemaakt kan worden.
S.S. Loran. Bij Sky wave Synchronisation Loran liggen de
Master en Slave stations zover uit elkaar dat de verbinding
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Fig. 37. Loran-onlvanger.
hiertussen alleen door indirecte golven kan geschieden.
De nauwkeurigheid van het laatste systeem moet groter zijn
dan bij Standard Loran, maar een nadeel is dat het alleen
’s nachts werkt.
Het Engelse Radar Grid syStem de „Gee”, waaruit Loran
ontwikkeld is, werd aanvankelijk gebruikt op frequenties
boven de 30 Mc om de moeilijkheden met de indirecte golven
te omzeilen. Later is een „Gee” geïnstalleerd welke op lagere
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frequenties werkte, waarmede men de reikwijdte aanmerkelijk
vergrootte.
Hel Loran-systeem heeft een zwak punt met hel oog op
vijandelijke actie. Het gehele net van zenders zoals dat op het
kaartje van fig. 36 te zien is en alle daarop werkende ont
vangers, bestrijken slechts het kleine frequenliegebied van
1700 kc—2000 kc. Indien de Duitsers of Japanners een Slave
station opgericht hadden van groot vermogen dan zou op de
indicatoren van de ontvangers een derde impuls verschenen
zijn en identificatie van de juiste impuls zou lastig geweest zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid dal ontvangers en Lorankaarten in handen van de vijand vallen, waardoor deze zelf
van hel systeem gebruik kan maken. Hiervan bestaan voor
beelden van beide kanten. De Duitsers maakten gebruik van
Loran voor hun navigatie op de Atlantische Oceaan en hebben
op het laatst van de oorlog Londen gebombardeerd met behulp
van „Gee”, waarbij buitgemaakte ontvangers werden gebruikt.
De Engelsen hebben een Duits baken benut het „Sonnc”
systeem dat in Spanje opgesteld stond en ook dienst deed voor
lange afstand navigatie over de oceaan voor de duikboten.
Wat de Loran betreft bestaat tegen het gebruik van de
vijand nog wel een afweermiddel.
De tijd welke bij de Loran-lijnen op de Lorankaarten aan
gegeven staat is ook afhankelijk van de tijd welke nodig is
tussen het ontvangen en weergeven van een impuls door het
Slave station. Een verandering van deze laatste tijd zal het
gevolg hebben dat alle getallen op de Loran-kaart met een
vast bedrag vermeerd of verminderd moeten worden, waar
door bestaande kaarten waardeloos worden.
Toepassing van Loran in de Burgerluchtvaart en scheepvaart.
Nog steeds is men er niet toe overgegaan een door iedereen
te gebruiken navigatiesysteem voor de grote oceaanroutes
aan te nemen. Loran maakt een goede kans, maar heeft toch
ook zijn bezwaren.
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Hel systeem in zijn geheel is niet eenvoudig genoeg. De
grondstations eisen continu een aantal goed geschoolde tech
nici voor onderhoud.
De ontvanger is gecompliceerd en een goede aflezing onder
alle omstandigheden eist een lange trainingstijd.
Gee.
Gce is een soortgelijk hyperbolisch navigatiesysteem als
Loran. Het werkt op frequenties tussen 20 Mc en 85 Mc met
een concentratie bij 60 Mc. De Heaviside laag geeft, voor deze
frequenties geen reflectie meer, zodat hierdoor geen onnauw
keurigheden kunnen ontstaan. Hier slaat weer tegenover, dal
de reikwijdte niet veel grooter is dan de zichtwijdte. Gee is dus
geen lange-afstand-navigatiemiddel zoals Loran. De reikwijdte
voor vliegtuigen is ongeveer 400 km.
Een Gee chain, dat is de combinatie van drie grondstations,
welke hel mogelijk maken een positie te bepalen, bestaat uit
een Master station, dat een gegeven aantal impulsen per
seconde uitzendt en twee Slave stations, welke op ongeveer
150 km afstand aan weerszijde van het Master station staan
opgeslcld. Alle drie de stations werken op dezelfde hoog
frequente. De Slave stations zenden een impuls uit na ont
vangst van de impuls van het Master station. De Slave stations
werken echter niet op elke impuls van de Master, maar ant
woorden om de beurt.
Een Slave station geeft dus de helft van het aantal impul
sen, dal het Master station geeft.
Door deze methode is het nu mogelijk met behulp van één
instelling van de Gce ontvanger direct de positie af te lezen in
tegenstelling met de Loran, waar men voor één positie-bepaling twee metingen moet doen.
In de Gee ontvangers gebeurt dit als volgt. Op de indicator
zijn twee tijdbases te zien, waarvan de frequenties gelijk zijn
aan de impulsfrequentie van het Master station. Om de beurt
doven de lijnen echter uit, eveneens in de impulsfrequentie
van het Master station. Hierdoor kan men de twee lijnen op-
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vatten als één lijn, welke in twee stukken gebroken is. De
tijdbasisfrequentie van deze éne lijn is dan de helft van de
impulsfrequentie van het Masler station
en twee impulsen zullen dus van dit
station zichtbaar worden. Van de beide
VARIABEL '
MERKTEKEN
Slave stations zal van elk slechts één
JL_
T—B IMPULS
impuls zichtbaar zijn, omdat hun iinpulsfrequenlie de helft van die van de
GHOST
IMPULS CT~
Masler is. Men ziet dus op de indicator
de twee impulsen A van de Masler elk
gevolgd door een Slave impuls B en C.
Fig. 38. Identificatie Om te weten, welke Slave impuls bij B
van B en C impuls of C hoort, Iaat men de impuls van A,
en grof-afslelling van
waarop C antwoordt, volgen door een
variabele merk
tekens.
Ghost impuls. De impuls, die dus volgt
na de Ghost is van Slave station C.
Na de hierboven beschreven identificatie van de impulsen
gaat men voor het meten van het tijdsverschil als volgt te
werk:
Men brengt eerst door regeling van de tijdbasis-frequentie
de beide onder elkaar staande A-impuIsen naar het begin van
de tijdbasis.

Fig. 39a. Fijne af rege
ling van het variabele
merkteken.

afregeling.

Daarna plaatst men de variabele merktekens onder de Slave
impulsen B en C zoals in fig. 38 reeds gebeurd is.
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Na omschakeling op een snellere tijdbasis kan nauwkeuriger
instelling van de variabele merktekens geschieden door de im
pulsen onder elkaar te zetten, als voorgesteld in fig. 39a en b.
Deze laatste instelling is het tijdstip van de posiiie-bepaling.
Nu kan overgegaan worden tot de aflezing. Hiervoor worden
na omschakeling van een knop in twee trappen van nauw-

Grol'-aflczing.
B = 8,.. C = '4I 2,..

Fig. 40b.
Fijn-aflezing.
B = S,2G C = 42,48.

keurigheid een aantal tijdmerktekens gegeven, welke er uit
zien als voorgesteld in fig. 40. Uit fig. 40a kan men het aantal
micro-seconden grof aflezen. De twee laatste cijfers kunnen
afgelezen worden in fig. 40b, waar de juiste aflezingen onder
de nul- en. 30-indicatie plaats vindt.
Voor de impuls van Slave station C neemt men het tijds
verschil t.o.v. de Master impuls, welke bij B behoort. Hierdoor
krijgt men twee getallen welke in grootte ver uit elkaar liggen,
waardoor ze niet verkeerd op de kaart geïnterpreteerd kunnen
worden.

;

Shoran.
Shoran is de afkorting van short range navigation in tegen
stelling tot Loran.
Shoran is een zeer nauwkeurig navigatie-instrument, dat op
het eind van de oorlog door de Amerikanen is gebruikt voor
precisiebombardementen zonder zicht.

1
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De installatie bestaat uit een vliegtuigzender, welke impul
sen uitzendt en twee op een afstand van elkaar op de grond
geplaatste responder beacons, zoals fig. 41 aangeeft. De ontvanginstallatie in het vliegtuig geeft de afstand aan van het
vliegtuig tot elk van deze
AFWERPPUNT
responder beacons. Met be
hulp van deze twee afstanden
is het mogelijk de positie van
het vliegtuig te bepalen als
de geographische posities van
de responder beacons bekend
RESPONDER
BEACON
zijn.
Aanwijzing van de afstand
^ /
wordt als volgt verkregen:
Op een cirkelvormige tijdRESPONDER
BEACON
basis wordt de impuls, welke
Fig. 41. Hel principe van Shoran.
Het Shoran apparaat geeft de van het responder beacon
afstand aan van vliegtuig tot ontvangen wordt, zichtbaar
twee grondbakcns, waarmee door gemaakt. De frequentie van
de snijding van de twee cirkel
bogen de positie bepaald wordt. deze cirkelvormige tijdbasis is
in drie etappen regelbaar, zo
dat de totale lengte hiervan overeenkomt met afstanden van
100 mile, 10 mile en 1 mile.
Op de 1 mile schaal zal, nadat men zich 1 mile verder van
het baken verwijderd heeft, de ontvangen impuls precies de
gehele cirkel rond getrokken zijn en zich dus weer op dezelfde
plaats bevinden. Op een afstand groter dan één mile zou men.
- hierdoor niet weten, hoeveel malen de impuls al rond geweest
was, als men niet steeds opgelet had. Voor deze moeilijkheid
zijn dan ook de schalen van 100 mile en 10 mile aangebracht.
De nauwkeurigste aflezing zal dus altijd op de 1 mile schaal
geschieden. Deze aflezing vindt plaats door een variabel merk
teken nauwkeurig onder de ontvangen impuls te brengen. De
plaats van dit merkteken kan men wijzigen door aan een
handwieltje te draaien. Dit handwieltje draait tevens een stel
sel van afleesschalen, waarop men de afstand, welke het vlieg-
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tuig heeft t.o.v. het grondbaken, direct kan aflczen tot op een
honderdste van een mile.
Het hierboven beschreven apparaat is dubbel uitgevoerd.
De twee gedeelten werken onafhankelijk van elkaar en bedie
nen om de beurt de zender gedurende een tiende seconde.
Tijdens het omschakelen van de zender wordt de frequentie
hiervan veranderd, zodat de impulsen, welke bij het ene ge
deelte behoren, met een andere hoogfrequentie uitgezonden
worden dan die, welke bij het andere gedeelte behoren.
Hierdoor is het mogelijk, dat met dezelfde zender twee ver
schillende grond responder beacons aangesproken worden. De
vliegtuigzender werkt op ongeveer 250 Mc, de responder bea
cons op 310 Mc.
Voor het nauwkeurig bombarderen van doelen gaat men als
volgt te werk: bij de vliegtuigbestuurder is een instrument
aangebracht, dat het mogelijk maakt zeer nauwkeurig op con
stante afstand van één van de grondbakens te vliegen, zoals
op fig. 41 aangegeven is.
Uit de geographische plaats van de grondbakens en die van
het te bombarderen doel, kan berekend worden op welke
afstand van een van de grondstations gevlogen moet worden
om precies over hel doel te komen.
Men begint nu. voor de vlucht het variabele merkteken van
beide indicatoren voor het bepaalde doel in te stellen. De vlie
ger brengt dan eerst de impuls, welke behoort bij het eerste
responder beacon, onder het te voren ingestelde merkteken en
blijft daarna met behulp van zijn aanwijsinstrument precies
op deze afstand vliegen. Tijdens dit vliegen zal de impuls van
het andere responder beacon steeds meer het ook van te voren
ingestclde merkteken naderen.
Staan beide impulsen onder de merktekens dan laat men de
bommen los.
De nauwkeurigheid van Shoran is zo groot, dat bij het be
rekenen van de instelling rekening gehouden wordt met fac
toren, welke de baan van de vallende bom bepalen, zoals
hoogte, snelheid, zijwind en valsnelheid van de bom. Zelfs
5
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wordt nog rekening gehouden met de buiging van de radio
golven langs de aarde en het verschil in voortplantingssnelheid
van de radiogolven op de hoogte waarop het vliegtuig zich be
vindt met die langs de aarde.
Met al deze factoren behoeft echter, zoals reeds gemeld,
de vlieger en bombardeur geen rekening ie houden, daar ze
bij de instelling van de merktekens verwerkt zijn.
Daar echter vliegsnelheid en windsnelheid zich kunnen wij
zigen, heeft men een apparaat ontwikkeld, dat drift en vlieg
snelheid automatisch meet en hiervoor de nodige correcties
op de plaatsing van de merktekens zelf aanbrengt en ook op
de juiste plaats de bommen automatisch afwerpt. Alle moge
lijke bedieningsfouten, welke in een vliegtuig onder moeilijke
omstandigheden zo gemakkelijk kunnen voorkomen, worden
hierdoor dus vermeden. Hierdoor is het mogelijk geworden
door een volkomen gesloten wolkendek vijandclijke stellingen
te bombarderen, welke op slechts enkele honderden meters
van de eigen stellingen liggen.
Decca Navigator.
De Decca Navigator Company te Londen heeft een navigatie
systeem ontwikkeld, dat in opzei enigszins overeenkomt met
de Loran.
Ook hier maakt men gebruik van een Master station en
Slave station, en in het vliegtuig of de boot welke van een
Decca ontvanger voorzien is krijgt men een aanwijzing, welke
afhangt van het verschil in afstand tot de beide zenders. De
lijnen met constant verschil worden evenals bij Loran in een
kaart geteekend zoals lig. 42 laat zien. Om een positie te kun
nen bepalen moet men zowel van de Master A en de Slave B
als van de Master A en de Slave G gebruik maken.
De wijze waarop het verschil in afstand gemeten wordt is
echter geheel verschillend met die toegepast bij Loran.
Master en Slave zenden een continue ongemoduleerde draaggolf uit met lage frequentie. Deze twee zenders zijn zodanig

i
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Fig. 42.
gekoppeld, dat er geen phaseverloop optreedt tussen de twee
uitgezonden signalen.
Beweegt men zich nu ten opzichte van de twee zenders A
en C dan zal het phaseverschil, dat ter plaatse tussen de twee
ontvangen signalen optreedt, zich gaan wijzigen. Beweegt men
zich zodanig, dat het verschil in afstand tot A en C gelijk blijft
dan zal ook het phaseverschil niet veranderen.
De lijnen op de kaart geven dan ook de punten aan met
gelijk phaseverschil.

!
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Een vergelijking van cle phase is alleen mogelijk indiên de
frequenties gelijk zijn. Aangezien het echter onmogelijk is
de twee signalen met gelijke frequentie gescheiden te ontvan
gen, heeft men de frequenties van de zenders zodanig gekozen,
dat ze een gemeenschappelijke hogere harmonische hebben.
Zendt A met een frequentie van 20 kc en C met 30 kc, dan
hebben ze de 60 kc harmonisch gemeenschappelijk, welke ge
bruikt kan worden voor de phase vergelijking.
Hel waarneembaar maken van de phaseverschuiving kan
aan de hand van fig. 43 verklaard worden.
Beschouwen we eerst de signalen, ontvangen van zender A
en G. De ontvangers hiervoor zijn voorzien van een gewone
antenne. De frequentie van A, 20 kc, wordt eerst verdrievou
digd tot 60 kc. De frequentie van het signaal van C, 30 kc,
wordt verdubbeld tot 60 kc. De output van ontvanger A wordt
verdeeld in twee signalen welke 90° in phase gedraaid zijn ten
opzichte van elkaar. De output van ontvanger C wordt ver
deeld in twee signalen welke 180° in phase gedraaid zijn ten
opzichte van elkaar. Twee phase-discriminatoren, welke elk
voorzien zijn van twee dioden, leveren beide een gelijkspan
ning af, waarvan de grootte en polariteit afhangt van hel
phaseverschil van de twee opgelegde wisselspanningen.
Deze twee gelijkspanningen worden versterkt door gelijkstroomversterkers en loegevoerd aan twee loodrecht op elkaar
staande spoclstellen waarin een magneetje draaibaar is opge
steld. Doordat de beide spanningen welke uit ontvanger A
komen 90° in phase verschoven zijn en elk naar een discrinïinalor gaan waarvan de vergelijkingsspanningen in tegenphase
zijn, zullen de velden van de twee spoelstellen ook 90° in phase
verschoven zijn en het resulterend veld zal synchroon draaien
met de relatieve phaseverschuiving tussen de 60 kc uitgangsspanningen van ontvanger A en C.
Het magneetje, dat door het veld van de spoelen gedraaid
wordt, is verbonden met een telwerk, dat het aantal omwente
lingen dat het magneetje gemaakt heeft aangeeft in eenheden,
tientallen en honderdtallen. Verder is aan de as van de mag-
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neet een wijzer bevestigd welke over een schaalverdeling loopt,
zodat ook nog onderdelen van een omwenteling afgelezen
kunnen worden. Eén omwenteling van de as vertegenwoordigt
een beweging welke de breedte is van een „Lane”. Op fig. 42
kan men zien hoe groot de breedte van een lane geographisch
ongeveer is. Door middel van de wijzer op de magneet-as wordt
deze breedte nog eens in 100 delen verdeeld. De getallen bij
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Fig. 44. Blokschema Slave zender „B”.
de lijnen op de kaart komen overeen met de getallen welke
men afleest op de meter.
Een tweede stel lijnen komt overeen met de uitzending van
zender A en B waarvoor een tweede meter aangebracht is.
Aflezing van de twee meters geeft twee lijnen op de kaart
waarvan het snijpunt de positie van het vliegtuig of schip is.
Hel Master zendstation A bestaat uit een normale kristalgesluurde zender. De Slave stations B en C zijn zodanig met
A verbonden, dat geen phaseverschuiving kan optreden. Dit
verkrijgt men als volgt. (Zie fig. 44).
Men ontvangt het signaal van A ter plaatse van B met een
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raam antenne, welke zodanig opgesteld is dat ontvangst van
B- zelf minimaal is, zulks ter voorkoming van overbelasting
van de eerste versterkerbuis van de ontvanger. De frequentie
van de output van deze ontvanger deelt en vermenigvuldigt
men tol men de gewenste frequentie voor zender B heeft.
Een van deze trappen is voorzien van een reactantiebuis
welke het mogelijk maakt de phase te regelen door middel van
een variabele spanning.
Een ontvanger als besproken op de vorige bladzijden is aan
gebracht. De discriminator wordt hierbij niet alleen gebruikt
voor de meteraanwijzing maar ook om een spanning te leveren
aan de phaseregelaar.
Zou de phase van de zender zich door een of andere oor
zaak wijzigen, dan zal door de discrimator een spanning
geleverd worden, welke door middel van de phaseregelaar de
verandering tegenwerkt. Op deze wijze is het mogelijk de
phaseverschuivingen binnen 1° te houden.
Een handphase regeling is aangebracht om op de juiste
waarde te kunnen instellen.
Aan de hand van de geographische plaats van de zenders
construeert men de lijnen in de kaart.
Men stelt de Slavc zenders het behulp van de bijbehorende
ontvanger zodanig in dat deze voldoet aan de kaart. De meter
geeft een voortdurende controle en verloop kan door middel
van de handphase-regcling bijgcsteld worden.
De bediening van de Decca-Navigator-ontvangers aan boord
van vliegtuigen of schepen is zeer eenvoudig. Men stelt de
twee meters op de plaats van vertrek in op de overeenkomstige
lijnen welke over die plaats gaan. Gedurende de reis draaien
de meiers voortdurend met de verandering van positie mee,
zodat ten allen tijde de positie afgelezen kan worden. Een
moeilijkheid in het systeem is, dat indien men. vanuit een
punt vliegt, dat buiten het bereik der Decca-zenders ligt, naar
een punt, dat binnen het bereik ligt, men niet weet waarop
men de meters moet instellen wanneer men binnen het bereik
komt. Hetzelfde gebeurt wanneer gedurende de reis de ont-

72

SONNE OF CONSOL
.

vanger voor een korte tijd uitvalt. Men heeft hiervoor een
oplossing gevonden door periodiek een extra signaal uit te
zenden met dezelfde frequenties als die van een der andere
Decca-zenders. Hierdoor wordt het rooster van lijnen, zoals
voorgesleld op fig. 42, verschoven. Uit de twee waarnemingen
die men dan kort na elkaar kan doen is het mogelijk, na een
eenvoudige berekening, de positie te bepalen en aan de hand
hiervan de meters in te stellen.
Sonne of Consol.
Het Sonne lange-afstand-navigatiesysteem berust niet op
een radarprincipe, maar is naast Loran een van de systemen,
welke in aanmerking komen voor standaardisatie op de grote
internationale routes.
Het is oorspronkelijk een Duits systeem en heeft gediend
KOERS AANGEVENO
SIGNAAL
2 SECONDEN
19 PUNTEN

$-

V

----- 56 SEC-------PEILSIGNAAL

39 STREPEN

------ 60 SEC-----------SLEUTEL PERIODE

I SEC
------ 2 MINUTEN-------------TOTALE ZEND PERIODE

Fig. 45. Sonne zendperiode.
voor de navigatie van de duikboten op de oceaan. De Engelsen
en Amerikanen hebben echter van het zelfde systeem gebruik
gemaakt, dat bij hen bekend stond onder de naam „Consol”.
Gebruik wordt gemaakt van een aantal bakens met een
bijzondere gerichte uitzending. Deze bakens waren en zijn. nu
nog opgesteld in Spanje en Noorwegen. Na de oorlog is nog
‘een extra baken in Ierland geplaatst.
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Fig. 46. Straling diagram van Sonnc antenne systeem.
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De aard van de uitzending is te zien uit de fig. 45 en 46. Het
gebied rond de zender bestaat uit een aantal lobben, waarin
achtereenvolgens punten of strepen gehoord worden. Gedu-
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Fig. 47. Navigatie sleutel voor
rende 1 minuut wordt het stelsel van lobben 1 lob opgescho
ven, zodat in de lob, waar men aan het begin van de minuut
punten hoort aan het eind van de minuut strepen worden ge
hoord.
Gedurende die minuut heeft men een ogenblik tijdens de
overgang van punten naar strepen een constant signaal ge
hoord. Hel tijdstip t.o.v. het begin van de minuut, waarop deze
overgang gehoord wordt, is een maat voor de richting naar de
zender.
Het bepalen van dit tijdstip wordt gemakkelijk gemaakt,
doordat iedere seconde een punt of streep gegeven wordt. Men
behoeft dus slechts het aantal punten en strepen te tellen om
te bepalen in welk gedeelte van de lob men zit.
Is een lob, waarvan de uitzending met punten begint, b.v.
10° breed en hoort men eerst 20 punten en daarna 40 strepen,
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Sonnc- of Consol-sysleem.
20
dan is dc richting naar de zender —— X 10° = 3,3° van de
60
rand van deze lob. Dc ligging van de lobben moet dus nauw
keurig bekend zijn.
Deze zijn vastgelegd in een sleutel, waarbij tevens de punten
en strepen aangegeven zijn, zodat direct in graden de richting
naar de zender kan afgelezen worden.
Aangezien hel baken meerdere lobben heeft met gelijke
tekens moet eerst door middel van een peiling bepaald worden
in welke lob men zit. De nauwkeurigheid van deze peiling
behoeft niet groter dan de breedte van een lob, dat is ongeveer
10° te zijn.
Het gebruik van de sleutel gaat als volgt: Men neemt eerst
een peiling en vindt ongeveer 220°. Hierna hoort men 19 pun
ten en 39 strepen, terwijl 2 tekens in de overgang verloren

76

SONNE OF CONSOL

gingen. Na 20 punten ging het signaal dus over in strepen. Uit
de sleutel is dan te lezen, dat de juiste richting van de zender
naar het vliegtuig of schip 224,8° was. (zie fig. 47).
De Duitsers gebruikten Sonne ook voor het bombarderen
van Engeland. Hiervoor waren langs de kust van het continent
enige bakens opgesteld. Van deze bakens draaiden de lobben
echter niet, maar men stelde ze zodanig in, dat hoven het doel
een snijpunt van twee bakenlijnen aanwezig was. Vliegende
langs een van die bakenlijnen hoorde men dan van het andere
baken punten of strepen. Daar waar punten en strepen van
het andere baken in elkaar overgingen en men dus van beide
bakens een constante toon hoorde, werden de bommen los
gelaten.
Wel waren er meerdere van deze snijpunten maar met be
hulp van een peiler was het juiste snijpunt wel te identifi
ceren. Het schijnt de Engclsen gelukt te zijn dit Sonne systeem
met behulp van een zender zodanig te storen, dat verschuiving
van de bakenlijnen optrad. Hierdoor konden de Duitse bom
bardementen verschoven worden naar ongevaarlijke plaatsen.
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In de loop der oorlogsjaren heeft zich gedurende de op
komst van de Radar een Engels-Aincrikaanse terminologie
ontwikkeld, welke voor een goed begrip dikwijls enige uitleg
vergt.
De volgende lijst van gebruikelijke afkortingen en woorden
kan hierbij behulpzaam zijn.
„A”indicator if „A” scope. Een indicator waarop de tijdbasis
horizontaal is.
A.S.V.

Air to Surface Vessel. Radar installatie bestemd
voor het opsporen van schepen en duikboten.

Azimuth

Peiling van het doel in het horizontale vlak ten op
zichte van het ware Noorden of ten opzichte van
de lengte-as van schip of vliegtuig.

Azimuth-slabilised P.P.I Een P.P.I. waarvan het beeld ten op
zichte van hel ware Noorden afgelezen kan wor
den, onafhankelijk van de beweging van het schip
waarop het gemonteerd is. De stabilisatie wordt
verkregen door een electrische verbinding van de
P.P.I met het kompas.
Babs

Beam Approach Beacon System. Radar aanvliegbakcn.

Base linc Tijdbasis van kathodcstraalbuis.
Bearing

Peiling.

Bcaring curser. Mechanisch beweegbare lijn op P.P.I. voor
aflezing van peiling.
Blind zones. Gedeelten waar geen echo’s ontvangen worden.
„B”indicator of „B”scope. Een indicator welke een willekeurig
gedeelte van het beeld van een P.P.I. vergroot
weergeeft.
CH

Chain stations. Keten van Radar stations in Enge
land, welke naderende vliegtuigen detecteren.

I
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Calibration markers. Electrisch verkregen merktekens op het
scherm van een Radar indicator, waardoor direct
de afstand afgelezen kan worden.
Corner reflector. Een apparaat beslaande uit drie loodrecht
op elkaar staande vlakken, zoals bij een hoek van
een kubus. liet geeft zeer sterke reflecties.
Echo

Hel signaal gereflecteerd door een verwijderd doel
naar het Radar apparaat. Ook wel de lichtvlekjes
op de P.P.I. welke de doelen voorstellen.

Eureka

Responder beacon behorende bij Rebecca.

G.C.A.

Ground Controlled Approach. Radar blindlandingssysteem.

G.C.I.

Ground Controlled Interception.

G.L.T.

Gun Laying Turret. Automatische vuurleiding.

Ground dutter. Radar echo’s van hel om de antenne liggende
terrein, welke een gedeelte van het P.P.I. scherm
blinderen.
Gee

Radar navigatie systeem.

Hood

Visor. Een bescherming legen het buitenlicht bij
het waarnemen van de lichtvlekken op de kalhodestraalbuis.

H„S

Een P.P.I.installalie geïnstalleerd in een vliegtuig.

I.F.F.
Loran

Identification Friend or Foe.
Long range navigalion. Radar navigatie systeem.

Marker

Electronisch verkregen afstandsmerkteken of tijdsmer kieken.

Oboe

Radar systeem voor het leiden van bommenwerpers
naar hun doel.

Pip

Een korte scherpe piek. De echo-signalen zoals
deze op een „A”scope verschijnen.

P.P.I.

Plan Position Indicator.
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P.P.I. repealer. Een eenheid welke de P.P.I indicatie weergeeft
op een afstand van de Radar apparaten.
Presentation. De methode waarop de echo’s zichtbaar gemaakt
worden op het kathodestraalbuisscherm. Men
spreekt van „A”scope presentation en P.P.I.-scope
presentation.
Pulse duration. Tijdlengte van een impuls.
P.P.R.

Pulse Repetition Rale. Aantal uitgezonden impul
sen per seconde.

P.R.F.

Pulse Repetition Frequcncy.

Ra do me

Een algemene naam voor de gesloten torens waarin
men wel de Radar antennes monteert.

Rcbccca

Radar aanvliegsysteem in gebruik bij luchtlan
dingstroepen.

Resolution De resolulion geeft aan de minimum afstand tussen
twee objecten, waarbij deze nog gescheiden waar
genomen kunnen worden. Men onderscheidt range
resolution en hearing resolution.
S.L.C.

Search Light Control. Radar apparaat voor het
richten van zoeklichten, bijgenaamd „Elsie”.

Sea return De lichtvlekken op een Radar indicator, veroor
zaakt door reflectie van de zeegolven.
S.H.M.

Ship Heading Marker. Een electronisch verkregen
radiale lijn over de P.P.I., welke de koers van het
schip aangeeft.

Swcep circuit. Het electrisch circuit, dat zorgt voor de tijdbasis van de kathodestraalbuis.
Target

Alle objecten die voldoende reflecteren om zicht
baar te worden op een Radar apparaat.
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