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RADIOLANDINGSBAKENS
ET 1."ruien van vliegtuigen onder om
standigheden van slecht zicht, is een 

probleem dat al even oud is als de lucht
vaart zelf.

Geschiedden de beroemde vluchten van Jan 
Olieslagers aileen als het stralend weer was 
en de vlag „slap” hing, thans daveren de 
zware Conslellations met een regelmaat, die 
■de treinenloop benadert, onder vrijwel alle 
weersomstandigheden af en aan.

Alle reclame ten spüt, is hiermede nog lang 
niet gezegd dat ook het probleem van de 
blindlanding, d.w.z. het landen zonder grond- 
zicht, reeds naar behoren werd opgelost. In
tegendeel, er zullen nog heel wat vorderin
gen op technisch- en verkeerstechnisch ge
bied gemaakt moeten worden, voordat in het 
„all-weather flying” de regelmaat en veilig
heid zal zijn bereikt, die reeds vanzelfspre
kend werd voor het vliegen bij goed zicht.

H blijven, komt de 6 cm (5000 MHz) sterk 
aan bod.

Hiermede doorgaand is een zijtak, de 
infrarood systemen, terwijl ook de op
tische stelsels (de zg. high intensity run- 
way lights) en mistverdrijvende syste
men (Fido, fog dispersal) aandacht op
eisen. En dan natuurlijk niet te verge
ten de radarsystemen op frequentie van 
270 MHz (Rebecca-Eureka), afstands- 
meting (DME, 1000 MHz) en het „bin
nenpraat” systeem of Ground Controlled 
Approach 
MHz).

Als men zich indenkt, dat vaq ieder 
systeem weer de nodige variaties aan
wezig zijn, dan wordt wel een veelzeg
gend beeld verkregen van de verwarring 
op dit gebied. Geen wonder, dat lucht
vaart- en regeringsautoriteiten er grijze 
haren van kregen om als als er na veel 
moeite een systeem geïnstalleerd was, 
dan te vernemen dat er al weer een an
der en beter uitgedacht werd.

(frequenties 3000—10.000

E ontwikkeling van het blindlan- 
' dingssysteem is een „to be or not 

to be” voor de luchtvaart. Een van de 
grote moeilijkheden in deze materie 
wordt gegeven door grenzeloze verwar
ring en de enorme veelheid van voor 
blindlanding in aanmerking komende 
systemen, er is hier vrijwel geen mid
del onbeproefd gelaten. Daarenboven, 
niet zodra is een systeem goed en wel 
„uitgedokterd'' en zijn de allerergste 
kinderziektes overwonnen, zodat de 
luchtvaart denkt „nu zijn we er”, of 
er is al weer een ander en nog beter 
systeem in aantocht.

Er valt haast geen deel van het fre
quentiespectrum aan te wijzen, dat 
langzamerhand niet voor blindlandings- 
systemen beproefd is. Vanaf ca. 1000 m 
in ’33 zakte men af tot circa 9 m in ’38, 
daarna tot circa 2,5 m in ’42 en thans, 
nu we dachten dat het 2,5 m systeem 
(tussen haakjes, ook gestandaardiseerd 
voor tenminste 5 jaar) behouden zou

Orde in de chaos.
Was, zoals oorspronkelijk voorkwam, 

het ene vliegveld met het ene systeem, 
het andere met een ander uitgerust, dan 
kon de vliegtuiginstallatie uitsluitend 
voor één vliegveld gebruikt worden, öf 
werden de luchtvaartmaatschappijen ge
dwongen om hun machines meer dan 
één installatie voor de blindlanding mee 
te geven. Wat weer een aanzienlijke 
vermeerdering aan gewicht, ruimtever- 
lies en daarmede een vermindering van 
de nuttige last betekende.

Om aan deze chaos een einde te ma
ken, werd in November ’46 een interna
tionale conferentie (de zg. PICAO, later 
genaamd ICAO) bijeen geroepen, waar-
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bij vrijwel alle landen vertegenwoor
digd waren. Inderdaad werd één lan
dingssysteem voor standaardisatie aan
genomen, alsmede nog „hulp” systemen 
en „regionaal toegelaten” systemen met 
een beperkte tijdsduur. Tevens werden 
daarbij de eisen, waaraan een dergelijk 
blindlandingssysteem moest voldoen, 
vastgelegd.

Helaas zijn de daarbij vastgelegde 
normen aanvechtbaar gebleken, terwijl 
de techniek sindsdien ook niet bepaald 
heeft stilgestaan. Toen de conferentie 
dan ook met een opgelucht gevoel en 
met de voldoening, dat nu ten leste de 
landingshemel stralend was, uiteen ging, 
tekende zich al reeds een eerste wolkje 
af, wat zich allengs heeft ontwikkeld 
tot een dreigende donderwolk.

De momentele situatie kunnen we ver
gelijken met de verwarring in de TV 
standaards, alleen is daar de situatie 
veel minder gecompliceerd. Terwijl de 
TV ontvangers nog aangepast kunnen 
worden aan regionale zenders, moeten 
we de landingsbakenontvangers verge
lijken met TV ontvangers, die steeds van 
de ene regionale omroep naar een an
dere dito — doch met heel andere zend-

rium dreigt te worden. En wat een 
grondorganisatie en personeelsbezetting 
om de zaak „draaiend” te houden!

Ontwikkelingsgang LG baken.

Om te begrijpen hoe we in de huidige 
situatie zijn terechtgekomen, is het erg 
nuttig, om de geschiedenis van de lan- 
dingsbakens eens na te gaan. Het ver
keer met de vliegtuigen geschiedde vóór 
de oorlog geheel of lange golf en wel 
met telegrafie. Het gehele VHF gebied 
was toen nog „terra incognita”, terwijl 
het HF gebied voornamelijk bestemd 
was voor verbindingen op langere af
stand. Daar de techniek van de lange 
golven reeds goed bekend was, ligt het 
voor de hand, dat men bij de pogingen 
om tot een landingssysteem te geraken, 
dit gebied tot werkgebied koos.

Een landingsbaken zal in het algemeen 
een zender zijn, die in een nauwe bun
del over de landingsbaan een gemodu
leerd signaal uitzendi. Door de wijze 
van moduleren kan de piloot zijn positie 
in deze bundel bepalen (fig. 1), deze 
laatste toch vormt a.h.w. een „fuik”

waar de piloot „in 
vliegt”. Gaarne ove
rigens ....

Om een goede wer
king te verzekeren, 
dient deze bundel 
nauw te zijn. Reke

nen we een baanlengte van 2500 m, ter
wijl het baken nog 500 m achter de baan 
staat en is de breedte van de landings
baan bv. 50 m, dan is de bundelhoek

,CAlaBAKEN b-4 -------
4503

Fig. 1

karakteristieken — verhuizen. En met 
het aantal regionen, waardoor een vlieg
tuig, dat bv. van Amsterdam naar Ba
tavia vliegt, is groot----

Daar het nu eenmaal volkomen uitge
sloten is, dat een vliegtuig voor iedere 
kompasstreek een speciale uitrusting 
zou moeten medenemen, is standaardi
satie een „sine qua non” voor een regel
matige en veilige uitoefening van de 
luchtvaart. Want niet alleen dat een 
systeem in staat moet zijn, om een vlieg
tuig binnen te brengen, het is eveneens 
noodzakelijk dat een groot aantal vlieg
tuigen met korte opeenvolging binnen
geloodst kan worden — net als „kralen” 
aan een ketting! De radiobakens moe
ten nu zorgen voor de draadjes waar
langs de kralen naar binnen glijden.

Alhoewel systemen op papier staan 
die dit aan kunnen, ligt de situatie op 
heden zo, dat het „daghet in het Oosten” 
maar dat de perfectie nog verre van 
bereikt is. Bovendien zijn deze papieren 
systemen zo gecompliceerd en kostbaar 
(bv. Teleran, een combinatie van tele- 

. visie, radar en radio), dat een vliegtuig 
langzamerhand een vliegend laborato-

50
-----  X 57° = circa 1 graad. Wordt deze
3000
hoek groter, dan loopt de piloot gevaar 
naas*. de landingsbaan terecht te komen,

C
Fig. 2

wat met de zware kisten vrijwel steeds 
tot een „crash” leidt. Vrijwel al de ba
kensystemen maken gebruik van gerich
te uitzending; bij de langegolf landings- 

. systemen waren daarvoor de „ramen” in 
gebruik.

In fig. 2 is het bovenaanzicht van een
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(Foto A.O.A.)
raamantenne getekend. Is de afstand d 
klein t o.v. de golflengte, dan zijn de 
diagrammen vrijwel cirkel vormig. De 
veldsterkte in de richting A wordt ge
vonden uit de lengte van de pijl FA- In 
de richting, waarin het raam wijst, 
treedt de maximale veldsterkte op; lopd- 
recht hierop wordt vrijwel geen energie 
uitgestraald. De richtingen OB en OC 
zijn de nulrichtingen.

Voegt men hierbij nog een tweede 
raamsysteem (fig. 3) dal loodrecht hier
op staat, en dat 
met een fasever- 
schuiving van 90° 
t.o.v. het eerste 
stel wordt ge
voed, dan ont
staan er vier cir
kels, nl. twee af
komstig van ie
der raam. Wordt 
dit raam als peil- 
raam gebruikt, 
dan wordt dit 
Bellini-Tosi of 
kruisraam genoemd. Er zijn nu in totaal 
vier richtingen, waarin de ramen even 
sterk uitstralen, nl. OA, OB, OC en OD. 
Als we nu een middel vinden om deze 
ramen te „onderscheiden”., dan kunnen 
we ook deze richtingen vastleggen. Wel
nu, dit laat zich op twee manieren be
reiken:

DE OVERSTEEK IS BEGONNEN.
Nu nog koersend boven het zakencentrum 

van N.Y. zal dit lijnvliegtuig over ongeveer 
12 uur te Schiphol arriveren. Kan 
regel is — de landing plaats vinden met goed 
grondzicht of zal „zero-zero” weer (zware 
regens, damp en mist) een zgn. instrument- 
landing vporwaardelijk maken?

Over d$n noodzakelijke radiobakens — voor 
de moderne luchtvaart al even onmisbaar 
als vuurtorenê en lichtschepen voor de zee
vaart
Verdiep U met ons'in de diverse systemen, 
hun wezen en alreeds fantastische mogelijk
heden.

Veilig vliegen bij dag en nacht — voor ’n 
overwegend deel thans een kwestie van ra
diotechniek!

wat

gaat het in deze artikelenreeks.

a. door de ramen met behulp van een sein
gever te sleutelen in punt-streep rhythme. 
Een van de ramen (F in fig. 3) wordt dan 
in punten gesleuteld, het andere in stre
pen, waarbij de punten en strepen elkaar 
juist aanvullen (fig. 4) (Radio range, SBA 
systeem);

b. we kunnen elk der ramen met een be
paalde frequentie (bv. 90 en 150 Hz) mo
duleren (SCS 51, CAA/ILS systeem).

Stel dat bet raam F (fig- 3) in een 
punten-rhythme wordt gesleuteld en 
daarmede ook het door dit raam uitge
straalde veld. Bevinden we ons in het 
verlengde van F, dan horen we alleen 
punten, G wordt in- strepen gesleuteld 
en in het verlengde van het raam horen 
we dus alleen strepen.i

:= RADIO
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In de richting A in fig. 4 is de uitzen
ding van pun
ten en strepen 
even sterk; 
beide signalen 
vullen elkaar 
precies aan, 
zodat we een 
constante toon 
horen (A in 
fig 4a). De 
hele uitzen
ding is gemo
duleerd met 
1G20 Hz. In

lengde) aanwezig mogen zijn- Immers, 
het is voor de piloot vrijwel niet mo
gelijk om uit te maken, op welke van 
de vier benen hij zich bevindt, of de 
richting te bepalen waarin hij langs 
deze benen vliegt (van het baken af of 
naar het baken toe).

Merkbakcns.
Om dit laatste te verbeteren worden 

langs de benen van het radiobaken zg. 
merkbakens geplaatst. Deze merkbakens 
zenden in een kegel een gemoduleerd 
signaal omhoog, zodat een piloot, vlie
gende langs een van de benen, dit merk- 
baken hoort en zodoende zijn positie kan 
bepalen. Vliegt hij over het baken zelf 
dan komt hij in een ,,dode zone”, om
dat de ramen zelf weinig energie om
hoog uitstralen. Dit wordt de „stilte 
kegel” (cone of silence) genoemd.

Deze radiobakens of „radioranges” be
houden bij het gebruik als routebaken 
niettemin grote bezwaren. In de eerste 
plaats markeren zij maar vier paden, 
waarlangs het luchtverkeer zich kan 
bewegen. Door de enorme toename van 
het verkeer raken deze paden snel ver
zadigd (vergelijk een nauwe straat met 
druk verkeer); verder zijn deze bakens 
onderhevig aan „nachteffect”, d.w.z. des 
nachts wordt een deel van de uitgezon
den energie via de ionosfeer gereflec
teerd. Behalve de directe straling wordt 
ook de gereflecteerde straling ontvan
gen, waardoor „fading” en koersver- 
schuiving kunnen optreden.

Om dit laatste effect te verminderen 
worden tegen
woordig veel
al „open” ra
men (Adcock 
systeem) ge
bruikt (fig. 6).
Hierbij wor
den vier mas
ten symme
trisch gerang
schikt. De io-
nosfeerstra- 

ling wordt hierdoor aanzienlijk vermin
derd.

B
*

tl C/
de richting B 
zi;n de strepen 

overwegend sterker, de piloot hoort ze 
met een zwakke achtergrond, terwijl in 
de richting C de punten weer overwe
gend sterker zijn, waarbij in de rust
tijd tussen de punten een zwakke ach
tergrond gehoord wordt. Er zijn in 
totaal vier richtingen of koersen waar 
dit het geval is.

Deze radiobakens, werkende op een 
frequentie 
ongeveer 250-300 MIK 
kHz, worden in 
Amerika in grote
getale gebruikt Z///////////////ZZ-:

van

voor de route
navigatie. Moet CJ3J3 ra ra 
een vliegtuig bv.
Indianapolis naar 
New-York vlie
gen, dan kan hij vrijwel steeds langs 
één van deze „benen” vliegen OA, OD 
etc.).

Het is niet noodzakelijk dat deze be
nen precies loodrecht op elkaar staan, 
wat in fig. 4 het geval is. Maken we de 
veldsterkte, die door één der ramen 
wordt uitgestraald, groter dan die uitge
straald door het andere raamsysteem, 
dan draaien de richtingen van gelijke 
veldsterkte volgens fig. 5. Zodoende 

kunnen de „be
nen” van het 
koersbaken in die 
richting gelegd 

C worden, waar
langs het lucht
verkeer ’t meest 
intensief is.

Dit radiobaken 
Q" heeft ais lan- 

dingsbaken het 
grote nadeel, dat 
er vier richtin
gen zijn van ge
lijke veldsterkte, 

terwijl bij voorkeur er één of ten hoog
ste twee richtingen (nl. in eikaars ver-

Fig. 4a

-»

B

Koersscherpte nog te gering.
Ook de koersscherpte van dit baken 

is gering, te klein om als landings- 
baken gebruikt te kunnen worden. Dit 
zien we direct uit fig. 4. Bewegen we 
ons vanuit de richting A naar de rich
ting C, dan is de sterkte van de punten 
toenemend tot OP, de sterkte van de 
strepen is afgenomen tot OQ. Het ver

zie verder blz. 246

k

Fig. 5
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A 1142 Grote partij radiobui- A1154 Ph. Moncknop afstem- 
zen, vraagt prijs van benodigde sch. compl. m. aandr. mech 
typenMK RADIO MARKT f 17.50.

A1143 Omv. prim. 12 V, sec. a 1155 25 W verst. nw. compl. 
330 V—140 mA m. regelweerst.
Hoogste bod.

m. 15 m microf.kabel e. r. m. 
bijbetaling tegen Ph. batterij- 
super.

Voor t/ozo rubriek alleen annonces 
onder letter. Tarief: 50 ci. per man- 
geboden of gevraagd artikel, dat op de 
beknoptite wijze moet worden aan- 
aeduld Uitsluitend bij vooruitbetaling.
Geen verantwoordelijkheid kan worden 150-200-250-300 V) 250 mA. 3 X ma van 19 set, liefst MK III. 
aanvaard voor zetfouten of Inhoud. 4 V-6 A. 6,3 V-5 A, 15 V-l A.

Hoogste bod.

A 1144 Trafo pr. 220 V, sec. 500 
-0-500 V, 250 mA 2 X (50-100- A 1156 Hoog bod voor ’n sche-

A 1157 mA meter meetber. 0- 
200, merk „Weston”.AANGEBODEN A 1145 Cursus adsp. Radiomon- ---------------------------------------------------

teur f20.—, z.g.a.n.; Alro re- A 1158 Nw. EL6 r. t. EBL1 of
EBL21; trafo 2 X 270 V 100 mA, 
4 V-l A, 6,3 V-3 A, 0-127-220 V, 

of r. t. trafo 2 X 270

A1140 Wegens vertrek: 4 st. kenschijf f 10.
p.d. lsp. Celestion m. trafo 20
cm 4y2 W nw. f 12 50; 3 st. a 1146 Meetz. bedrijfsklaar en
Rola z. trafo 12 cm 4 W C 8.90; geijkt, ong. als MZ 53, tegen
7 st. duo-afstemcond., kogel- kostprijs van gebr. materiaal, 
lagers, 2 X (100 + 360 pF) Du-
cati, as 6 mm, nw. f4.50; Gram. A .... r,u „nn .
comb. compl. 127 + 220 V, AC 0 l1!! Ph„ „2°,0rwA"10.00
merk Garrard f 59.-; dito merk h 7n Tm ^ I'
Staar f44.-; Buizen: 5 Am. KvJl°? mA"5°° V
dwergbuizen (50B5, enz.) met Sectie m batA 40-'
voeten f39.—; 3 st. OZ4 f3.—; Dau- 1
AM1 f4.50; 6A8 f4.90; 6A7 f4.90;
2 st. 6L7 f4.70, alle nw.; 2 st.
AB1 f2.25; AB2 f2.25 (alle 85

Eng. elco’s 8 st. 8 mF 500 
VW, opbouw f 1.25; dito 16 mF 
f 1.50 (alle nw.),; stationsnamen kast, prim. 220 V, sec. 6000, 7000 
schaal 16 X 24 cm, compl. klok en 8000 V-25 mA f 135.—; 
-wijzer nw., 3 kleuren f8.90; Prijsontwerp I m. spkr. f 65.
3 st. 9 X 15 cm Retaf, compl. KF4; 2 X 6SH7 (nw.) è f5.—. 
nw. f4.90; 1 st. compl. m. pa-
rallelwijzer, 19 cm, merk Retaf A 1150 Radiogram. comb. met 
nw. f7.90; alle prijzen zijn per ..Wilkafoon” 
stuk.

a f 16.
è 280 V-60 mA, 4 V-l A, 6,3 V- 
3 A, 0-127-220 V.

A 1159 MK 4346 m. buizen geh. 
nw., speelt niet en Ph. kast, 
type 760X f 125.—.

A 11G0 Nw. Communicatie ont- 
' vanger Hallicraftcrs S38, 4 ban

den, ber. 32—0,55 Mc, ingeb. 
lsp., Noise limiter, C.W. pitch 
en bandspr.

A 1148 Amroh meetz. MZ 53 als 
nw., ook r. v. oscillograaf.

A 1149 2 Neon trafo's in st. A 1161 5-lamps super ontv.- 
toestel 3 banden.MK

GEVRAAG*? ~]
.

wisselaar,
Super, 10 W Ph. lsp., luxe sa- 
lonkast, zeer spec. pr.

4546 V 876 Transceiver meet- en 
ontv., ber. minstens Europa, 
moet prima kwal. zijn.A1141 Weseman voed. trafo --------------------------------------------------

2 X 280 V (100 mA), 6,3 V- A 1151 Draaisp.m. 85 mm diam.
4 A, 4 V-l,l A, prim. 220 en 50 «A, 1-2-3-10 mA; idem 125
127 V, z.g.a.n. f20. ; Mu-coie mm diam. 100 uA. v 87» Wie helnt san natiént
m.f. trafo 376—377 nw. f6.—; P ' 8,8 Wle nel.?1 san- ,Pauem
7 IRC pot meters div. waarden *------------------------------------------------aan wat radio-onderd., o.a.
nw m en z schak fl- p A 1152 KSB type 3EP1/1806-P1 gaarne een trafo, prim. 220 V,
zen, vraagt prijs van benodigde (RCA) met service-sheet. sec. 1 X 150 è 200 V, 4 V.
st., nog meer nw. ondprd. Bij
overname geh. partij belang- A 1153 Radio-ond.

Prijslijst op aanvr.

V 877 Kast v. Ph. 695A.

te koop. V 879 Amroh Meetzendersp. 
874.rijke korting.

Resultaten.
Wat de muzikale prestatie betreft kan 

dit instrument niet vergeleken worden 
met een pijporgel of harmonium, maar 
doet het eerder denken aan een saxo
foon. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat een vlot rhythme beter tot 
zijn recht komt dan een langzaam tempo 
en de lage bassen dit zeer in de hand 
werken, zodat mars- en dansmuziek niet 
onaardig voor de dag komen.

I RADIOBAKENS
vervolg van blz. 224

:
:

schil in sterkte tussen punten en strepen 
(PQ) is, ondanks de vrij grote hoekaf- 
wijking van de richting OA, te gering 
om aan de eisen in fig. 1 te voldoen- 

Daarom zullen we trachten de raam- 
diagrammen „scherper” 
te maken (fig. 7), op
dat bij ’n kleine koers
afwijking direct een 
veel groter verschil zal 
optreden.
diagrammen zullen we 
bij VHF landingsba- 
kens tegenkomen, daar 
de korte golven zich 

veel beter lenen tot het maken van ge
bundelde uitzendingen.

5
:

ilI
p

i
POSITIES Q) l: Dergelijker„ACOUSTA” (Centraal Bureau voor Acous- 

tische Adviezen), Straatweg 85, Rotterdam, 
leveranciers van gehoorapparaten, vraagt 
voor spoedig:
a. RADIO-TECHNICUS of M.T.S.-er 

in verantwoordelijke functie.
b. ENIGE RADIOMONTEURS.
Beide posities goede toekomstmogelijkheden. 
Uitvoerige brieven aan de Directie.

-
Fig. 7-

5
\
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RADIOLANDINGSBAKENS
Deel (I Verder verloop van de 

ontwikkelingsgang der eerste

de ongerichte antenne gelijk zijn. Het 
veldsterktediagram van de ongerichte 
uitzending wordt voorgesteld door de 
grote cirkel in fig. 8, dat van de raam- 
uitzending door de twee kleine cirkels.

Afhankelijk van de stroomrichting in 
het raamsysteem in fig. 9 zullen de veld
sterktes in het rechter deel van het 
diagram in fig. 8 in fase zijn; we vinden 
het totale diagram door telkens de sec
toren OP en OQ bij elkaar op te tellen, 
waardoor OR ontstaat. In de voorwaart
se richting (OC) is de totale veldsterkte 
verdubbeld.

In het linker deel van fig. 8 is echter 
de raamuitzending juist in tegenfase met 
de ongerichte uitzending; de veldsterkte 
in de richting D vinden we door van 
OD het stuk OF af te trekken; we hou
den dan het stuk OG over. Het diagram 
wordt een cardiode of hartvormig dia
gram genoemd.

Draaien we de fase van de stroom in 
het raamsysteem 180° t.o.v. de vorige 
stand, dan wordt de situatie precies om-

radiobakens

P een gedachte van Besson heeft 
S. L. Hof, Directeur van de Afde

ling Luchtverkeersbeveiliging van de 
Rijksluchtvaart, een langegolf landings- 
baken ontworpen, wat van ’35 tot ’40 
bevredigend heeft gefunctioneerd; alle 
luchtvaartterreinen waren destijds met 
dit landingsbaken uitgerust. Het prin
cipe berust op de combinatie van een 
raamuitzending met de uitzending over 
>een ongerichte antenne (bij ontvangst- 
systemen is deze antenne als „sense” 
antenne wel bekend).

R

BA

)or.op.oq' C
/

Fig. 9Fig. 8

We zenden gelijktijdig met een raam
systeem (A-B) en een alzijdig gerichte 
antenne (O) uit; daar het veld van de 
raamuitzending 90° in fase verschoven 
is met het veld rond de ongerichte an
tenne, gaan we de stroom in een van de 
antennes 90° ,in fase verschuiven t.o.v. de 
stroom in de andere antenne, terwijl de 
stroom in de antennes zodanig wordt af
geregeld, dat de veldsterkte van het 
raam in voorwaartse richting en die van

gewisseld; het diagram „klapt” naar de 
andere zijde (OE).

In fig. 10 is dit getekend. Het diagram 
OB komt overeen met dat in fig. 8, ter- |
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wijl in het diagram OC de stroomrich
ting in het raam juist tegengesteld is 
geworden. In de richting OH en OE is 
de veldsterkte afnemend en voor elk 
van de diagrammen gelijk. Om de dia
grammen van elkaar te onderscheiden 
wordt de 180° fasedraaiing gesleuteld in 
punt-streep rhythme, waarbij hei dia
gram C in punten, hef. diagram B in 
strepen wordt gesleuteld. Op de koers- 
lijn (OE) zijn beide signalen weer even 
sterk; in de richting OF zijn de punten, 
in de richting OG de strepen over
wegend en in de richting OC en OB 
worden alleen punten, resp. strepen ge
hoord. Leggen we de richting OE langs 
de landingsbaan volgens fig. 1, dan 
heeft de piloot hiermede een middel om 
te bepalen of hij op de koerslijn öf links 
öf rechts van de koers vliegt. Door nu 
zo te vliegen, dat steeds een constant 
signaal gehoord wordt, komt hij langs 
de juiste koers binnen.

Vergelijken we dit baken met het ba
ken volgens fig. 4, dan zien we dat hier 
twee koersen zijn (OH en OE), terwijl de 
koersscherpte aanzienlijk is toegenomen. 
Het verschil OP (punten) met OQ (stre
pen) is bij eenzelfde afwijking van de 
koerslijn OE veel groter dan bij het 
baken volgens fig. 4, m.a.w. een piloot 
merkt beduidend eerder of hij van de 
juiste koers OE is afgeweken.

We zien allereerst, dat vergeleken met 
fig. 10 de koersscherpte weer is toege
nomen, en wel omdat de twee diagram
men elkaar bij F onder een kleiner hoek 
snijden als in fig. 10.

Vliegen we nu rond het baken van B 
rechtsom, dan horen we in B strepen 
OB, terwijl in de punten een „achter
grond” OK aanwezig' is. In de richting 
OF worden alleen strepen gehoord, door 
dat de punten daar nul geworden zijn. 
Op de koerslijn zal een constant signaal 
worden gehoord, in de richting OR al
leen punten, terwijl in OC weer punten 
met een achtergrond van strepen waar
neembaar zijn. De veldsterkte in de 
koerslijn, die bepaald wordt door de on
gerichte antenne is nu echter minder 
geworden dan in fig. 10; terwijl daar 
de veldsterkte in de richting OE de 
helft is van de max. veldsterkte in de 
richting OE, is dit in fig. 12 nog slechts 
een derde.

In het algemeen kan men zeggen, dat 
hoe scherper men de koers wil maken, 
hoe kleiner de veldsterkte in de koers- 
richting wordt, tenzij men de gehele 
energie vergroot. Dit is een ernstig be
zwaar van de langegolf bakens, waar 
het met het oog op de beschikbare ruim
te niet mogelijk is scherper gerichte 
antennesystemen te bouwen, zoals in 
fig. 7.

De grootste koersscherpte wordt be
reikt als de middenantenne geen ener
gie uitstraalt, echter zal dan in de koers- 
richting (OE in fig. 12) geen signaal ont
vangen worden. Een piloot, die op het 
baken aanvliegt, zal dus in de koers OE 
in het geheel niets horen, terwijl hij pas 
na afwijking uit de koers punten resp. 
strepen ontvangt. Pas als hij dicht bij 
het baken is zal de veldsterkte in de 
richting OE voldoende groot zijn om een 
constant signaal te horen. Men zegt. dat 
de reikwijdte in de koers te gering is 
geworden. Daar de piloot in een nauwe 
koersvector (fig. P de landingsbaan na
dert, is de grote energie in de richtingen 
OB en OC vrijwel verloren energie.

Koersverscherping
Om nu de koers nog scherper te ma

ken, gaan we de energie van de onge
richte antenne verminderen t.o.v. de 
raamantenne. In fig. 11 is het diagram 
getekend, waarbij is aangenomen dat die 
ca. 3/4 is van die van het raamsysteem. 
De. veldsterkte in de richting R vinden 
we weer door OP en OQ op te tellen tot 
OR (OB = OD-OC). Het diagram heeft 
er een lusje OB bijgekregen, terwijl nu 
in de richtingen OG en OH geen uitzen
ding plaats vindt.

Gaan we de raam-antenne weer in

■

punl-streep rhythme omschakelen, dan 
krijgen we fig. 12, waarin E de landings
baan voorstelt.
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Met behulp van dit baken kan de pi
loot de richting bepalen, waarin hij moet 
vliegen om op de landingsbaan terecht 
te komen.

Golfreflectie en te hoge 
antennes

Het rendement van dit baken is dus 
slecht. Bovendien kan deze „verlies”- 
energie tot allerlei onaangename ver
schijnselen aanleiding geven; in de rich
ting OB bv. reflectie tegen heuvels, ste
den e.d., waardoor op de koerslijn OE 
niet alleen het constante signaal, maar 
ook gereflecteerde energie, welke dan 
in strepen gesleuteld is, wordt ontvan
gen. Hierdoor kan de koerslijn ver-

Hoogtebepaling ontbreekt nog
Behalve richting zijn ook van belang 

de hoogte en de afstand tot het begin 
van de landingsbaan.

De richting en hoogte bepalen samen 
de dalingslijn in fig. 14. De hoogte-kan 
bepaald worden door aflezing van de 

hoogtemeter, die od het
zelfde principe berust 
als de barometer — 
naarmate de hoogte toe
neemt, neemt de lucht
druk af. Hoogtemeters 
hebben echter het grote 
bezwaar, dat de aanwij
zing verandert zodra de 

barometerstand zich wijzigt en moeten 
dus steeds gelijk gezet worden. Onder 
de 100 m zijn ze overigens weinig be
trouwbaar meer.

De hoek, waaronder het vliegtuig bin
nenkomt, wordt de glijhoek genoemd. 
Deze is gestandaardiseerd op 2-2.5°, al 
naar gelang de terreingesteldheid. Eis 
is, dat de dalingslijn voldoende hoog 
boven de omringende obstakels (huizen, 
kerktorens etc. uitkomt. Zou een vlie
ger onder de dalingslijn vliegen, dan

i
i □V ONG.ANTENNE.

_nn_
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EÏFig. 13

schuiven of er kunnen bochten of knik
ken optreden. De plaatsing of „siting” 
van een dergelijk baken moet dan ook 
wel met de uiterste zorg geschieden, 
zodat het in alle richtingen zoveel mo
gelijk tot vrije uitstraling komt. Verder 
is het baken onderhevig aan „nachtef
fect”, al speeli dit door de korte afstand 
(max. 20 km), waarover het baken ge
bruikt wordt, nog geen grote rol.

Wel is een groot bezwaar, dat ont
vangst bij hevige luchtstoringen of neer- 
slagstoring (precipitation static) 
onmogelijk wordt, terwijl onder de
ze omstandigheden (hevige sneeuw, 
regen, hagel) het baken juist de 
meeste diensten moet bewijzen

Het baken zelf moet op enige I 
afstand achter de landingsbaan ge
plaatst worden (fig. 1). Deze af
stand kan niet te groot worden gekozen, 
daar anders de koersvector of koersbun- 
del buiten de landingsbaan gaat, zodat 
een piloot het risico loopt buiten de lan
dingsbaan terecht te komen.

Daar een vliegtuig onder een hoek 
van ca. 2.5° met het aardoppervlak na
dert, mogen de antennes van het radio
baken maar heel laag zijn, daar anders 
het vliegtuig wel eens met antennes en 
al op de landingsbaan terecht zou kun
nen komen. Zulk een laag antennesys- 
teem heeft op LG echter een zeer slecht 
rendement; in het KG gebied is met een 
antennesysteem van beperkte afmeting 
een veel groter rendement te verkrijgen.

Fig. 13 geeft in blokschema de opbouw 
van dit radiobaken. Vanaf de generator 

• gaat een vertakking naar het raam- 
systeem en naar de ongerichte antenne. 
In de raamtak bevindt zich de omscha- 
kelinrichting, in de antennetak een fase- 
draaier (90°) en een sterkteregeling.

450^fase- omke

!

|

Fig. 14

15*

heeft hij het gevaar van een botsing, 
terwijl bij het vliegen boven de lan
dingsbaan de landing zelf zeer onge
makkelijk wordt.

Voor het uitvoeren van een blindlan- 
ding is het noodzakelijk, dat de piloot 
steeds weet op welke hoogte hij moet 
aanvliegen teneinde langs de dalingslijn 
binnen te komen; bij een LG baken is 
een dergelijke hoogte-aanduiding niet te 
verwezenlijken. Wèl is dit gedaan bij het 
moderne landingssysteem, de zg. CAA/ 
ILS. Hierbij is een aparte zender aan
wezig, de zg. „glijweg” zender, waar
mee de piloot een aanduiding gegeven 
wordt of hij onder, boven of op het glij- 
pad of de dalingslijn is.

De afstand tot het punt van aanra
king met de landingsbaan krijgt de pi
loot met behulp van één of meer merk- 
bakens, die in de richting van de lan
dingsbanen zijn opgesteld (fig. 14). Vlie
gende over het merkbaken hoort hij een

l
i
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(Foto KLM)

....DREIGT EEN VLIEGTUIG ’N VLIEGEND LABORATORIUM TE WORDEN....
Zoals deze opname (de besturingscabine van een Constellation tonend), laat zien, heeft ’n 
piloot al genoeg meters „aan z’n hoofd”. Bij radio-navigatiesystemen zal dan ook zeer 

zuinig moeten worden omgesprongen met aanwijs-inslrumenten.

karakteristieke toon, waardoor hij zijn 
positie langs de dalingslijn weet.

Bij het langegolf-baken waren twee 
merkbakens opgesteld, één op ca. 800 m 
(I) en één op ca. 5000 m (II) van het 
begin van de landingsbakens; zwakke 
zendertjes, die in hoofdzaak omhoog 
straalden. De frequentie, waar deze 
zendertjes op werkten, was dezelfde als 
die van het koersbaken (354 kHz of 847 
m), alleen werd de frequentie in een 
bepaald rhythme gevarieerd en wel 
aanvankelijk met een condensatortje, 
dat door een motor werd aangedreven. 
Hierdoor ontstond een interferentietoon 
met de uitzending van het baken en 
zodra de piloot deze toon kreeg, wist hij 
dus dat hij boven het merkbaken vloog.

De koers- of landingsbakens werden 
in bepaalde groepen van punten en 
strepen gesleuteld om een baken direct 
te identificeren, Zo gaf het koersbaken 
te Schiphol aan één zijde groepen van 
drie punten, aan de andere zijde juist 
het tegengestelde hiervan, dus twee kor
te strepen en een lange streep tussen de 
groepen in. De uitzending was niet ge

moduleerd (ongedempt), zodat steeds 
met. zwever ontvangen moest worden.

Samenvattend hadden LG bakens de 
volgende bezwaren:

1. Een grote koersscherpte kon allen bereikt 
worden ten koste van het signaal in de 
koerslijn.

2. Het rendement van de antennes was door 
de geringe hoogte klein.

3. De opgenomen energie was vrij groot. Zo 
nam het baken ruim 1.5 kW op, terwijl de 
energie in de ongerichte antenne slechts 
20 Watt was.

4. Bij hevige luchtstoringen was ontvangst 
onmogelijk.

5. De koerslijn kon knikken of bochten ver
tonen tengevolge van de grote energie, die 
zijdelings wordt uitgestraald.

G. De plaatsing vereist zeer veel voorzorgen.

7. Er was alleen aanduiding van de richting, 
niet van de hoogte.

'

Om deze redenen is het LG radiolan- 
dingsbaken geheel verlaten en wordt nu 
meestal op frequenties van 110 MHz 
voor het koersbaken en 300 MHz voor ’t 
glijwegbaken gewerkt.
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RADIOLANDINGSBAKENS
DEEL m

TN het vorige artikel hebben we gezien, 
waarom de langegolf bakens (die intussen 

zeer nuttige diensten hebben bewezen) ver
laten zijn.

Omstreeks ’38 was de techniek van de kor
tere golven voldoende ver gevorderd om 
toepassing van golflengtes onder de 10 m 
mogelijk te maken.

Het gebied tussen de 500 kHz en de 30 MHz 
is volkomen ongeschikt voor landingsbakens, 
trouwens fcitelijk voor ieder soort van radlo- 
navigatiesystcem (uitgezonderd impulssyste
men, zoals I.oran).

Dit is nu eenmaal inhaerent verbonden 
aan de aard van de golfvoortplanting. Rei
zen de lange golven in hoofdzaak langs het 
grondoppervlak, de zeer korte golven plan
ten zich rechtlijnig voort (b(j benadering al
thans!). In het KG gebied echter speelt ook 
bij korte afstanden de gereflecteerde ionos- 
feerstraling een belangrijke rol. De wissel
valligheid van deze reflectie, ontstaan door 
het verschil in laag-hoogte overdag en des 
nachts, maakt het voor een radiobaken vrij
wel ónmogelijk een bepaalde koerslijn uit te 
zetten. Een koerslijn zou des nachts een zeer 
grillig verloop kunnen vertonen.

dan reflecties tegen hangars e.d. op kun
nen treden, waardoor de koerslijn kan 
verschuiven.

Het ideale landingssysteem is in fig. 
15 getekend. We zien, dat om de da- 
lingslijn AB een kegel is aangebracht. 
In deze kegel zijn twee platte vlakken 
aanwezig, nl. het verticale vlak AEF en 
het horizontale ACD.

Een vliegtuig wat zich in het verticale 
vlak AEF bevindt, komt altijd in de 
goede richting (koers) aan; een baken, 
wat dit verticale vlak geeft, noemt men 
een koersbaken. Zo was het lange golf- 
baken een voorbeeld van een koers
baken.

Een vliegtuig, wat zich in het hori
zontale vlak bevindt (ACD) is steeds op 
de juiste hoogte; een dergelijk vlak 
noemt men een glijvlak en een baken, 
wat zulk een glijvlak bepaalt, wordt een 
glijvlakbaken of, minder juist, een glij- 
wegbaken genoemd. Is het vliegtuig 
precies op de snijding van deze vlak
ken (AB), dan komt het in de juiste 
richting en op de juiste hoogte binnen. 
Er moet nu nog een middel zijn, om aan 
het vliegtuig kenbaar te maken, in welke 
van deze vier sectoren (I, II, III of IV) 
het zich bevindt.

In de moderne systemen worden deze

"T\E geweldige opkomst van de hoge 
^ frequenties tijdens de tweede we

reldoorlog heeft het pas mogelijk ge
maakt landingsbakens met ’n werkelijk 
betrouwbare koerslijn te maken. De zeer 
korte golven immers plan
ten zich vrijwel rechtlijnig 
voort en zijn niet onder
hevig
luchtstorinjg e.d.

Een ander zeergroot voor
deel van de korte golven 
is de mogelijkheid tot een 
scherpe bundeling. We heb
ben gezien, dat een sterke 
straling buiten de koerslijn 
zeer ongewenst is, daar hier

nachteffect,aan

NO. 9 - 1949R4DIÜ
Buücttrv*

' -



.

sectoren aangeduid doordat in deze sec
toren HF velden uitgestuurd worden, 
gemoduleerd met ongelijke frequenties.

Een baken, wat vanaf ’38 zeer nuttige 
diensten heeft bewezen, is het zg. „Stan
dard Beam Approach” systeem (afge-* 
kort tot SBA systeem), afgeleid van het 
Duitse Lorenz baken. Dit baken ver
toont grote overeenstemming met het 
LG baken. Ook hier worden aan weers
zijden van de koerslijn punten en stre
pen ontvangen en op de koerslijn een 

aanhoudende toon. 
Er worden alleen 
koersen, doch geen 

Ar hoogten aangegeven; 
* dit baken kan dus 

nooit als een volle- 
/y\ 4ig blindlapdings- 

systeem dienst doen.
Het SBA baken 

(zo genoemd in de 
wandeling) werkt op 
frequenties tussen 
30 en 40 MHz (10— 
7.5 m). De zender is 
een normale zender, 
bestaande uit een 
kristal generator met 
vier verdubbeltrap- 
pen (in totaal wordt 

de frequentie met 16 vermenigvuldigd).
Het antennesysteem bestaat uit drie 

Yi golfdipolen volgens fig. 16. Als we 
ons indenken, dat de dipolen dt en d2 
de twee „ópstaande” benen van een 
(open) raam zijn, terwijl dipool d2 het 
„ongerichte” antennesysteem is, zien we 
dadelijk de overeenkomst met het an
tennesysteem van het LG baken. Maar, 
terwijl bij het langegolf-baken de af
stand van de twee verticale raambenen 
klein was t.o.v. de golflengte, waardoor

de diagrammen vrijwel cirkelvormig 
verlopen (fig. 2 art. 1) kunnen we hier 
van de afstand tussen de dipolen dt en

x

0'A'

c
dl F

!-*

AA

d3 ongeveer één golflengte maken (ca. 
9 m), waardoor het diagram veel meer 
naar voren gericht wordt. Er gaat nu 
meer nuttige energie in de richting van 
de koerslijn.

Om nu enig inzicht in de werking van 
de moderne radiolandingsbakens te 
krijgen, is het nodig om de antenne- 
diagrammen wat nader te bekijken.

Fig. 16 (boven) 
en 17 (onder)

Stralingsdiagrammen
In fig. 17 is het horizontale veld- 

sterkte-diagram van een enkele dipool 
getekend; dit is cirkelvormig, want een 
verticale dipool zendt in alle horizon
tale richtingen gelijkmatig uit.

Nu plaatsen we naast deze antenne 
een tweede dipool, die op een afstand 

van ca. één golflengte 
er naast wordt aange
bracht. De fase is te
gengesteld aan die van 
de eerste dipool (fig. 18).

In de voorwaartse 
richting (OR) zal de 
totale veldsterkte nul 
zijn, omdat de twee an
tennes A en B in tegen- 
fase gevoed worden.

Een golf vanuit A zal 
gel ij kt ij dig met ’n 
golf vanuit B aanko
men in het punt R (dit 
ligt ver naar voren), en 
daar de golven juist in 
tegenfase zijn, zullen

>.

SBA LANDINGSBANEN 
(Schiphol)
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deze twee golven elkaar opheffen. Ook 
in de richting loodrecht hierop (OA) 
zullen de golven elkaar opheffen. Een 
golf, die vanuit B vertrekt in de rich
ting van A heeft in A juist één golf
lengte afgelegd (360°) en komt in A in 
dezelfde fase aan als waarin deze van
uit B is „vertrokken”. Daar echter de 
golf vanuit A juist in tegenfase met die 
vanuit B is, heffen beide golven elkaar 
weer op, zodat ook in de richting OA 
en OB geen energie wordt uitgestraald. 
Daar het anlenne-systeem symmetrisch 
is t.o.v. de lijn AB, wordt ook volgens 
de lijn OS geen energie uitgestraald.

We hebben nu reeds vier richtingen, 
waarin geen energie wordt uitgestraald 
(zg. minima).

hoe nauwer de wespen-taille wordt.
Vergelijken we het diagram van fig. , 

20 met dat van het raamdiagram uit het 
eerste artikel (fig. 2), dan zien we direct, 
dat dit diagram veel meer geschikt is 
voor landingsbakens, daar nu de meeste 
energie onder kleine hoekenx met de 
koerslijn wordt uitgestraald, terwijl 
loodrecht op de koers (AB) maar weinig 
uitgestraald wordt.

In het midden tussen de beide anten-

X 1

07» X
Om nu echter de veldsterkte in de wille

keurige richting P te vinden, moeten we be
denken, dat de golf vanuit A hier eerder 
aankomt dan de golf vanuit B; hierdoor ont
staat een extra faseverschil, behalve de 180° 
tussen A en B. Het verschil in looptijd tus
sen een golf vanuit A en een golf vanuit B 
is juist gelijk aan het stuk CD; hiermede

gaat gepaard een faseverschil van 2jt
X

(is nl. liet stuk CD bv. gelijk aan y, x. 1130 
is het faseverschil juist gelijk aan 

2jt • Vx X = 7t = 180°).
Het stuk CD zal juist gelijk worden aan

——, als de hoek met de voorwaartse rich-
2

ting gelijk is aan 30° (een rechthoekige drie
hoek met hoeken van 30 en 60°!).

De totale faseverschuiving tussen de veld
sterkte vanuit A (Fa) en die vanuit B (Fg) 
zal dan gelijk zijn aan 180° + 180° = 360°, 
m.a.w. in de richting OE is de totale veld
sterkte 2 X Fa (F a = Fb )• In deze richting 
treedt een maximum waarde op.

Er zijn in totaal vier maxima en vier 
minima, zodat het resulterend diagram 
fig. 19 wordt. Nu is deze toestand on
gewenst, omdat we hier 
doof vier nulrichtin- 
gen in plaats van 
twee zouden krijgen.
Daartoe plaatsen we 
de antennes iets dichter 
bij elkaar dan één golf
lengte, waardoor de 
straling in de richtin
gen OA en OB niet ge
heel wordt opgeheven.
Het diagram krijgt een 
insnoering, een „wes
pen-taille”.

Hoe meer de afstand 
van de antennes tot één 
hele golflengte nadert,

I

Fig. 19 en 20 (rechts)
CD

nes brengen we thans een derde dipool 
aan, de zg. ongerichte antenne. Geheel 
als bij het raamsysteem, waar we het 
diagram van de raamantenne combi
neren met het ongerichte diagram, gaan 
we ook hier het (cirkelvormige) diagram 
van de middenantenne combineren met 
de buitenantenne.

Daar de beide helften van het dia
gram in fig. 20 in tegenfase zijn zal hét 
antennediagram aan één zijde verzwakt, 
aan de andere zijde versterkt worden.

Hierbij moeten we bedenken, dat de 
middenantenne 90° in fase verschoven 
is t.o.v. de builenantennes; dit is nood
zakelijk, omdat het resulterend veld (II)

■ mnpwfl < |
i -

ANTENNESYSTEEM SBA 
BAKEN met op de ach- 
tergrond SCS 51 baken
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90° in fase verschoven is t.o.v. het veld 
rondom één van de dipolen, als die al
leen zou stralen. Twee velden kunnen 
nl. alleen een nul-richting geven, als ze 
zuiver in fase of in tegenfase zijn. Zo
lang de velden onderling ’n faseverschil 

bezitten kan de 
resultante nooit 
nul zijn.

In fig. 21 is 
nu het diagram 
van de midden- 
antenne opge
teld bij ’t dia
gram van de 
twee buitenan
tennes. Noemen 
we de fase van 
de middenan- 
tenne 0°, dan is 
de antenne A 
bv. —90° t.o.v. 
C en B + 90° 
t.o.v. C in fase 
verschoven.

In het linker
deel van het diagram zijn de uitzending 
van de middenantenne (O) en de buiten
antennes (D en E) in fase; in dit deel 
verkrijgen we het totale diagram door 
bij het diagram van de buitenantenne 
het raamdiagram op te tellen. In de 
richting F (de koers) houden we alleen 
het diagram van de middenantenne over.

In het rechterdeel van het diagram 
zijn de fase van het diagram van mid
den- en buitenantennes tegengesteld; 
hier moeten we het verschil nemen van 
de beide diagrammen. Langs de lijn OK 
zijn de veldsterktes van midden- en 
buitenantennes gelijk en tegen
gesteld; in deze richting wordt 
geen signaal uitgezonden. Dit
zelfde geldt ook voor de rich
ting OL.

Aan de rechterzijde ontstaat 
weer een klein lusje, evenals 
dat bij het raamsysteem (art. 2, 
fig. 11 en 12) het geval was.

Gaan we nu de fase van de 
buitenantenne juist 180° draai
en (dus +90°; 0—90°) dan 
klapt het diagram weer om.

In fig. 22 zijn nu de beide 
diagrammen getekend. Bij het 
SBA systeem worden, evenals 
bij ’t LG baken het geval was, 
de diagrammen in punt-streep 
rhyöime overgeschakeld, waar 
bij de fase van de buitenan
tennes steeds 180° gedraaid 
wordt.

In de richting CF en CG

wordt een continue geluid gehoord; in 
de richting CE alleen strepen; in de 
richting CL punten met een achtergrond 
van strepen (CH), terwijl alles in het 
rechter deel juist tegengesteld verloopt.

Koersscherpte

De koersscherpte’ (zie art. 1) kan ver
groot worden door de afstand (AC) tus
sen de buitenste dipolen te vergroten 
tot ca. één golflengte. Hiermede kunnen 
we niet te ver gaan, omdat we dan valse 
koersen kunnen krijgen; dit zien we di
rect door fig. 19 met fig. 20 te verge
lijken. Er zouden dan nog twee koersen, 
loodrecht op CF, ontstaan. Daarom moe
ten de antennes steeds minder dan één 
golflengte uit elkaar staan. Meestal 
worden afstanden tussen 0,7 en 0.8 golf
lengte toegepast

Ook hangt de koersscherpte af van de 
grootte van de veldsterkte van de mid
denantenne ten opzichte van de buiten
antennes, m.a.w. van de stroom in de 
middendipool vergeleken met die in de 
buitendipolen.

Maken we het veld van de midden
antenne zwakker, dan snijden de dia
grammen elkaar bij G en M onder klei
nere hoeken, m.a.w. de verhouding tus
sen de grootte van de punten en strepen 
links en rechts van de koerslijn (CG en 
CF) neemt bij een bepaalde hoek toe.

Wordt het veld van de middenantenne 
steeds zwakker, dan zal echter de lus 
CN van het linkerdiagram in fig. 22 toe
nemen, terwijl de lus CM afneemt. Is 
het veld van de middenantenne nul, dan 

Zie verder blz. 309

Q«*0° QO° 0i90°

Fig. 21
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dat rondom een sleuf voor de draden 
overblijft van 10 mm diepte. Daarna ne
men we uit het midden een stuk weg 
van 18 X 15 cm, ook weer met ronde 
hoeken, waarna onze antenne recht 
krijgt op de naam „raam”. We boren 
ook de beide gaatjes voor het doorvoe
ren van de leidingen naar het inwen
dige van het toestel, en wel zodanig, dat 
de antenneleiding binnen het apparaat 
kort kan worden gehouden. Ook de gaat
jes voor de boutjes, waarmee we het 
geheel aan de scharnieren schroeven, 
krijgen nu een beurt.

RADIOLANDINGSBAKENS
(vervolg van blz. 307)

valt de lus CP samen met de grote lus 
CM, m.a.w. er is geen verschil meer tus
sen punten en strepen.

Het diagram van de midonantenne 
mag niet zo zwak worden, dat het ver
schil van CM en OP zo klein wordt, 
dat er geen onderscheid meer tussen 
punten en strepen is; we zeggen, dat de 
„klaring” (clearance/clearing) dan te ge
ring is geworden. We moeten dus een 
compromis treffen tussen koersscherpte 
en ldaring.

De koersscherpte wordt uitgedrukt 
als de verhouding (in db) tussen de am
plitude van het strepen- resp. punten- 
signaal bij een bepaalde hoekaiwijking 
(meestal 1,5° aan weerszijden van de 
koerslijn CG).

In fig. 22 is onder 1,5° naar rechts de 
amplitude van de strepen CS. dat van 
de punten CR. De koersscherpte wordt 

CS
dan 20 log------voor a = 1,5°. Een nor-

CR
male waarde is 0,6 db voor 1,5° afwij
king uit de koerslijn.

De uitgezonden punten en strepen 
kunnen op een gewone ontvanger ont
vangen worden. Bij hef binnenvliegen 
moet de piloot zorgen, dat hij steeds een 
continue fluittoon heeft. Bij het horen 
van punten is hij teveel links, bij het 
horen van strepen bevindt hij zich te
veel naar rechts.

Ook zijn er instrumenten bedacht, die 
op de punten resp. strepen reageren; 
hiermede kan de pilooi op het „gezicht” 
landen. Veel opgang hebben deze in
strumenten echter niet gemaakt.

Bepaling van het aantal 
windingen

We beginnen met 25 windingen zg. 
schelledraad op het raam te leggen. Het 
binneneind van de wikkeling verbin
den we definitief met het rooster van 
de hoogfrequentbuis, waaraan ook de 
vaste platen van de antennesectie van 
de afstemcondensator en de antenne- 
trimmer zijn verbonden: de antennespoel 
is uit de aard der zaak weggenomen. 
De buitenzijde van de raamwikkeling 
wordt nu geaard bij kathode (—gloei- 
draadzijde) van de hoogfrequentbuis. We 
brengen de schaalaanwijzing in orde met 
behulp van de regelbare elementen in 
de oscillatorkring, uiteraard nadat de 
middenfrequenttransformatoren zijn af
geregeld op Londen Regional (342 m) en 
draaien de trimmer op de antennesec
tie bij tot de geluidssterkte maximaal is. 
Mocht de zender niet te ontvangen zijn, 
dan kunnen we het ingangssignaal ver
groten door het kastje even te aarden. 
Waarschijnlijk vinden we nu, dat we de' 
trimmer helemaal moeten 'uitdraaien, 
hetgeen wijst op een te grote LC in de 
bepaalde stand van de afstemconden
sator. We nemen nu stuk voor stuk en
kele windingen van het raam af, tot we 
een maximum krijgen binnen het regel- 
gebied van de trimmer. Wel moeten we 
eraan denken, de definitieve afregeling 
zonder hulp-aardleiding of -antenne te 
doen.

Tenslotte kunnen we de buitenzijde 
. van de raamwikkeling ook definitief 

doorverbinden met aarde of A.V.C.

RED. De in het Juli-nummer opgenomen 
beschrijving behoeft een tweetal correcties. 
Op blz. 216, tweede alinea, is in de tweede 
zin het woord „bovenplaat” uitgevallen: men 
leze deze zin als: „De achterwand met het 
luidsprekergat, de bodem, de boven
plaat met” enz.

Aan de tweede alinea van kolom 2 op blz. 
217 dient nog vooraf te gaan: „Alleen bij de 
Philips Rimlock DK40 wordt de afstemming 
in de oscillator-anodekring aanbevolen, daar 
bij deze buis wel een schermrooster is aan
gebracht.”

Ontvreemd of vermist:
Type 796 A.U. no. E 1721925 - 

Hoofdinsp. Afd. 6, Amsterdam - datum 6-7- 
1949.

PHILIPS
insp. Afd. 6, Amsterdam - datum 6-7-1949.

E 44093-0-22 -

PHILIPS

Hoofd-no. 990 K-6886 E. 0.8.

PHILIPS - Type 667 A no.
Hoofdinsp. Afd. 6, Amsterdam - datum 6-7- 
1949.

PHILIPS Hoofdinsp. Afd. 6,no. 20826
Amsterdam - datum 6-7-1949.

PHILIPS
Hoofdinsp. Afd. 6, Amsterdam 
6-7-1949.

BELL - no. 402614 - Hoofdinsp. Afd. 6, Am
sterdam - 6-7-1949.

TEMPLE

Type 667 A no. E 42565-E-0-22 - 
datum

Comm.Type G 521 no. 11477 
Rivierpol. Rotterdam - datum 19-1-1949. 

PHILIPS - Type BX 360A no. 34308 - Groeps- 
comm. Rijkspol. Papendrecht - datum 14-2- 
1949.

i
:
I Indien één of meer van bovenstaande toestel

len herkend worden, gelieve men de signa- 
hiervan onverwijld 

kennis te stellen.
inlerende autoriteit
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RADIOLANDINGSBAKENS
leerd; een fasedraaier van 90° en een 
versterker met modulator voor het mid- 
denantennesysteem.

Bij het NSF baken BRA 16 is de sleu- 
telinrichting voor het punt-streep 
rhythme zeer elegant opgelost, nl. met 
behulp van een zg. asymmetrische mul- 
tivibrator, die een rechthoek-spanning 
geeft. Door de RC-tijden in de rooster- 
anode circuits ongelijk te kiezen, ont
staan aan de anode van de buizen twee 
tegengestelde rechthoekige impulsen; 
waarbij de korte impuls als punt, dé 
lange als streep wordt gebruikt,

De spanning achter de tweede verdub- 
belaar wordt aan de beide roosters van 
de buizen I en II gelegd; terwijl de ano-

DEEL IV

ZENDER EN ONTVANGER VAN HET 
SBA SYSTEEM

"TN E zendinstallatie van de in het 
voorgaande artikel besproken lan

dingssysteem bestaat uit de volgende on
derdelen: Een generator, die de gewenste 
frequenties opwekt, waarachter een 
aantal verdubbeltrappen zijn gescha
keld;
buitenantennesysteem, waar de fase 
telkens 180° in punt-streep rhythme 
wordt gedraaid en modulatie-inrichting, 
waarmede de uitgezonden signalen met 
een toon van 1150 Hz worden gemodu-

sleutelinrichting voor heteen

sn 2H

D190°
1150 HZ>|

► 180°i

ifilC1N 4 KHZ. 03

r <1

gjjjggg ci
WT~*  '

3-WEERSTANO

_/\A/V zelfinductie

Fig. 23L .J
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:N.S_F. BAKEW SRA/16
voorzij-qe gezien:

AT-AN DE

gelijk is aan. Vz-. sin£dt euc de an- 
dei-e anodespamiing is bij; gelijke 
buizen eveneens Va sinmit- Het 

'.verschil is precies nul. m.a.w. ér 
/.wordl geen energie, uitgestraald.

Via de transformator T wordt nu 
aan de buizen een. \vissed£p,anning 
van H50 Hz tegenfase gelegd.

De momentele waarde 
a mol linde aan de ene huis (bv. V) 
wordt nu Va sin'.'t (1 + nr sinpt), 
de andere (Vlj wordt d&n. Va sin 
wt (1 — m sin pt). Hierin is p de 
hoekhrequentie 2^. ) 1.58? wan het 
modulerend signaal en m de mo- 
dulatiediepte, ril. de verhouding 
V EO

van de

------, waarin Vm de amplitude van
Va

cle modulerende freqnetrtüs is.
Trekken we dit van, elkaar af, 

dein houden; w.e 2 ‘'ia; im sin co t . . 
sin pt over. Dit steil, vos»? de twee.o 
zijbanden zonder de diraaggolf ’ 
IVa sinortj..

Voor 2 Va m sinf'jt-,s.im p,t mogeQn 
we schrijven;
mVacos (öj—p) t.-=--cpft (cu+p) t
De erte. zij band. is nu. raVa cos-. 

<u—p) t, d.e anderz.in 'fa cos (co—4*)i| 
t, de frequenties leggers juist de 
modulerende frequentie (P) ondgrr 
en boven de dvaaggoji.

{
f

Docsc de wuardfe van m te .-re
gelen (door verandering vamd.es 
amplitude van. bet ld. signaal)) 
kunnen we tevees, het h.f.^vejcü. 
regelen van nul tot de gewens
te waarde; hiermede kan dg* 
uit gestraalde energie en; dfc 

koersscherpte geregeld worden. Implastfcs 
van de stroom in het middenantensce- 
systeem kunnen w-e net zo goed; de 
stroom in het buitenanlenngsy.steem 
regelen.

De enkele (1/4 golf) dipolem. d* en d, 
worden met behulp van twee* -voèdmgs- 
leidingen in tegenfase gevoedl Achter de 
tweede verdubbelaar wordt de verster-- 
ker van de middenantenne aangesloten^ 
Hierbij wordt de laatste trap (VHX)l 
eveneens met 1150 Hz, met een diepte 
van ca. 60 %, gemoduleerd. De fase— 
draaiing van 90° wordtt verkregen deel
de kringen iets te herstemmen t.av-. de 
resohantie-frequentie (vergelijk een dis- 
criminator!).

De ontvangst geschiedt met een nor
male, d.w.z. niet genererende ontvanger; 
wat we horen zijn de gemoduleerde 
componenten. Vergroting of verkleining 
van de moduïatiediepte van de midden- 
antenne geeft vrijwel eenzelfde effect 
als vergroting of verkleining van de HF 
energie in het middenantennesysteem. 
De koersscherpte hangt nl. samen met

des in balans geschakeld zijn. Aan de. 
roosters worden de punten en strepen 
van de multivibrator aangelegd en wel 
in tegenfase. Normaal zijn de buizen I 
en II vrijwel dichtgedrukl. Het rooster 
van de buis I wordt in streep-rhythme 
„opengedrukt”, waardoor de anode- 
stroom van buis I in de (dik) geteken
de richting vloeit. Het rooster van buis 
II wordt in punten-rhythme openge
drukt, waardoor de anodestroom in de 
tegengestelde (dun) getekende richting 
vloeit. Hierdoor wordt de fase in punt- 
streep rhythme telkens 180° gedraaid.

Achter deze gesleutelde trap volgt de 
gemoduleerde trap (V en VI). Deze be
staat eveneens uit twee in balans ge
schakelde buizen, waarvan de roosters 
parallel staan.

Zolang de buizen V en VI niet gemo
duleerd worden, gebeurt er .niets. Dit 
kunnen we als volgt gemakkelijk in
zien:

Bij ene balanstrap is de totale spanning 
over de anodekring het verschil van de 
spanningen aan de anodes.

----stel, dat de ene anode- (wissel) spanning



het product Firn, waarin F^ de veld
sterkte van de .middenantenne en in de 
modulatiediepte .van de middenantenne 
is. Verdubbelen .van F0 geeft hetzelfde 
effect als verdobbelen van de modula- 
tiediepxe (voorzover dit mogelijk is zon
der Qvermodulalie!).

Een veel eenvoudiger uitvoering dan 
het hier beschreven baken is het SBA 
baken (Standard My). Het principe is 
geheel gelijk, alleen de uitvoering is 
veel eenvoudiger.

In fig. 24 is een bovenaanzicht gete
kend van twee dipolen 
I en II, waarbij II ge
voed wordt; de afstand 
CA is een halve golf
lengte. De dipool I is 
afgestemd op de fre
quentie waarop wordt 
gewerkt (de fasehoek 
tussen stroom en span
ning in de antenne is 
dan nul).

De dipool I werkt als 
..reflector”
getekende vorm krijgt.

wijl de zij antennes beurteling gesleuteld 
worden.

Dit kan heel eenvoudig met behulp 
van een seingever geschieden; dit is de 
langzaam draaiende schijf, waarop 
aantal uitsparingen zijn aangebracht.

In de strepen wordt hel relais van d 
bekrachtigd waardoor het diagram 
rechts ligt, in de punten wordt hel relais 
van d3 bekrachtigd, waardoor het dia
gram naar links gaat.

Zender-schakeling
Fig. 26 geeft een beeld van de opzet 

van deze zender. Deze is eenvoudig op
gezet en beval een HF generator (kristal 
gestuurd) niet vier verdubbeltrappen en 
een gemoduleerde eindversterker (1150 
Hz). Alleen de middenantenne d., wordt 
gevoed, de buitenantennes worden ge
sleuteld met behulp van de relais R1 
en R

Hoewel deze zender in opzet eenvou
diger is dan het NSF baken, is de afré- 
geling van het antenne-systeem veel 
lastiger. Bij het NSF baken kunnen de 
antennes eens en vooral afgeregeld 
den en de koersscherple kan geheel door 
variatie van de modulatiediepte aan de 
zender zelf geschieden.

Bij het SBA systeem speelt, echter de 
modulatiediepte vrijwel geen rol en 
moet de koersscherple door instelling

een

naar

3‘

waardoor
'hol diagram de 
Brengen we nu de dipool I naar de an
dere zijde, dan klapt het diagram over 
•naar de andere zijde.

Doordat hel lastig is, steeds met een 
de dipolen in punt-streep rhythme

wor-

van
rond te wandelen, brengen we een 
tweede reflector, rechts van de dipool II
aan.

In fig. 25 zijn de twee 
diagrammen getekend, die 
we op deze manier zouden 
verkrijgen. Om dit nu te 
verwezenlijken, gaan we 
de beide dipolen d, en d3 
sleutelen in punt-streep 
rhythme. Dit gaat heel 
eenvoudig, door de dipolen 
beurteling in het midden 
te onderbreken.

Is nl. de dipool in het 
midden onderbroken, dan 
is de invloed op het veld 
gering; wordt de dipool d, 
onderbroken, dan ontstaat 
het gestippelde diagram, 
terwijl bij onderbreken 
van dipool d., (en sluiten 
van d,) het getrokken dia
gram ontstaat.

In dit SBA systeem 
wordt alleen de midden
antenne met een gemodu
leerd signaal gevoed, ter-

ACHTERZIJDE NSF BAKEN 
BRA 1/1G
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van de antennelengte van de dipolen d, 
en d3 en door verandering in de af
stand tussen dT en d3 geschieden. Deze 
twee variabelen maken het instellen een 
uitermate tijdrovend werk.

De koersscherpte moet ook wel bij

Ook is bij het SBA-systeem geen glij- 
weg-zender aanwezig.

In fig. 15 (art. 3) kunnen we bij het 
aanvliegen van de landingsbaan alleen 
zeggen of we links of rechts van of in 
het vlak AEF zijn. Op welke hoogte we 
in dit vlak zijn, is echter niet te be
palen.

Eerst de ontwikkeling van de techniek 
van de m en dm golven heeft het moge
lijk gemaakt een tamelijk betrouwbaar 
glijweg-systeem te maken. Echter, de 
uiteindelijke oplossing van een werkelijk 
betrouwbare glijweg is door toepassing 
van cm golven (6 cm) ontstaan. Deze 
zeer korte golven laten zich veel gemak
kelijker bundelen, waardoor we geheel 
onafhankelijk van de grondeigenschap
pen worden.

Deze grondeigenschappen zijn nog 
steeds het .zwarte schaap" bij de baken
systemen. Is een baken helemaal afge
regeld en wordt in de nabijheid een 
sloot gegraven of een gewapend-beton 
constructie opgericht, dan is er grote 
kans, dat de koerslijn verschoven is, of 
dat er — wat nog erger is — een knik 
optreedt. De cm golven hebben het 
enorme voordeel, zich als zoeklicht
bundels door de ruimte voort te plan
ten, geheel als in fig. 15 is getekend. 
Met de grond als zodanig hebben we 
nagenoeg niets te maken

XV5A

11

<*innr _n_TL
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R 3

Merkbakens van SBA
Opdat de piloot tijdens de landing 

weet op welke plaats hij zich op de 
dalingslijn (AB in fig. 15) bevindt, wor
den bij het SBA systeem twee merk
bakens opgesteld.
Deze worden opge
steld op 100 en 
5000 m van het

aanrakingspunt 
met de landings
baan (fig. 14 arti
kel 2).

De beide merk
bakens zenden uit 
op dezelfde fre
quentie (38 MHz,
7,9 m), terwijl het 
voormerkbaken (1) 
een toon van 700

een afgeregeld baken veranderd worden, 
bv. als het blijk,t dat de koers te breed 
is (wat :t vliegen onnauwkeurig maakt) 
of te smal is, waarop lastig te vliegen
is.

Bij een te scherpe koers zal ook gauw 
de klaring te klein worden, m.a.w. on
der bepaalde grote hoeken met de 
koerslijn wordt het verschil tussen pun
ten en strepen zeer gering. Hierdoor kan 
de indruk bij de piloot gewekt worden, 
dat zich in deze richting een koerslijn

03 03

X1Ó ZENDER

EINDV. Fig. 27CEN

Hz gesleuteld in ’n
tempo van twee strepen per sec. en het 
hoofdmerkbaken (2) een toon van 1700 
Hz onderbroken in zes punten per sec. 
uitzendt.

De merkbakens zelf zijn zenders met 
een zeer geringe energie (ca. 1/4—1 W), 
waarbij het. antennesysteem l/4 golf" 
lengte boven een koperen ’aardscherm is 
aangebracht.

“inr
Fig. 26

bevindt, wat in werkelijkheid niet het 
geval is. Dat hierdoor een zeer gevaar
lijke situatie kan ontstaan, hoeft wel niet 
nader toegelicht te worden. Zie verder blz. 355
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bepaald station, dan vergrote men de 
zelfinductie der spoelen door de kernen 
meer in te draaien. Wordt daarentegen 
een te lage golflengte aangewezen, dan 
draaie men de kernen meer uit de 
spoelen. (Ook deze kernen zijn door de 
fabriek reeds zeer nauwkeurig inge
steld).

Bij abnormale afwijkingen controlere 
men eerst nog eens de gehele bedrading 
en montage alvorens in het wilde weg 
aan de kernen te gaan draaien. Op deze 
wijze voortgaande verkrijgt men ten
slotte een juiste schaalaanwijzing, als
mede krachtigste ontvangst.

Hierna slemt men af op een zender 
met korte golflengte: Lille (1213 kp/s) of 
Keulen (1330 kp/s) zijn hiertoe zeer ge
schikt. Het signaal van hel gekozen 
station wordt nu tot een maximale 
sterkte gebracht door de trimmers C3 
en C0 nog eens nauwkeurig na te rege
len. Blijkt, dat de wijzerstand te hoog

BOUWMAP 
AMPHIBIE I

Vollediger uilgewerkte be
schrijving en werktekening 
in bouwmap B-3.
PrUs 75 ct.

ligt in golflengte, dan corrigere men dit 
door de trimmers een grotere capaciteit 
te geven. Is de aanwijzing in golflengte 
te laag, dan de trimmers wat losser in
stellen, totdat de juiste instelling wordt 
gevonden.

Zenders met hoge golflengten brengt 
men uitsluitend op hun plaats door 
ij z e r k e r n instelling; zenders met 
lage golflengten door trimmerin- 
stelling.

zullen deze functie niet bepaald appre
ciëren.

Zelfs bij de moderne blindlandings- 
systemen zal een piloot niet gauw een 
landing wagen met een grondzicht van 
minder dan 100 m; hij gaat dan liever 
„een straatje om” en zoekt een ander 
vliegveld op.

Hoe de nieuwe systemen hebben bijge
dragen om de landingen bij een verti
caal zicht van minder dan ca. 100 m 
uit te voeren, zal in de hiernavolgende 
artikelen worden behandeld.

In fig. 18 van het voorgaande artikel is aan 
de uiteinden van de pijlen gemerkt 1/4 de 
aanduiding CD vergeten.

RADIOBAKENS
(Vervolg van bis. 342)

Het antennediagram bestaat uit een 
ietwat ingedeukte kegel, waarbij de ma
ximale energie omhoog gestraald wordt. 
De korte zijde van de kegel staat lood
recht op de richting, waarin de piloot 
landt.

Bij het vliegen door deze kegel hoort 
de piloot enige seconden lang de ka
rakteristieke toon van het merkbaken 
en weet dus, dat hij zich vrijwel boven 
het merkbaken bevindt. Door deze „re
ferentiepunten” en de snelheid tijdens 
de landing weet de piloot vrijwel steeds 
hoeveel m hij nog van het aanrakings
punt (touch- down area) is verwijderd.

«Jy,,vVNToch hachelijk ...
Zo ergens, wegen de laatste loodjes 

hier het zwaarste. De landingssnelheid 
van de moderne toestellen ligt nog 
steeds in de buurt van 70—100 mijl, 
d.w.z. 40 m per sec. Men moet zich goed 
realiseren welk een verantwoording een 
piloot heeft bij een slecht-zicht lan
ding.

Stelt men zich eens voor, dat men een 
autobus met 50 passagiers, gekost heb
bende ruim 2,5 millioen gulden, met een 
snelheid van 160 km in een dikke mist 
over een smalle brug van een diep ra
vijn zou moeten sturen; hierbij alleen 
geleid door de aanwijzing van enkele 
instrumenten. Een enkele misgreep kan 
noodlottig worden! De meeste mensen
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„Seinen en opnemen” — leer morse, nie
mand weet wat em nog boven het hoofd 
hangt. (Zie verder blz. 365).
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RADIOLANDINGSBAKENS
plitude veel eerder, dan een onervaren 
piloot. Dit verschil hangt ook sterk af 
van het stoorniveau en het achtergrond- 
geruis. Is de achtergrond volkomen 
„stil” (wat zelden gebeurt) dan zijn ver
schillen van 0,2—0,3 db goed waarneem
baar, wat overeenkomt met circa 1 graad 
koersbreedte. Neemt het storingsniveau 
sterk toe, dan zijn grotere verschillen 
pas waarneembaar, waardoor de koers- 
lijn van het baken schijnbaar verbreed 
wordt.

In fig. 28 is het bovenaanzicht van 
een goede nadering (1) en een slechte 
nadering (2) getekend. De piloot van het 
eerste vliegtuig hoort de punten, waar
na hij zeer geleidelijk opstuurt tot de 
strepen steeds sterker worden, waarbij 
hij zorgt dat de punten steeds iets ster
ker zijn dan de strepen. Geleidelijk 
komt hij in de juiste positie van de 
landing.

Piloot (2) maakt een slechte nadering. 
Hij stuurt te weinig op, vliegt door de 
koers heen om daarna, bij het horen van 
de strepen, weer op te sturen, tot de 
punten hoorbaar worden etc.; hij „zwab
bert” om de koers heen met groot, risico 
in een onjuiste positie op de landings
baan terecht te komen, met alle gevol
gen vandien. Dit geval is helaas niet 
theoretisch.

Is nu de koersscherpte van het baken 
groot (m.a.w. de bundel, waarin alleen

DEEL V

I N de voorafgaande artikelen hebben we 
achtereenvolgens een LG en een KG ba

ken behandeld. Beide zenden in een sector 
aan één zijde van de koerslijn punten, in de 
andere sector strepen uit.

Bij het LG baken was de uitzending on- 
gemodulcerd; er kan alleen ontvangen wor
den met behulp van een zwevingsontvanger 
(genererende detector), terwijl bij het KG 
baken (BRAI/16, SBA) de uitzending van de 
punten en strepen wel gemoduleerd is, zodat 
directe ontvangst mogelijk is.

De piloot luistert met de koptelefoon de 
punten en strepen af en stuurt het vliegtuig 
totdat hU een continue toon hoort. In wer
kelijkheid zal hU net even „tegen” de punten 
of strepen „aanleunen”, omdat daar het on
derscheid in een kleine koersafwijking het 
snelste te horen is.

Een ervaren piloot kan met het SBA sys
teem bij slecht zicht een behoorlijke „nade
ring” (hieronder verstaat men de landing, 
met uitzondering van de laatste fase, het 
„neerzetten” 
dingsbaan zelf) maken.

touch down — op de lan-

"L7CHTER, er blijft het bezwaar, dat 
we geen objectieve standaard heb

ben, die de koersscherpte van het baken 
vastlegt.

We kunnen wel zeggen, dat onder een 
bepaalde hoek met de koerslijn de ver
houding tussen de amplitude van de 
punten en strepen (CR en CS in fig. 22, 
art. 3) zoveel db is, maar een ervaren 
piloot hoort een klein verschil in de am-

B LANDINGSBAANFiguur 28
BAKEN I
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een continue signaal gehoord wordt, is 
smal), dan zal de piloot (1) een perfecte 
nadering maken, omdat hij kleine afwij
kingen al direct hoort.

Voor piloot (2) echter zal de situatie 
nog erger worden, omdat hij, bij het 
doorvliegen van de koerslijn, direct van 
punten, strepen hoort, zodat er geen tijd 
is, om het vliegtuig op de juiste koers te 
brengen. De instelling van de koers- 
scherpte is in hoge mate afhankelijk van 
de. ervaring van de piloot zelf.

Meteraanwij zing
Het is te begrijpen, dat men van deze 

subjectieve standaard af wilde komen 
en er naar gestreefd heeft om de aan
wijzing niet op het gehoor, maar met 
behulp van een wijzer-instrument te 
verrichten.

Er is dan een objectieve beoordeling; 
bij zoveel graden koersafwijking staat 
de meter zoveel schaaldelen uit en daar
mede is het afgelopen. De bandbreedte 
van de ontvanger kan zodanig verkleind 
worden, dat het storingsniveau zeer ge
ring is t.o.v. het ontvangen signaal. Ver
der omzeilen we de moeilijkheid, dat 
een piloot die tijdens de nadering in 
radio-contact staat met de verkeerstoren 
de bakenontvanger tijdens telefonie- 
ontvangst zou moeten uitschakelen.

Een piloot is zo gewend op het in
strumentenbord te kijken, dat voor ieder 
apparaat naar een „meter-presentatie” 
gestreefd wordt. Deze gedachte is dan 
ook door de ICAO (zie art. 1) vastge
legd.

Een ander voordeel van de meter- 
aanwijzing is, dat een dergelijke aanwij
zing gemakkelijk met de automatische 
piloot gecombineerd kan worden, waar
door de besturing van het vliegtuig tij
dens de nadering geheel automatisch 
geschiedt; niet alleen wordt het vlieg
tuig op de juiste koers gehouden, maar 
ook de remklappen, het landingsgestel 
en de gasmanettes worden automatisch 
bediend. Alleen bij de laatste 10 m 
neemt de piloot zelf de leiding over.

Dit systeem is reeds in de praktijk 
toegepast; met zeer bevredigende re
sultaten. Hierbij werd als baken ge
bruikt een „Sperry” landingsbaken, 
functionnerende op 5000 MHz (6 cm). 
Dit landingsbaken zal nog meer in de
tails besproken worden.

Vliegen „zonder piloot” ...
Maar tussen de automatische landing 

bij goed zicht — waar de piloot steeds

in staat is zelf de controle over te ne
men — of die onder omstandigheden van 
slecht zicht (zero-zero-weather), is „still 
a long way”.

Over het ,,vliegtuig zonder piloot” worden 
vooral in.de meestal slecht ingelichte dag
bladpers de meest sensationele berichten ge
lanceerd: de onzin, die daar vaak in beweerd 
wordt, doet de vakman de haren te berge 
rijzen.

Realiseren we ons eens, wat er zou ge
beuren als tijdens een automatische start of 
landing het baken uitvalt — wat een vlieg
tuig dan zou uitvoeren! Het is een klein 
kunstje, om een trein automatisch te laten 
vertrekken, te doen stoppen bij een onveilig 
sein, of bij een station: technisch bekeken 
is daar geen enkel probleem bij. En toch, 
hoeveel passagiers zouden zich aan een der
gelijk experiment wagen? Vergelijk daar
mede het riclso dat een oceaanvlucht zonder 
piloot zou medebrengen — het uitvallen van 
een der motoren maakt immers onmiddel
lijk ingrijpen noodzakelijk!

Ondertussen is de veiligheid van het lucht
verkeer enorm opgevoerd. Er wordt in het 
algemeen uit publiciteitsoogpunt teveel aan
dacht besteed aan vliegtuigongelukken, ter
wijl vergeten wordt, dat iedere week 200 
vliegtuigen de oceaan oversteken! Een van 
de grootste Amerikaanse vliegtuigmaatschap
pijen had verliescijfers, die onder de spoor- 
wegverliescijfers liggen. Daarmede vergele
ken is autoverkeer een levensgevaarlijke 
affaire.

Glijweg-systeem
Om weer bij de landingsbakens terug 

te komen, het SBA baken heeft ook nog 
het grote bezwaar, dat er geen glijweg- 
zender aanwezig is. De piloot wordt al-

ï,
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Figuur 29 A tot en met F
i

cale diagram wordt dan ook een cir
kel (de andere cirkel verdwijnt in de 
aarde!).

Daar een dalingslijn recht moet 
zijn (zie fig. 15, art. 3) en onder een 
hoek van circa 2,5 graad met het 
aardoppervlak omhoog moet lopen, 
is een dergelijk cirkelvormig dia
gram met de ronde begrenzing ge
heel ongeschikt als diagram voor 
glijwegbaken.

Houden we de antenne-hoogte con
stant en maken we de golflengte 
steeds korter, dan zal de antenne- 

hoogte bv. 1/4 golflengte worden (h = 
2,5 m bij 10 m golflengte!). Het diagram 
loopt dan als in fig. 29B is weergegeven. 
Ook deze loopt dus te steil om als glij- 
weg te kunnen dienen.

De hoogte van de antenne van een 
glijwegzender is steeds beperkt, doordat 
deze zender in de directe omgeving van 
de landingsbaan wordt opgesteld; hier
door mag de hoogte niet groot zijn, om
dat anders het baken een gevaar voor 
de landing in plaats van een hulpmiddel 
wordt.

Bij het steeds korter worden van de 
golflengte worden achtereenvolgens de 
diagrammen C t/m F verkregen. We 
zien, dat het aantal lussen steeds toe
neemt; in één sector is het aantal lussen 
2 X de hoogte in golflengtes, die de 
antenne boven het aardoppervlak staat.

I

'J
h»X

I

leen ingelicht over de koers, niet over 
de hoogte, die hij tijdens de nadering 
moet hebben om langs de dalingslijn 
binnen le komen (AB fig. 15, art. 3). Het 
SBA systeem kan dus nooit als blind- 
landingssysteem gekwalificeerd worden, 
hoogstens als hulpmiddel bij de landing.

Eerst de ontwikkeling van de m en 
dm golven hebben een enigszins be
trouwbare glijwegzender mogelijk ge
maakt. Dat voor een glijwegzender wer
kelijk deze korte golven noodzakelijk 
zijn, zien we uit fig. 29.

In principe berust ieder glijwegsys- 
teem op een horizontale antenne, die 
op enige hoogte boven de grond aange
bracht is. Onder de aarde, op dezelfde 
diepte als de antenne hoog is, vormt zich 
schijnbaar een tweede antenne, die nu 
echter in tegenfase t.o.v. de antenne 
boven de aarde is. De aarde onder 
de antenne vormt a.h.w. een spie
gel, terwijl de denkbeeldige an
tenne onder de aarde het spiegel
beeld vormt. Net zoals bij een ge
wone spiegel ligt het voorwerp, 
dat gereflecteerd wordt, net zo ver 
vóór de spiegel als het spiegel
beeld er achter. Stellen we de 
antenne A (fig. 29A) samen met 
het spiegelbeeld (A1), dat 180° in 
phase gedraaid is t.o.v. antenne A, 
dan ontstaat het verticale stra- 
lingsdiagram.

Fig. 29A geeft een beeld_van
het stralingsdiagram van een an
tenne, die veel minder dan één 
golflengte boven de aarde is aan
gebracht. Dit is het geval bij lan- 
gegolf-antennes, waarbij de an- 
tenn.ehoogte steeds veel kleiner is 
dan 'de golflengte (circa 800—
1100 m!).

De antennes A en A1 kunnen we 
beschouwen als de twee benen 
van een raamantenne; het verti-

D
Fa.
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Is de antenne bv. 10 golflengtes boven 
de grond, dan ontstaan er 20 lussen in 
één sector.

De onderste lus komt steeds lager te 
liggen naarmate de golflengte af neemt; 
op het laatst wordt de hoek van de 
hoofdrichting van de onderste lus 3-4°, 
waarmede de mogelijkheid van een glij- 
weg geschapen is.

In fig. 30A is een dergelijke lus af
zonderlijk getekend; er moet nu nog een 
middel zijn, om de lus als zodanig te 
herkennen.

is de afstand tot de helft gereduceerd; 
de veldsterkte ter plaatse is verdubbeld, 
waardoor hel diagram op 2 X grotere 
schaal getekend wordt (fig. 30G). De
zelfde veldsterkte wordt nu onder een 
kleinere hoek gevonden (Fa in fig. 30C), 
zodat nu de positie van het vliegtuig V., 
wordt. Komt het vliegtuig weer de helft 
dichterbij, dan wordt he> diagram weer 
2 X vergroot (fig. 30D); we zien, dat de
zelfde veldsterkte weer onder een an
dere hoek wordt gevonden.

Combineren we deze verschillende 
momentopnamen, dan ontstaat fig. 30E. 
We zien, dat een dalingsiijn wordt ver
kregen door yi-V9-V;, te verbinden; deze 
lijn loopt echter niet recht, maar is ge
bogen.

Dit heeft niet tot een bruikbaar sys
teem kunnen leiden. In de eerste plaats 
moeten zowel de zender als de ontvan
ger angstvallig constant gehouden wor
den, daar de dalingsiijn afhing van de 
zendenergie en de gevoeligheid waar de 
ontvanger op ingesteld is.

Vooral een te gevoelige ontvanger is 
zeer gevaarlijk; immers hierdoor zal het 
glijpad naar beneden „gedrukt” worden, 
met het gevaar van botsing met grond- 
'obstakels. Ook kon de piloot nooit uit
maken op welke lus (fig. 29F) hij was; 
zou hij op een van de hoger gelegen lus
sen terecht komen dan liep de dalings- 
lijn zo steil, dat een crash-landing te 
vrezen is.

Hoe uit de diagrammen in fig. 29 een 
bruikbare glijwegzender gedestilleerd is, 
zullen we hierna behandelen.
Het koersbaken van de C.A.A. *)

Dit koersbaken (SCS 51, CAA/ILS) is 
ontwikkeld als transportabel landings- 
baken en in gebruik bij het Amer. leger.

’n Stap vooruit
Bij een van de oudere uitvindingen 

werd op constante „veldsterkte” gevlo
gen. Het vliegtuig vloog op een bepaal
de hoogte, waarbij telkens het baken
signaal werd gemeten. Zodra dit sig
naal tot een bepaalde waarde toegeno
men was, werd nu verder zodanig ge
vlogen, dat de meteruitslag en daarmede 
de veldsterkte, constant bleef.

Wat er nu gebeurd is, laat fig. 30 zien. 
We moeten ons goed realiseren, dat deze 
figuur een veldsterkte diagram is, m.a.w. 
de veldsterkte in de richting A is bij 
een bepaalde afstand gelijk aan ï 
in de richting B gelijk is aan FB , ge
meten op dezelfde afstand tot het 
baken.

Bij het naderen van het baken echter 
neemt de veldsterkte evenredig toe als 
de afstand afneemt. De veldsterkte ver
andert door twee oorzaken.

dieA »

a) Doordat de veldsterkte tengevolge van de 
richtwerking van de'antenne onder ver
schillende hoeken met het aardoppervlak 
ongelijk is.

b) Doordat de veldsterkte omgekeerd even
redig met de afstand toeneemt.

Om nu de baan te be
palen van een vliegtuig 
dat langs een lijn van 

constante veldsterkte 
vliegt, moeten we de 
veldsterklediagrammen 

op „schaal” tekenen. In 
de figuren 30B t/m D is 
dit gedaan.

Stel, dat de vliegluig- 
ontvanger zo is ingesield, 
dat hij bij een veld
sterkte FA de gewenste 
uitslag geeft; hierbij is 
het vliegtuig de afstand 
d van het baken verwij
derd. De positie van het 
vliegtuig is dan Vr Nu

=.
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Voor een transportabel baken is het 
noodzakelijk, dat de golflengte kort is. 
Uit de foto kunnen we zien, dat het an- 
tennesysteem op het dak van een truck 
is aangebracht, De buitenste antennes 
van het landingsbaken staan bij gebruik 
van drie antennes circa 0,75 golflengte 
uit elkaar (zie art. 3); om nu een „han
delbare” afmeting te krijgen is de golf
lengte van 2,5 m gekozen. De „kanalen” 
van dit baken lopen van 108 tot 110 MHz. 
Op de foto zijn vijf antennes zichtbaar; 
de twee extra antennes dienen om het 
gerichte diagram ie „verscherpen” (fig. 
27, art. 3) en om de koerslijn enkele 
graden te draaien; dit zal nog nader be
schouwd worden.

De keuze van de hoge frequentie had 
nog het voordeel, dat deze aansluit op 
de VHF telefonie communicatieband, die 
loopt van 116 tot 140 MHz; de technie
ken op deze frequentie waren goed be
kend bij de ontwikkeling van dit ba
ken ('40).

Nog een voordeel van deze hoge fre
quentie ligt in het feit, dat de antennes 
zowel aan de zender als bij het vlieg
tuig beknopt van afmeting worden; dit 
laatste is van belang in verband met de 
extra luchtweerstand van het antenne- 
systeem.

Tenslotte kunnen de zendantennes la
ger opgesteld worden. We moeten ons 
goed indenken, dat de vliegtuigen langs 
een hoek van circa 2,5° binnenkomen; 
het is met het oog op de veldsterkte en 
dus met de sterkte van het signaal in 
het vliegtuig het meest gunstigste, indien 
de onderste lus van het diagram langs 
2,5° omhoog loopt (zie fig. 29F). Hiervoor 
is het nodig, dat de antenne-hoogte in 
golflengte uitgedrukt, groot is.

Voorts heeft men de gedachte voorop 
gesteld, dat bij dit baken een visuele 
aanwijzing moest zijn van de positie die 
het vliegtuig t.o.v. de dalingslijn in
neemt. Dit leidde al direct tot de ge
dachte, dat het punt-streep systeem, zo
als dat bij het SBA systeem in gebruik 
was, hierop niet gewenst'was, daar bij 
het gebruik van punt-streep sein in ver
band met het langzame seintempo geen 
continue aanwijzing verkregen kan wor
den, behalve indien met gecompliceerde 
integrerende meetsystemen wordt ge
werkt, die ook weer traag zijn.

Uit art. 1 en 2 weten we, dat de bui
tenantennes telkens 180° in fase ge
draaid moeten worden en wel aldaar in 
punt-streep rhythme. Men heeft nu een

modulatiesysteem ontwikkeld, waarbij 
deze omschakeling geschiedt door twee 
modulerende frequenties en wel van 90 
en 150 Hz. Bij de 150-perioden modulatie 
ligt het „raam”-diagram van de buiten
antenne aan de rechterzijde van de 
koerslijn, terwijl dit diagram bij 100- 
perioden modulatie juist aan de andere 
zijde van de koerslijn komt te liggen, 
daar de fase van het raamsysteem juist 
180° gedraaid is t.o.v. de modulaite van 
90 Hz.

In het vliegtuig is een "indicator aan
wezig (fig. 31), die achter de koersbaken- 

onfvanger is aan
gesloten; deze 

meter reageert 
op de 90, resp. 
150 Hz modulatie 
van het ontvan
gen signaal. 
Bevindt ’n vlieg
tuig zich te veel 
rechts van de 
koerslijn, dan is 
het 150 Hz veld 
overwegend; hier 
door slaat de me
ter naar links uit 
(A). Daar dit 
vakje op de me
ter „blauw” ge
kleurd is, noemt 
men het 150 Hz 

veld het „blauwe veld”. Bevindt „het 
vliegtuig zich daarentegen teveel naar 
links, dan slaat de indicator naar de 
andere zijde uit (het 90 Hz veld is over
wegend); dit gedeelte is geel gekleurd; 
dit veld noemt men het „gele veld” (B).

We zien, dat de meteruitslag steeds 
tegengesteld is aan de koersafwijking 
(aan de rechterzijde van de koerslip slaat 
de meter naar links uit); om het vlieg
tuig op de koerslijn te brengen (C) moet 
de piloot „achter de naald” aanvliegen.

In de koerslijnen zijn de 90 en 150 Hz 
veldcomponenten even sterk; de meter 
blijkt in het midden te staan. Vliegen 
we zodanig, dat de naald steeds dit mid
den houdt, dan komen we langs, de 
koerslijn (O) en daarmede in de goede 
richting op de landingsbaan terecht.

Dit alles klinkt heel eenvoudig; als 
we echter de technische zijde van het 
systeem bekijken, blijkt dat er heel wat 
moeilijkheden overwonnen zijn, alvorens 
een bevredigende oplossing bereikt 
werd.

Om nu te bereiken, dat het HF veld, 
dat gemoduleerd wordt door de 150 Hz, 
in tegenfase is met dat, gemoduleerd 

Zie verder bis. 398
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, *) (C.A.A.- = Civil Aeronautical Admini- 
stration, de Amerikaanse Rijksluchtvaart
dienst).
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Golfmeting met TL Buis
■^7 EER korte golven zijn handig te 

meten met behulp van lecherdra- 
den, die aan de kortegolfoscillator wor
den gekoppeld. Hierdoor ontstaan slaan
de golven op de draden, dus op kwart- 
golf afstanden een spanningsknoop en 
een spanningsbuik. Door de lecherdra- 
den langs een TL buis te spannen, wordt 
de gasvulling op de plaatsen van de

tot spanningsbuik te meten. De koppe
ling van de lecherdraden aan de oscil- 
lator geschiedt inductief, door aan de 
lecherdraden een spoeltje van ongeveer 
drie windingen te bevestigen en dit met 
de tankspoel van de oscillator te koppe
len. i

Bij de verdere proeven zult ge mer
ken, dat bij een golflengte van bv. 10 m 
en bij een output van ongeveer 10-20 
Watt een aardige verlichting kan wor
den verkregen zonder starter en derge
lijke. Met defecte TL buizen (gasvulling 
intact) kunt ge bij hoge frequenties nog 
velerlei andere aardige experimenten 
verrichten.

V

sv
!
;spanningsbuiken geïoniseerd en kenbaar 

door het lichtverschijnsel.
Een golflengte heeft öf drie spannings

buiken en twee spanningsknopen öf drie 
spanningsknopcn en drie spanningsbui
ken (zie fig. 1). Door de onderlinge af
stand tussen de spanningspunten te me
ten, is het gemakkelijk de golflengte te 
bepalen. Van spanningsknoop tot span
ningsbuik is 1/4 X, de golflengte is dus 
vier maal zo groot, van knoop tot knoop 
of van buik tot buik is een k* X, wat 
dus betekent dat de golflengte 2 X zo 
lang is als de gemeten afstand.

Als uitgangspunt voor de meting is 
het uiteinde van het lechersysteem aan 
te bevelen, dat kortgesloten is met de 
metalen ring aan het einde van de TL 
buis. Hier kunt ge dan altijd op een 
spanningsknoop rekenen. Een 40 Watt 
uitvoering van de TL buis is ongeveer 
115 cm lang. De maximum te meten 
golflengte van knoop tot spanningsbuik 
is dus ongeveer 4 m. Wilt ge langere 
golflengten meten, dan is het mogelijk 
twee buizen in serie te schakelen. De 
metalen ringen kunt ge verwijderen, 
waarbij ge zorg moet dragen, dat de 
gasvulling geen gevaar loopt. Defecte 
gloeidraden zijn bij deze opzet van geen 
belang, wat het voordeel heeft, dat ge 
bij de plaatselijke electricien wel enige 
gratis exemplaren kunt opsporen.

Soms geeft het moeilijkheden precies 
het midden te vinden van een span
ningsbuik, vooral als de output van de 
oscillator voldoende groot is om de buis 
sterk te laten oplichten en de spannings
buik een grote lengte beslaat. Gemak-: 
kelijker is dan om een halve golf te 
meten van het uiteinde tot een eerste 
spanningsknoop. In het omgekeerde ge
val, als de oscillator juist voldoende out
put geeft, om de buis bij de spannings
buiken te doen oplichten en het gebied 
van de spanningsknoop weer groter is, 
dan is het raadzaam van spanningsbuik

RADIOLANDINGSBAKEN
(Vervolg van blz. 384)

met 90 Hz, zijn er twee systemen in gebruik, 
nl.: I

a) electronische,
b) mechanische systemen.
De mechanische modulatiesystemen worden 

op de Amerikaanse landingsbakens gebruikt, 
terwijl de Canadese en de Continentale lan
dingsbakens electronische modulatie gebrui
ken.

Daar verreweg de meeste landingsbakens 
in Europa uit Amerikaanse „dumps” ver
kregen zijn, overheerst de mechanische mo
dulator. Bij de nieuwe bakens, zoals deze 
o.m. in Nederland door de N.V. Philips Tele
communicatie Industrie (NSF) worden ge
bouwd, wordt veelal electronische modu
latie toegepast doordat men daar de instel
ling van de koerslijn en het bepalen van de 
koersscherpte zeer gemakkelijk in de hand 
heeft.

De mechanische modulator is echter een
voudiger en wat meer bedrijfszeker; heeft 
echter beperkte mogelijkheden.

!

MK ZAKAGENDA 1950
TTOOR de derde maal in successie ver- 
V schijnt thans deze radio-encyclopedie in 

zakformaat. De 1950-uitgave is beter dan ooit: 
176 pagina’s in totaal, waarvan 112 als ,,ra- 
dio-geheugen”. Het aantal referentiedata is 
verveelvoudigd (zelfs gezien t.o.v. de '48- 
editie!), de nieuwste huistypen en hun aan
sluiting zal men er in aantreffen, TV gege
vens, alsmede de voor student, experimen
tator en technicus onmisbare tabellen, werk
formules en nomogrammen. De schema-secfe 
met kleinbeeldfiguren van de belangrijkste 
RB ontwerpen en het spoelenoverzicht 
aansluitgegevens, zullen zich zeker uitwijzen 
als een zeer waardevolle uitbreiding.

Voor nieuwelingen is en blijft deze agenda 
bij uitstek handige tolk voor on (of nog 

niet ten volle) -begrepen uitdrukkingen en 
afkortingen in technische artikelen.

Voortreffelijk gebonden in luxe-omslag 
(vermillionkleurig salapine) is dit kennis
reservoir toch niet groter dan 'n normale 
vestzak-agenda. Prijs f 1.25 en overal in de 
radiohandel verkrijgbaar. Zoals gebruikelijk 
zal een aantal exemplaren gereserveerd wor
den voor in het buitenland vertoevende le
zers.

met

een
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RADIOLANDINGSBAKENS
Deel V! — Beschrijving van een electronisch gemoduleerd 
hakensysieem en daarbij gebruikte vliegtuig-ontvanger

ET antennesysteem van het CAA/ 
ILS koersbaken bestaat uit vijf 

antennes in de normale uitvoering, waar
bij drie antennes het eigenlijke systeem 
vormen; het NSF baken heeft drie an
tennes, in sommige uitvoeringen worden 
ook zeven antennes gebruikt.

We zullen ons bepalen tot de drie- 
antemie-systemen.

De antennes bestaan uit z.g. „Alford 
Loops”, die horizontaal gepolariseerd 
zijn en een vrijwel cirkelvormig hori
zontaal diagram geven (zie foto). De 
twee buitenste vormen het gerichte of 
raamsysteem, de middenantenne vormt 
het ongerichte systeem.

De diagrammen, die we met het drie- 
antenne-systeem krijgen, zijn geheel 
gelijk aan die, welke we in artikel 2 als 
fig. 21 en 22 getekend hebben. Alleen 
worden de diagrammen nu niet gesleu
teld in punt-streep rhythme, maar met 
behulp van de 90 en 150 Hz modulatie.

Allereerst zij nu de electronische 
modulatie behandeld, zoals deze o.a._ 
in het NSF baken SFB 161 wordt toe
gepast.

In figuur 32a zien we twee in ba
lans geschakelde eindtrappen, nl. I 
en II van het raam- of buiten-anten- 
nesysteem en III en IV van de mid
denantenne.

De trappen zijn afgestemd op één 
van de zes kanalen in de band van 
108,3 to 110,3 MHz.

De eindtrappen I en II zijn met de 
roosters parallel, met de anodes in 
balans geschakeld (zie ook art. 3); de 
buizen worden in het schermrooster

H gemoduleerd. (In werkelijkheid in anode 
en schermrooster tegelijk).

Zolang aan de buizen I en II geen 
modulatie wordt aangelegd, komt er 
niets door. Immers de kring aan de uit
gang reageert op het verschil van de 
anodespanningen.

De roosters van de buizen I en II 
staan parallel; daar de trap nagenoeg 
symmetrisch wordt uitgevoerd is de ene 
anode (wisselspanning) Va sin ^t, zodat 
ook de andere Va sin &U wordt; het 
v e r s c h i 1 Va sin t — Va sin cot = 0. 
Uit het schema zien we, dat beide zen
ders gemoduleerd worden met 90, resp. 
150 Hz.

Aan de anode van buis I verschijnt 
nu de gemoduleerde trilling Va (1 + m 
sin pt) sin &H, waarin m, de modulatie- 
diepte en p de modulerende hoekfre- 
quentie is (= 2 jt 90); w is de hoek- 
frequentie van het HF signaal. Aan de

RAAMS^STEEM

Z'JBANOEN OJA1

IC
ONGERICHTE ANT

1 1 ©□£T
ISO Ki

•J WlfMIDDEN ANT.T----------- 1 I <-

90 Hi

Fig. 32a

RADIO
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V buis IV -Va sin wt; het verschil 
wordt dan 2 V A sin wt.

Nu wordt deze trap gemoduleerd 
met de frequentie 90 en 150 Hz; hier
door wordt de spanning aan de anode 
van buis I Va (1 + m sin pt + m sin 
qt) X sin wt, (waarin p = 2jï90 en 
q = 2 7t 150) en die aan de anode 
van buis II gelijk aan —Va (1 -r m 
sin pt + m sin qt) X sin wt, (hierbij 

is m modulatiediepte van het 9° resp. 
150 Hz signaal). Het verschil hiervan 
wordt gelijk aan 
2 VA . (1 + m sin pt

Ook aan de modulator van het ge
richte systeem (I en II) worden de fre
quenties p en q toegevoerd; maar nu is 
hierbij de ene wikkeling van de 150 Hz 
op de transformator Tl tegengesteld ge
schakeld aan die vnu T2. loals we reeds 
gezien hebben blijven in de modulator- 
buizen I en II alle ï de :.ijbanden over; 
moduleren we me i de frequenties p en 
q, dan komt aan de- anode van buis I: 
Va (1 4- m sin p» 
en aan de anodt 
Va (1 — m sin pt 
(denk er aan, dat de roosters van I en 
II parallel staan, die van III en IV in 
balans!).

Trekken we dit af, dan houden we als 
spanning over de anodekring 
2 Va . (min sin pt 
waarin m de modulatiediepte is van het

©. j» ©

DOAaGGOLF*MCO fJOHl) ZUBANOEN (9C H/)

MOOEN ANT RAAM SYSTEEM
■ 90HI »90Ht

1 f■WH 90Hi

C HO MMi 110 MHl

Fig. 32 b-c-d

anode van buis II verschijnt de gemo
duleerde trilling Va (l-m1 sin pt) sin wt. 
daar hier de modulerende frequentie 
juist 180° in fase gedraaid is (balans
schakeling Tl). Trekken we dit af, dan 
wordt de spanning over de anodekring 
2VA m sin pt sin wt. m.a.w. we 
houden alleen de zijbanden over en de 
draaggolf (VA sin wt. is verdwenen.

Een voorstelling van een gemoduleer
de HF golf zonder draaggolf (alleen de 
twee zijbanden) geeft fig 32d; zouden 
we hier de modulatie (m sin pt) wegne
men, dan verdwijnt ook de HF energie. 
Ter vergelijking is in fig. 32c een gemo
duleerde HF golf met draaggolf gete
kend. Verdwijnt hier de modulator dan 
houden we de draaggolf over.

Behalve de frequentie van 90 Hz wordt 
ook de frequentie van 150 Hz aan de 
buzien I en II toegevoerd. Deze heeft 
precies dezelfde functie als de 90 Hz 
modulerende frequentie. Daar aan 
weerszijden van de koerslijn de HF vel
den even sterk moeten zijn (fig. 22 art. 
3), moeten ook de modulatiedieptes van 
de 90 en 150 Hz gelijk zijn.

De 90 en 150 Hz zijn hier feitelijk de 
„sleutel”-frequenties; in plaats dat de 
fase in punt-streep rhythme 180° ge
draaid wordt, wordt dit hier gedaan 
door de 90 en 150 modulatiefrequentie.

Behalve aan de modulaiorbuizen 
voor het „raam”-systeem I en II, wor
den de 90 en 150 Hz, evenals dat bij het 
SBA baken (art. 3) het geval was, aan de 
balanstrap III en IV van de midden- 
antenne toegevoerd.

Deze trap is geheel normaal ingesteld; 
de modulatiediepte van elk van de fre
quenties van 90 en 150 Hz is gelijk aan 
circa 20 °/o. De roosters van de buizen 
III en IV worden in tegenfase gevoed; 
de trap werkt als een normaal gemo
duleerde eindtrap. Is de ongemoduleer
de spanning aan de anode van buis III 
Va sin wt, dan is die aan de anode van

m sin qt) sin wt.

m sin qt) sin wt, 
van de buis II:

m sin qt) sin wt

min sin qti , sin wt,

■VV

DC-4 BOVEN DE ANTENNES VAN HET 
SCS51 BAKEN
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RADIO-CABINE VAN EEN 
CONVAIR (Foto KLM)

modulerend signaal p 
resp. q.

Maar dit is juist het 
«gewenste resultaat.

Het HF veld, dat met 
de frequentie p gemo
duleerd is (90 Hz), ver
andert evenredig met 
2 Va m sin pt sin ^t, 
terwijl dat, gemoduleerd 
met de frequentie q, 
evenredig verandert met 
—2 Va m sin qt sin cot 
of met 2 Va m sin qt sin

(cot —180°), m.a.w. het 
veld, dat met de fre
quentie q gemoduleerd 
is, is juist 180° in fase 
verschoven of in tegen- 
fase met het veld, dat 
door de J • equentie p wordt gemodu
leerd!

Hierdoor . lapt” het veld steeds over 
naar de andere zijde, waardoor aan één 
zijde van de koerslijn het 90 Hz veld 
(frequentie p) en aan de andere zijde 
het 150 Hz overheerst.

Daar het veld van de middenantenne 
weer 90° in fase verschoven moet zijn 
t.o.v. het veld, afkomstig van het raam- 
systeem, wordt de kabel naar de mid
denantenne juist een 1/4 golflengte ver
kort t.o.v. de andere kabels; hierdoor 
draait de fase in de antennestroom juist 
90°. De kabels naar de buitenantennes 
zijn gelijk van lengte, maar van een 
van de antennes zijn de binnenaders 
„gekruist" t.o.v. de andere, waardoor de 
fase van de ene buitenantenne 180° 
t.o.v. de andere gedraaid is.

Samenvattend wordt de stroom in 
ieder van de antennes en daarmede het 
veld rondom iedere antenne gelijk aan:

de 90 Hz overheerst, slaat de meter naar 
links, in het deel, waar dé 150 Hz over
heerst, slaat de meter naar rechts uit. 
Op de koerslijn zelf zijn de 90 en 150 Hz 
velden even sterk; de naald van de me
ter blijft precies in het midden staan.

Voor de uitslag van de meter spelen 
alleen de gemoduleerde velden een 
rel (dus met sin pt, resp. sin qt); door 
verandering van de modulatiediepte 
(m sin pt) kan het gehele diagram wor
den veranderd.

In fig. 33 is hel diagram van de 90 en 
150 Hz gemoduleerde velden getekend;

hierbij moeten we 
bedenken, dat de 
fase van de 150 Hz 
modulatie van het 
raamsysteem (bui
zen I en II) tegen
gesteld is aan die 
van de midden
antenne, waardoor 

~ dit diagram (van 
de 150 Hz) aan de 
andere zijde komt 
te liggen.

In fig. 33 is het 
diagram getekend. 

z(f. als we met één 
frequentie (bv. p) 

■: moduleren. Hierbij 
is de cirkel de ge
moduleerde ener- 

- gie van de mid
denantenne (ln m 
sin pt sin wt); door 

de modulatiediepte m te veranderen, 
kunnen we de cirkel smaller of wijder

OC«OAiOD
\ B/

. \
O.

K-

a. Raamsysteem:
Antenne 1: ial = Ia (sin pt — m sin qt) 

cos <ut E''

\Antenne 3: ia3 = Ia (m sin pt - m sin qt) 
cos (wt — 180°) \/ F

\b. Middenantenne: (2):
ia2 = Ia (1 + m sin pt + m sin qt) sin 6Jt. \
In het vliegtuig bevindt zich een ont

vanger, die op de frequentie w is afge
stemd. Achter de detector zijn twee l.f. 
filters bevindt zich een meter, die het 
Hz (p = 2 7t 90) en de andere op 150 Hz 
(q = 2 7t 150) is afgestemd. Achter deze 
filters bevindt zich een meter, die het 
verschil van de grootte van 90 en 150 Hz 
component aangeeft. In het deel, waar

2

diO.875 x
Fig. 33
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maken. Het gestreept getekende diagram 
geeft het raamdiagram alleen (In m sin 
pt cos <wt); door hieraan de modulalie- 
diepte te variëren, kunnen we dit dia
gram groter of kleiner maken.

Het dik getekende diagram geeft het 
resultaat aan van de samenstelling van 
beide diagrammen, waarbij we moeten 
bedenken, dat aan de rechterzijde de HF 
velden in fase zijn, zodat we ze daar 
moeten optellen (OC = OA + OB), ter

wijl we ze aan 
de* linkerzijde 
moeien aftrek
ken. In de rich
ting van de 
koerslijn is het 
gemoduleerde 

veld alleen af
komstig van de 
middenantenne 
(OF). In de 
richting OC en 
OG treedt een 
maximum op, 
terwijl aan de 
linkerzijde o.a. 
in de richtingen 
OD en OE het 

raamsignaal 
even sterk is als dat van de midden
antenne, zodat daar nul-richtingen ont
staan.

Daar het HF veld, dat met dè frequen
tie 150 Hz gemoduleerd wordt, juist in 
tegenfase is, ligt dit diagram aan de 
andere zijde van de koerslijn. In fig. 34 
zijn de beide diagrammen getekend.

Meten we de sterkte van het 150 Hz 
signaal in de richting OR, dan is dit 
gelijk aan OQ, terwijl de sterkte van 
het 90 Hz signaal in deze richting gelijk 
is aan OP; het 150 Hz signaal overheerst 
hier; de meter slaat naar links uit, ter
wijl de uitslag bepaald wordt door het 
verschil OQ-OP. Aan de andere zijde in 
de richting V is dit Juist andersom; hier 
overheerst het 90 Hz signaal. Op de 
koerslijn OA zijn beide modulaties ge
lijk, de meter blijft in het midden 
staan.

De koersscherpte wordt gedefinieerd 
als de verhouding (in db) van de delen 
OQ en OR bij een bepaalde afwijking 
uit de koerslijn OA.

Een normale waarde hiervoor is 4 db 
per 1,5° afwijking (verhouding in db =

brengen; hierdoor wordt het diagram 
van fig. 34 „spitser”. We mogen hier
mede niet te ver gaan, omdat dan de 
insnoering loodrecht op de koerslijn in 
fig. 33 te „nauw” wordt. Hierdoor komt, 
loodrecht op de koerslijn, het HF veld, 
afkomstig van de 150 Hz, zeer dicht bij 
de 90 Hz („het lusje”), waardoor het ver
schil zo klein wordt, dat de meter in de 
ontvanger „uit de hoek” komt; men 
zegt, dat de „klaring” te-gering is. Het is 
dan alsof in de richting, loodrecht op 
de koers OA, een nieuwe koers ontstaan 
is, wat erg verwarrend is. Meestal wordt 
d = 0,3 a 0,9 golflengte gekozen.

Ook kan de koersscherpte vergroot 
worden door de modulatiediepte van het 
midden-antennesysteem te verminderen; 
in fig. 34 wordt de cirkel kleiner. Dit 
kan echter maar beperkt, omdat in de 
eerste plaats de veldsterkte in de koers
lijn OF afneemt, terwijl tevens de groot
te van de lus OK toeneemt. Hierdoor 
neemt de kans toe, dat in fig. 35 de 
„klaring” te gering wordt.

De modulatiediepte van de midden
antenne wordt daarom op ca. 20 % voor 
ieder van de frequenties afgeregeld, 
terwijl dit voor het raamsysteem ca. 
60 °/o bedraagt.

Fig. 35 geeft het beeld van de ont
vanger in het vliegtuig. De opgevangen 
signalen worden eerst HF versterkt, 
daarna gemengd en MF versterkt. Ach
ter de detector en l.f. versterker be
vinden zich twee filters F1 en F2, die 
de 90, resp. 150 Hz component uitfilte
ren; achter die filters is weer een ge- 
lijkrichter geschakeld met een afvlak- 
inrichting.

Achter deze afvlakinrichting bevindt 
zich een meter M, waarvan het draai- 
spoeltje tussen de twee gelijkspanningen 
is geschakeld.

V
s p

'90 Hz 150 Hz

Q

V R
Fig. 34

90 Hl

BANDFILTtRS

AVC.

OKRISTAL GESTUUROE 
OSCIL
tVERDUB TRAPPEN

150 Hl
M

Fig. 35

Zolang de modulaties van 90 en 150 Hz 
gelijk zijn (op de koerslijn) zal de meter 
niet uitslaan; immers, de gelijkspanning 
achter de afvlakrichting is dezelfde, 
waardoor over het spoeltje van de meter 
geen spanning staat.

Aan de rechterzijde van de koerslijn 
echter overheerst de 150 Hz; hierdoor is 
de gelijkspanning achter het 150 Hz fil
ter groter dan die achter Zie verder bh. 453

OQ
10 log----- .

OR
Een grote koersscherpte is te bereiken 

door de afstand tussen de twee buiten
antennes dicht bij één golflengte te
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RADIO NEDERLANDSE UITZENDINGEN VAN 
ZWEEDSE KG OMROEP

Ter bevordering van de internationale toe
nadering zal de Zweedse omroep KG uitzen
dingen gaan verzorgen voor organisaties, die 
over de gehele wereld vertakkingen hebben, 
zoals Rode Kruis, Padvinders, I.O.G.T., e.d.

Van 19.— uur tot 19.30 wordt een program
ma in de Engelse taal uitgezonden en van 
19.30 tot 20.— uur in de Nederlandse taal.

De eerste uitzending van deze aard heeft 
reeds plaats gehad op Zondag 6 November, 
op de golflengten 49,46 en 27,83 m en werd 
verzorgd door de I.O.G.T. (Internationale 
Orde van Goede Tempelieren).

Om te kunnen beoordelen in hoever deze 
proef is geslaagd, zullen rapporten over de 
ontvangst zeer op prijs worden gesteld. Deze 
kunnen worden geadresseerd aan Radio 
Sweden, Stockholm 7, Sweden. De brieven 
of briefkaarten kunnen worden geschreven 
in onze eigen taal.

INT. ORDE VAN GOEDE TEMPE
LIEREN

r

WILLEMSTRAAT 83 - TELEFOON 5287 
EINDHOVEN

OP HET GEBIED VAN 
DE AMATEUR-RADIO 

DE VERTROUWENSZAAK 
VOOR ALLE RADIO-REPARATIES 

Erkende Philips- en Erres-service

ALLES

RADIO CENTRUM
NED. GROOTLOGEGROENENDAAL 23

Amroh spoelblokken met trafo ___ 21.50
Luidsprekers met uitgang vanaf ___ 13.80

vanaf 0.26
Ronde en platte sold.bout en elem. 2.34
Kristal-detectors ...................................

Zeefkringen - Spoelen - Voedingen

GOUDA
. IRotterdam

Lampvoeten
LANDINGSBAKENS 
(Vervolg van blz. 443)

1.75

in grote verscheidenheid
i

PIN-UP SUPER 4349 vraagt prijs
Philips en Valento het 90 Hz filter. De meter slaat naar 

links uit. Bevinden we ons daaren
tegen links van de koersiijn, dan over

heerst het 90 Hz 
veld; de gelijkspan
ning achter het 90 
Hz filter is hoger 
dan die achter het 
150 Hz filter, waar
door de meter naar 
rechts uitslaat.

Op de meter in fig. 
36 zijn twee naalden 
getekend, waarbij 

de verticale naald voor de indicatie van 
de koers wordt gebruikt. De horizontale 
naald geeft een aanduiding, of we on
der, boven of op het glijpad zijn. Dit 
zullen we nog nader bespreken.

RADIO-LAMPEN 
Condensatoren en weerst. in alle soorten

De AMROH SPECIAALZAAK 
voor Gouda en omstreken

RADIO VELT
Huizerweg 50 - BUSSUM - Tel. 7315-K 2959 
De Amroh Speciaalzaak voor ’t Gooi

Speciale aanbieding Q Watt 
Deense Speaker

21,5 cm 0 stofdichte centrering 
AMROH MINICORE SPOELBLOK f 21.50 
NIEUWE AMROH CHASSIS .... f 5.60

ALLE AMROH ARTIKELEN 
STEEDS VOORRADIG

Geen prijscourant

DE RADIO-SPECIAALZAAK IN 
DE KOP VAN NOORD-HOLLAND

RADIO-DE ZEEUW
Keizerstr. 30 - DEN HELDER - Tel. 3055

verzoek heeft ons bereikt omTT ET
deze artikelen in niet te kost

bare vorm ook als boek te laten ver
schijnen.

Als geïnteresseerden ons omgaand 
’n kaartje willen zenden met naam, 
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RADIOLANDINGSBAKENS
systeem minder stabiel, maar heeft ander
zijds het voordeel, dat de koerslijn vanaf 
de zender ingesteld kan worden. De anten
nes behoeven daarom niet tot circa 0,1° 
„opgelijnd" te worden. Verder hebben elec- 
tronische systemen het voordeel, dat de 
modulatle-diepte van midden- en bulten- 
antennes onafhankelijk ingesteld kan wor
den.

Door het verminderen van de modulatle- 
diepte van het mldden-antennesysteem zal in 
fig 33 de cirkel, die het diagram voorstelt, 
„inkrimpen", waardoor dc koersscherpte 
toeneemt, zij het ook ten koste van de reik
wijdte in de koerslijn (zie ook art. 1). We 
hebben met electronische modulatie één mo
gelijkheid meer dan met mechanische mo
dulatie.

Door het voordeel van de grote koers- 
stablliteit van de mechanische modulator 
(aan deze stabiliteit worden zeer hoge eisen 
gesteld, daar de koerslijn tot op circa 0,2° 
nauwkeurig moet liggen!), wordt dit systeem 
vooral in de door Amerika geleverde ILS 
bakens vaak toegepast.

Het ziet er dan ook naar uit, dat de belde 
modulatie-systemen gehandhaafd zullen blij
ven door het verschil in Amerikaanse en 
Europese „filosofie".

VII
N het voorafgaand artikel is het koers- 

baken met electronische modulatie van de 
90 en 150 Hz besproken. Oorspronkelijk 
echter tverden deze VHF bakens met mecha
nische modulatoren uitgerust en ook bij de 
nieuwe bakens wordt vaak mechanische 
modulatie toegepast. Dit is ook het geval 
rnct het ILS baken (Instrument Landing 
System, in de militaire uitvoering SCS 51 
genaamd) te Schiphol.

I

!
T'\ EZE mechanische modulatoren hebben 
■*-*' het voordeel, dat ze uitermate eenvoudig 
en bedrijfszeker zijn, terwijl verder de 90 en 
150 Hz gemoduleerde velden nauwkeurig ge
lijk zijn, waardoor draaiing van de koers
lijn wordt vermeden. Immers, zodra het 
90 Hz veld sterker is dan het 150 Hz veld, 
zijn de twee helften van het diagram in 
fig. 34 art. 6 niet gelijk meer; het diagram 
wordt asymmetrisch. Zouden we in deze 
figuur het 150 Hz veld sterker maken t.o.v. 
het 90 Hz veld, dan zal de koerslijn OA 
niet meer symmetrisch tussen de beide dia
grammen inlopen, maar naar links afwijken; 
dit ligt voor de hand, als wc bedenken, dat. 
teneinde gelijke sterkte te krijgen van de 90 
en 150 Hz velden, we nu 
meer naar links moeten 
gaan, waarbij het 90 Hz 
relatief sterker, het 150 Hz 
veld relatief zwakker is.
Omgekeerd zal een ver
sterking van het 90 Hz 
veld de koerslijn naar 
rechts „duwen" (vergelijk 
ook het radio-baken fig. 5 
art. 1).

Bij een mechanisch rao- 
dulatiesysteem zijn de 
modulatiedieptes van 90 
en 150 Hz gelijk; de koers
lijn zal dus steeds in do 
goede richting liggen; dit 
geeft een groot vertrou
wen in het baken. Bij een 
elcctronisch systeem daar
entegen (artikel 5) kan de 
koerslijn veranderen door 
het verlopen van één der 
modulaties; dit maakt het

!
;

SCS 51 LANDINGSBANEN 
(achtergrond) te Schiphol

26RADIO
bulletin*. NO. 1 - 1950



!*

Mechanische modulatie
Bij de mechanische modulator vindt 

de modulatie pas achter de zender 
plaats.

De zender bestaat uit een kristal-ge- 
sluurde generator op een frequentie 
tussen 6 en 6,5 MHz (afhankelijk van de 
frequentie, waarin de uitzending uitein
delijk plaats zal vinden), terwijl deze 
frequentie in een aantal vermenigvul-

ning maximaal, de stroom vrijwel nul. 
De ingangsweerstand (of beter, de im
pedantie) is gelijk aan spanning, gedeeld 
door de stroom en daar de stroom heel 
klein is, is de ingangsweerstand zeer 
hoog. Het gedrag kunnen wc geheel ver
gelijken met dat van een afgestemde 
kring in parallel resonantie (fig. 37b). 
De ingangsimpedantie heeft het karak
ter van een zeer hoge weerstand.

Maken we de kortgesloten lijn korter 
dan een kwart golflengte, dan gedraagt 
de lijn zich als een zelfinductie (fig. 38b). 
Deze zelfinductie kunnen we weer in 
afstemming brengen door het aanbren
gen van een parallelcapaciteit (fig. 38c).

Brengen we deze capaciteit in het be
gin van de lijn aan (fig. 38d), dan ge
draagt deze lijn zich precies als de 1/4 
golflijn in fig. 37, m.a.w. de ingangs
impedantie is zeer hoog.

Om nu hiermede modulatie te ver
krijgen, gaan we de condensator draai
baar maken (fig. 38e); deze condensator 
beslaat uit een drietal „spaken" op een 
draaiende as aangebracht. De as zelf 
maakt 1800 omw./minuut, of 30 per sec.; 
daar er drie spaken op de as bevestigd 
zijn, varieert de capaciteit 90 X per

i

MEMSb,
—-«i

TS+miiu^- ‘
V«eoir

Fig. 37 a t b

digingstrappen tot 18 X deze waarde 
wordt opgevoerd. In totaal zijn er 6 
kanalen (gemerkt u t/m z) op frequen
ties van 108,3 tot 110,3 MHz, waarbij de 
onderlinge afstand 50 kHz bedraagt.

Dit is gedaan omdat, als er meer dan 
één ILS baken aanwezig is (wat bv. op 
Schiphol het geval is), deze twee uitzen
dingen op ongelijke frequenties moeten 
geschieden, daar anders de twee bakens 
Interfereren, waardoor de ligging van 
de koerslijn wordt verschoven.

De zender levert een continue onge
moduleerde draaggolf, die verder met 
behulp van de mechanische modulatoren 
wordt gemoduleerd en met behulp van 
een „brug" in zijbanden en gemoduleer
de draaggolf wordt gesplitst.

De mechanische modulator zelf is een 
zeer vernuftige toepassing van de Le- 
cher-lijn.

Fig. 37 geeft het beeld van een lecher 
of dubbeldraadslijn, 1/4 golflengte lang. 
Langs de draad zijn de stroom- en 
spanningsverdeling getekend. Bij een 
lijn met zuivere staande golven ver
lopen de spanningen en stromen vrij
wel als sinus-figuren langs de lijn.

«•

& 7
3- ANT.---- — ZENOER L

90 Mt

Fig. 39

seconde (90 Hz!) van nul tot maximum.
Alleen als de capaciteit maximaal is, 

is de lijn in afstemming; in alle andere 
gevallen is de ingangsimpedantie induc
tief.

Nu is het wel bekend, dat zodra we 
bv. een zender belasten met een afge
stemde kring, deze kring bij afstemming 
een deel van de zend-energie opneemt. 
Immers is de kring in afstemming, dan 
loopt er een maximale „kringstroom” 
en deze maximale kringstroom zal met 
de aanwezige verliesweerstand een aan
zienlijk Ohms verlies geven (I:R). Is de 
kring niet afgestemd, dan wordt er vrij
wel geen energie opgenomen.

Heel aardig wordt dit gedemonstreerd 
met de golfmeter, die bestaat uit een 
serieschakeling van condensators en zelf
inductie met een gloeilampje. Zodra de 
kring in afstemming komt, neemt de 
kringstroom zodanig toe, dal hierdoor 
het gloeilampje „oplicht”.

9» 4/s>

JDD
Vl GOLF

Cl ■A V

Fig. 38 a t/m e

Aan het kortgesloten einde van de 
lijn is de spanning nul (dit kan moei
lijk anders, daar bij „kort”sluiting de 
spanning steeds vrijwel tot nul daalt), 
de stroom daarentegen is maximaal; in 
het begin (bij A) is daarentegen de span-

«

/
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onafhankelijk van de netfrequenite. Die 
keuze van 90 en 150 Hz heeft behalve 
dit, nog het bezwaar gevoelig te zijn voor 
de z.g. propellor-modulation, die ont
staat door de veldverstoring rondom het 
vliegtuig l.g.v. de draaiende propellor; 
deze vormt immers zelf een soort modu
lator.

Maakt een driebladige schroef 1800 
omwentelingen (wat vaak voorkomt), 
dan komt dit weer precies met 90 Hz 
overeen; waardoor het HF veld rondom 
de ontvanger, met 90 Hz wordt gemodu
leerd. Door deze dubbele modulatie 
kunnen allerlei geheimzinnige afwij
kingen ontstaan. Bepaalde motortoeren- 
tallen geven dan afwijkingen van de 
meter in het vliegtuig.

In principe is het systeem met mecha
nische modulatie zeer eenvoudig; achter 
de zender, die een ongemoduleerde 
draaggolf op een frequentie van één van 
de zes kanalen levert, is een brug aan
gebracht, die de energie in twee gelijke 
delen verdeelt, terwijl achter deze ver- 
deelbrug de modulatoren zijn geplaatst. 
Achter de modulatoren is weer een brug 
geplaatst, die de 90 en 150 Hz gemo
duleerde signalen aan de zijband-anten- 
nes en aan de midden-antenne toevoert. 
Fig. 40 geeft de opbouw in principes.

Aan de middenantenne wordt het ge
moduleerde signaal met de draaggolf 
toegevoerd, aan de zijband-antennes 
alleen de zijbanden. Om te zien hoe dit 
bereikt wordt, zullen we de constructie 
van de bruggen I en II wat nader be
kijken.

De brug I verdeelt de zend-energie in 
de beide „takken”, die naar de 150 en 
90 Hz modulatoren gaan. Nu moet er 
voor gezorgd worden, dat er vanaf de 
90 Hz geen invloed wordt uitgeoefend 
op de 150 Hz en omgekeerd. Hiervoor 
dient de brug I.

Als we nu deze afgestemde lijn gaan 
koppelen met de voedingslijn van an
tenne naar de zender (fig. 39) zal, zo
dra de lijn LI in afstemming is gekomen, 
de impedantie, die deze lijn naar de 
voedingslijn „transformeert" zo hoog 
zijn, dat hierdoor de weg naar de zen
der vrijwel geblokkeerd is.

rjBANO ANT

8RUG
2

MOOOLATOREN
ZEN
DER

ANTENNE

Fig. 40

De gehele energie verdwijnt dan vrij
wel in de lijn LI; dit worden dan mi
nima in de modulatiefiguur.

Staat het „spakenkruis" (fig. 38e) bui
ten de platen, dan wordt vrijwel geen 
energie opgenomen; de zendenergie gaat 
nagenoeg geheel naar de antenne (max. 
van de modulatie).

Daar er per seconde 90 „spaken" tus
sen de platen passeren, treden er 90 
maxima, resp. minima van de amplitude 
op; m.a.w. er geschiedt amplitudcmodu- 
latie met een frequentie van 90 Hz. Door 
de platen een geschikte vorm te geven 
geschiedt de modulatie nagenoeg sinus
vormig.

Om nu behalve met 90 Hz, ook met 
150 Hz te kunnen moduleren, brengen 
we op dezelfde als de 90 Hz schijf, een 
150 Hz schijf aan; daar de motor-as 30 
omw./sec. maakt, moeten er vijf spaken 
op de as zijn!

De keuze van de modulator-frequen- 
tie van 90 en 150 Hz is niet willekeu
rig gedaan. Het Amerikaanse net is 60 
Hz, zodat een synchroonmotor met zes 

60 X 60

;

i
!

:.

i
■

.

I

polen (i.p.v. drie) = 1800 omw./
13

lu2
min. of 30 per sec. maakt. Nu is 3 X 30 
= 90 en 5 X 30 = 150 per seconde.

Maar helaas, in Nederland is het net 
50 Hz en nu begint de ellende. Een 6- 
polige machine maakt 1500 omw./min. 
of 25 per seconde, zodat het wel lukt 
voor de 150 Hz (6 spaken!), maar niet 

90
meer voor de 90 Hz (— = 3,6 spaak!).

wi
W3

li—► Izi Om

25
We lopen hier dus „spaak”.

Dit is een ernstige beperking van de 
mechanische modulator, nl. dat het toe
rental slechts één bepaalde waarde kan 
bezitten. Op de 50 Hz netten moet daar
om een frequentie-omvormer 50/60 Hz 
worden toegepast. Daarentegen zijn de 
electronische modulatoren (art. 7) geheel

Fig. 41

Fig. 41 geeft het principe van een der
gelijke schakeling; deze is in de telefoon- 
techniek wel bekend als „ariti-lokaal" 
schakeling.

Een midden-afgetakte smoorspoel of 
transformator T is afgesloten met twee

RADIO No 1 - 1950 28
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gelijke impedanties Z1 on Z2. Staal er 
nu op de lijn LI een wisselspanning, dan 
zal de stroom door de twee helften 
de spoel steeds in tegengestelde richting 
vloeien, m.a.w. in de kern van 'de spoel 
T wordt geen magnetisch veld 
wekt.

A en C afwisselend positief en negatief 
worden. Het punt B echter zal dezelfde 
spanning behouden, m.a.w. spanning in 
LI induceert geen spanning in L2. Bij 
een eventuele spanning op L2 vloeit er

van

opge-

" vVoor de lijn LI is het net, alsof de 
spoel T helemaal niet bestond; immers, 
als in een spoel geen veld wordt opge
wekt, heeft de spoel geen zelfinductie. 
Daar de impedanties Z1 en Z2 gelijk zijn, 
zijn de stromen in de beide helften van 
T eveneens gelijk; de boven- en onder
zijde van de spoel T hebben steeds de
zelfde spanning, hetzij positief of nega
tief.

mv '

Fig. 43

in de twee helften der spoel T dezelfde 
stroom, daar de impedanties rechts van 
C (Z) en links van A (de zenderimpe- 
danlie) gelijk zijn. De punten A en C 
veranderen in dezelfde mate en dezelfde 
richting, m.a.w. in LI wordt geen span
ning geïnduceerd.

De schakeling van fig. 42 heeft nog 
het bezwaar, dat deze schakeling niet 
„aard symmetrisch” is.

Is bv. de zenderlijn symmetrisch t.o.v. 
aarde, dan zullen de lijn en LI en L2 
dit niet zijn, wat ongewenst is. Om dit 
nu' te bereiken, gaan we de schakeling 
uitbreiden tot fig. 43.

Deze schakeling lijkt ingewikkeld, 
maar dit valt bij nadere beschouwing 
erg mede.

De transformator T is gesplitst in 
twee delen, nl. AC en A1C1; dit doet aan 
het principe van de schakeling niets af; 
de schakeling is hiermede aard-symme- 
trisch gemaakt. Voor de lijn L2 is pre
cies zo’n zelfde transformator aange
bracht (T1), die echter „overkruis” ver
bonden is.

Bij een spanning over de lijn LI zul
len de punten A en C bv. meer positief, 
de punten Al en Cl meer negatief wor
den. Het punt C zal evenveel positief 
worden als Al negatief; het punt E‘ van 
de lijn L2 blijft op dezelfde spanning. 
Dit geldt precies zo voor de punten A 
en C1, waardoor het punt E ook op de
zelfde spanning blijft. Een spanning op 
LI beïnvloedt een spanning op L2 niet.

Wordt er daarentegen een spanning op 
L2 geïnduceerd, dan nemen de punten 
A en C1 gelijktijdig in spanning toe (of 
af), daar de impedantie links van A 
(de zender) en rechts van C1 (Z) gelijk 
zijn; de punten C en A1 nemen eveneens 
gelijktijdig af (of toe). Het punt A neemt 
evenveel in spanning toe als punt C af, 
waardoor het punt B (de middenaftak- 
king) op hetzelfde potentiaal blijft. Pre
cies ditzelfde geldt ook voor het punt B. 
De lijn LI ondervindt eveneens geen in- 
vlode van de lijn L2.

De uiteinden van de spoel T zijn ver
bonden met de lijn L2; staat er op lijn 
LI spanning, dan zal de lijn L2 daar 
niets van „merken”, omdat de spanning 
over de uiteinden van T steeds gelijk is. 
Een spanning over de lijn LI zal geen 
spanning in de lijn L2 ten gevolge heb
ben.

Omgekeerd zal een spanning over de 
lijn L2 geen spanning in de lijn LI in
duceren, omdat bij een wisselspanning 
over L2 de uiteinden van de spoel T 
steeds een tegengestelde spanning be
zitten, waardoor het midden van de 
spoel T, waaraan LI verbonden is, steeds 
op dezelfde spanning blijft. De lijn L2 
werkt niet „terug" op de lijn LI en om
gekeerd de lijn LI op L2.

Over de impedanties Z1 en Z2 wordt 
wel spanning opgewekt; bij een span
ning aan LI krijgen de beide impedan
ties dezelfde spanning in de bovenzijde, 
bij een spanning over L2 krijgen ze juist 
tegengestelde spanning.

We gaan nu de zaak omkeren, waarbij 
de zender inplaats van Z1 komt en Z2 
een impedantie wordt, die gelijk is aan 
die van de zender.

I

LI .

UZENDER 0
IMPEDANTIE^'

I

12

Fig. 42

Normaal gaat de energie vanaf de 
zender naar de takken LI en 'L2; een 
deel gaal daarbij in de afsluitimpedan- 
tie Z 'verloren. Zou er nu bv. een span
ning op LI komen, dan zullen de punten ‘

RADIO
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Nadere uitwerking van ILS baken

T^E werking van de in RB 1 bespro- 
ken schakeling kan nog aanzienlijk 

verbeterd worden door de spoelen AC 
enz. af te stemmen op de zenderfre- 
quentie (fig. 43-a). Iedere „ongebalan
ceerde” spanning op LI of L2 onder
vindt nu de zeer hoge impedantie van 
de afgestemde kring, waardoor het 
„doordringen” in de andere lijn aan
zienlijk wordt verminderd.

Op de zeer korte golven (ca. 2,5 m), 
waarop de uitzending plaats vindt, ge
bruiken we geen spoelen, maar afge
stemde Lecher-systemen (vergelijk fig. 
37A en B); een Lecher-systeem van 1/4 
golf lang gedraagt zich als een afge
stemde kring.

In fig. 44 is de schakeling van fig. 43 
met Lecher-systemen uilgevoerd.

' Denken we ons het gedeelte rechts van 
P-Q even weg, dan vertakt de energie 
van de zender zich in twee gelijke de
len, nl. naar B en E. Het deel rechts 
van PQ zorgt er voor, dat de lijnen LI 
en L2 elkaar onderling niet beïnvloe
den.

kruising in de lijn EC' resp. E’C, komt 
geheel overeen met de „kruis” verbin
ding van C en C’ in fig. 43. Als we ons 
indenken, dat de lijn ARC resp. A’B'C’ 
in fig. 44 overeenkomt met de spoel 
ABC resp. A’B’C’ in fig. 43, dan is de 
werking hiermede zonder meer duide
lijk.

*
K

De lijn LI komt nu d* 00 Hz, de lijn 
L2 komt in de 150 Hz modulator te
recht, op de manier zoals in fig. 39 en 
40 is aangegeven.

In fig. 44 hebben de „slubs" of aan- 
passecties SI en S2 de functie van het 
uitbalanceren van de zender-impedan- 
tie tegen de afsluitimpedantie van de 
brug (Z) in fig. 43. Door het afregelen 
van de secties SI en S2 kunnen we be
reiken, dal de impedantie, rechts van 
CC’ (nl. Z) gelijk is aan die links van 
kA’ (de zenderimpcdantic).

Hiermede is de brug gebalanceerd en 
de modulaties op de lijn LI werken niet 
meer terug op L2 en omgekeerd.

Achter de modulatoren bevindt zich 
weer een brug als in fig. 44 getekend 
(zie ook fig. 40), met het doel, om aan 
de buitenantennes alleen de zijbanden. 
aan de midden-antenne-zijbanden met 
de draaggolf toe te voeren.

Deze brug is geheel gelijk aan die in 
fig. 43 en 44, alleen geschiedt nu de 
voeding vanaf de lijnen LI en L2, ter
wijl de zenderlijn en de afsluitimpedan- ~ 
tie Z vervangen worden door de mid- 
denantennes, resp. buitenantennes.

Fig. 45 geeft een beeld van dezelfde 
schakeling als in fig. 43. Stel nu eens. 
dat de lijnen LI en L2 niet gemoduleerd 
zijn (alleen de draaggolf) terwijl de am
plitude en fase gelijk zijn.

Op een bepaald tijdstip is de polari
teit als in fig. 45 is aangegeven.

We veronderstellen weer, dat de im-

•:
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Fig. 44

In de figuur zijn de verschillende pun
ten van de brug met dezelfde letter aan
geduid als in fig. 43 het geval is. De
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pedanties, links en rechts van A, resp. 
C gelijk zijn. Wordt de bovenzijde van 
LI resp. L2 positief, dan worden de 
punten A, C en C' eveneens'positief.

De onderzijden van LI en L2 worden 
nu negatief, waardoor de punten A’, C' 
en C negatief worden.

Het rechts getekende antennesysteem 
vormt het normale antennesysteem, ter
wijl de links getekende groep dient om 
het diagram van de buitenantennes te 
„verscherpen”; dit is noodzakelijk om
dat we hier de modulatiediepte van de 
middenantenne niet afzonderlijk kunnen 
regelen. Deze ligt vast door de mecha
nische modulator. Zouden we hiervan 
de modulatiediepte verminderen, dan 
vermindert hierdoor tevens de zijband- 
energie in de buitenantennes, zodat de 
koersscherpte hierdoor niet wordt be- 
invloed; alleen gaat de reikwijdte min
der scherp worden. Verder kunnen we 
met dit hulpsysteem de koersscherpte 
en koersligging beïnvloeden.

- ■>-:rvtAMOCNt'i

MtaPjgrsntr mtwm* ia

«•i” •••-/*
We zien, dat in de punten C en C’ de 

spanningen elkaar juist opheffen, ter
wijl in de punten A en A’ de spanningen 
elkaar .sterken. Bij een ongemodu- 
ieerde spanning op L en L2 geeft CC’ 
geen spanning, AA’ daarentegen wel.

We kunnen zeggen, dat de spanningen 
aan CC’ van elkaar afgetrokken wor
den, terwijl deze aan AA’ bij elkaar op
geteld worden.

Zodra nu de amplitude van de span
ningen over LI en L2, als gevolg van de 
optredende modulatie, niet meer gelijk 
zijn, zullen we aan de punten C en C’ 
wel spanning overhouden, omdat nu het 
verschil in de momentele waarden aan 
LI en L2 niet meer nul is. Aan de 
uitgang CC’ houden we nu de zijbanden 
over, aan AA’ de draaggolf met de zij
banden.

Nemen we gemoduleerde spanning over LI
V (1 + m sin pt) sin ut. waarin p gelijk is 
aan de modulatie hockfrequcntie 2jf90, 
u de draaggolf-hoekfrequentie (2110 MHz) 
en m de modulatiediepte, dan kunnen we de 
spanning over L2 voorstellen door V 
<1 + m sin qt) sin ut, waarin q de hoek- 
freqoenite 2jj;150 is.

Aan CC' houden we het verschil over; dit 
is gelijk aan V (l + m sin pt) sin ut —
V (1 + m sin qt) sin ut of gelijk aan V. m 
(sin pt — sin qt) ut.

We houden over de zijbanden m. V sin pt 
sin ut en — m V sin qt sin ut. die aan de 
buitenantennes worden toegevoerd; aan AA' 
houden we de som over of 

m m
2 V (1 -i---- sin pt + — sin qt) sin ut,

2 2
dit is de draaggolf (2 Va sin ut) met de zij
banden. Dit wordt aan de middenantenne 
toegevoerd.

We zien hieruit, dat nu aan alle voor
waarden is voldaan, die we in art. 6 
hebben vastgelegd.

In fig. 46 is het volledig antennesys
teem ge’ekend. Hierbij zijn vijf anten
nes getekend.

——rt—nou*

■
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Achter de zender volgt de brug B, die 
de energie in twee gelijke delen verdeelt 
(fig. '43). Daarna volgen de modulatoren 
voor 90 en 150 Hz (fig. 39). De motor-as 
maakt 1800 omw./min. of 30 per seconde, 
zodat de 90 Hz modulatorschijf 3 spa
ken, de 150 Hz 5 spaken heeft.

Zodra een „spaak” geheel tussen de 
vaste platen P van de condensator is in
gedraaid, komt de kortgesloten sectie S 
in afstemming; door de grote energie- 
opname van de sectie wordt de lijn in P 
vrijwel kortgesloten. Daar de afstand 
PQ juist 1/4 golf is, is de impedantie 
vanuit Q naar P gezien, zeer hoog (ver
gelijk fig. 37). Hierdoor gaat vrijwel 
geen energie van Q weg, de modulatie is 
precies in een „dal" (fig. 39).

Precies hetzelfde geldt ook voor de 
150 Hz modulator.

In de brug B2 worden de zijbanden 
gescheiden en aan de buitenantennes en 
aan de hulpantennes toegevoerd; de

' ;
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brug B2 is de schakeling van lig. 45, 
met behulp van Lecher-lijnen uitgevoerd.

Met behulp van de aanpassectie of 
„stub" S3 kunnen we de amplitude van 
de energie in de hulpantenne regelen en 
daarmede de mate, waarin de hulpan
tenne het diagram van de buitenanten
nes verscherpt en daarmede de koers- 
scherpte toe- of afneemt Met S4 kun
nen we de lengte van de lijn tussen de 
brug B2 en het hulpantenne-systeem 
veranderen, zodoende regelen we de fase 
van de stroom in het hulpantenne-sys- 
leèm; hiermede kan de koerslijn enkele 
graden naar links of rechts worden ver- 

.schoven.
De afregeling van de fase van de 

stroom in de middenanlenne kan ge
schieden door de (hier niet getekende) 
stub; door de kruising K is de fase van 
de stroom in de buitenantennes 180° 
t.o.v. elkaar verschoven.

De antennes zelf bestaan uit zg. „Al- 
ford loops”, lopende-golf-antennes met 
horizontale polarisatie. In fig. 46a is een 
bovenaanzicht van deze horizontaal ge
plaatste antenne getekend (zie ock foto’s 
van het SCS 51 baken). De stralende de
len bestaan uit vier „dikke” elementen, 
rechthoekig geplaatst, terwijl de stroom
richting in deze elementen gelijk is. Om 
de antenne zelf is hel veld vrijwel uni
form, d.w.z. het diagram is vrijwel cir- 

• keivormig. Deze „dikke” stralende ele

menten hebben de zeer gunstige eigen
schap, dat de stralingseigenschappen 
over een breed frequenlic-gebied gelijk 
blijven; m.a.w. bij het overgaan op een 
ander „kanaal” hoeft het antenne-sys- 
teem niet bijgeregeld te worden.

Fig. 46a geeft een bovenaanzicht; in 
werkelijkheid is het vlak van de an
tenne juist 90° gedraaid, dit ligt hori
zontaal.

Het gebruik van horizontale polarisa
tie voor kortegolflandingsbakens wordt 
algemeen toegepast, omdat hierbij onder, 
vrij kleine hoeken met de grond een be
hoorlijke veldsterkte wordt verkregen.

Alhoewel bij horizontale polarisatie de 
veldsterkte direct op de aarde nul is (zie 
ook fig. 29A t/m F, art. 5) neemt bij klei
ne elevatie de veldsterkte snel toe; zo
dat deze groter wordt dan bij verticale 
polarisatie. Dit komt, omdat de aarde 
zich van horizontaal gepolariseerde gol
ven als een zeer goede geleider, voor 
verticaal gepolariseerde golven meer als 
hulpgeleider voordoet.

Verder zijn horizontaal gepolariseerde 
golven minder gevoelig voor verande
ring in de toestand van de bodem en 
voor reflectie aan obstakels daar deze 
(masten e.d.) meestal in hoofdzaak ver
ticaal geplaatst zijn.

Overigens is over de meest gunstige 
polarisatierichting het laatste woord nog 
niet gesproken.

i
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nen om het gebruikersaantal geleidelijk op 
te voeren.

2. Geen gedeeld omroepstelsel, omdat dit het 
geven van goede programma’s zal ver
hinderen.

3 Ontvangers met kleine beeldbuizen en niet 
te groot lijnenaantal.

4. Bijdragen van f24.— per Jaar en extra 
weeldebelasting.

5. Toestemming tot reclame (desnoods onder 
censuur).

6. Niet al te dure programma’s; veel zelfge
maakte film, welke bewaard kan wor
den.

7. Verbinding van zenders zover het lijnen
aantal gelijk is, anders uitwisseling van 
films.

8. Overweging van de mogelijkheid om een 
„pool" op te richten, bestaande uit een 
aantal industrieën en de Staat.

ECON. TV OVERPEINZINGEN 
(Vervolg van bl*. 56)

■

van de hoge filmprijzen en daar ’t publiek 
slechts 'een bewegend beeld wenst te zien 
(film of „levend" om ’t even) worden veelal 
studiouitzendingen gegeven; de „remote pick- 
up" (buitenopnamen) is met 1/5 van de zend
tijd enigszins op de achtergrond geraakt. De 
voorgestelde verhoging van zendtijd voor 
buitenopnamen tot 1/3 der tijd lijkt evenwel 
moeilijk te verwezenlijken. Deze twee laat
ste posten: „buiten" en „levend" zijn lastig 
te berekenen en kan hier misschien volstaan 
worden met het geven van een vergelijkend 
staatje van de Quxueuze) BBC.

Gemiddelde kosten per Jaar £ 1.000.000; 
hiervan is £270.000 programmakosten; 
inkomsten £75.000;
het deficit (£ 700.000) wordt aangevuld door 
het BBC Central Fund.

i

I
•: ;•
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iOMSLAGFOTO

I_I ELAAS te laat om nog mee te lopen in 
11 ons vorig nummer, ontvingen wij enkele 
ons door de General Electric Co. Ltd ter 
publicatie afgestane foto’s, welke als illus
tratie hadden moeten dienen voor het op pag. 
25 voorkomende verslag van de aan de ope- 
nlng van Blrmingham TV voorafgaande de
monstratie van de door G.E.C. verzorgde 
VHF link tussen Londen en Sutton Goldfield.

Het Is zeker de moeite waard weer even 
pag. 25 op te slaan en dan de tekst te ver
gelijken met het op de omslag van dit num
mer afgedrukte topografische beeld van deze 
relaisverbinding. Twee andere hierop be
trekking hebbende foto's zal men in het vol
gend nummer aantreffen.

De posten: verbruik, toezicht, verzekering, 
belasting zijn sterk variërend, doch niet 
groot, in vergelijking met de overige be
dragen.

Qnderhoud en afschrijving vormen een an
dere belangrijke post. In '48 had de BBC 
£375.000 nodig voor herstelling; over het 
algemeen wordt een TV zender in 10.000 
werkuren 100 •/« afgeschreven, zodat na deze 
tijd met een geheel nieuwe aanschaffing 
van apparatuur moet worden gerekend. 
Conclusies

Resumerend komen we tot het volgende:
1. De TV omroep met een kleine zender (bij 

voorkeur verticaal gepolariseerd) begin-

ii . I
IX
;
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RADIOLANDINGSBAKENS
TN de artikelen 3 tvm 8 hebben wc een over- 
A zicht geneven van het NSF cn het SCS 51 
koersbaken. Reide bakens geven de piloot in
lichtingen omtrent de koers, die deze moet 
volgen om op de juiste plaats en in de Juiste 
richting op de landingsbaan terecht te ko
men.

Hiermede is echter het systeem nog niet 
volledig; immers, de piloot moet niet alleen 
de juiste koers volgen, maar ook steeds de 
juiste hoogte innemen om langs de dalings- 
lün binnen te komen (zie ook art. 3 fig. 15).

Met behulp van z.g. merkbakens (art. 4) 
kunnen de bepaalde plaatsen langs de da- 
lingslijn gemarkeerd worden. Hierdoor wordt 
de piloot ingclicht omtrent de positie langs 
de dalingslün en daarmede over de afstand, 
die nog tot hel aanrakingspunt afgclegd moet 
worden.

In artikel hebben we gezien waarom voor 
het maken van een betrouwbaar glijpad zeer 
korte golven gebruikt moeten worden; im
mers, hierdoor komt de onderste antenne- 
„lus" (fig. 30A t/m E) voldoende laag om als 
glijwcg gebruikt te worden. Ook hebben we 
gezien waarom het aldaar gebruikte systeem 
van constante veldsterkte is verlaten.

fig. 29 hebben we gezien hoe of de an- 
tennediagrammen er uitzien bij anten
nes, die op verschillende hoogtes boven 
de aarde geplaatst zijn. Om een trans
portabel geheel te krijgen, wat boven
dien geen obstakel voor de luchtvaart 
vormt, is een golflengte van 90 'cm ge
kozen (ca. 333 MHz).

In fig. 47A is het verticale diagram 
getekend van een antenne A„, die ca.

M ktfOH,
•J *1

l.iV't.i

Fig. 47A t/m C

1,5 golflengte boven de aarde is ge
plaatst; deze antenne zendt een gemo
duleerd signaal uit (90 Hz). De onderste 
lus maakt een hoek van ca. 10° met het 
aardoppervlak.

Plaatsen we hierboven een tweede an
tenne (fig. 47B), die echter 8-10 golf
lengtes boven het aardoppervlak is aan
gebracht, dan ontstaat een diagram met 
een zeer groot aantal lussen (16—20) 
waarbij de onderste lus ’n hoek van ca. 
1,5° met het aardoppervlak maakt. Deze 
lus wordt gemoduleerd met 150 Hz.

In fig. 47C is getekend wat er ge
beurt, indien beide antennes gemodu
leerd worden met 90 Hz (A„) resp. 150 
Hz (Aj). Er ontstaan dan twee diagram
men door elkaar (Lj en L,)), waarvan

IX
DE GLIJWEG-ZENDER VAN HET 

SCS 51 BAKEN

\7OOR de glijwegzender gebruiken 
v hetzelfde principe als ook bij het 

koersbaken (art. 7) is toegepast; er wor
den twee HF velden, gemoduleerd met 
90 en 150 Hz, uitgezonden, waarbij in 
het vliegtuig de sterkte van de 90 en 150 
Hz modulaties worden vergeleken; al
leen de 90 en 150 Hz velden liggen niet 
horizontaal, maar verticaal.

De 90 en 150 Hz velden ontstaan door
dat deze HF componenten uitgestraald 
worden vanuit twee afzonderlijke an
tennes, die een ongelijke hoogte t.o.v. 
het aardoppervlak innemen. In art. 5

we
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GRENSMERKBAKEN VAN 
HET SCS51 (Schiphol)i:

alleen de onderste lussen 
getekend zijn, daar deze 
alleen van belang zijn 
voor de werking als glij- 
wegzender.

Op de plaatsen, waar 
dé twee lusteen elkaar 
snijden, zijn de veld- f: - 
sterktes van het 90 resp.
150 Hz signaal gelijk; 
vliegen we zodanig, dat 
we steeds de gemodu
leerde velden even sterk 
houden, dan komen we 
volgens de dalingslijn K 
binnen (fig. 47C).

Zijn we boven het glij- 
pad, dan overweegt het 
90 Hz veld; onder het glijpad daarente
gen overweegt het 150 Hz veld. Brengen 
we in het vliegtuig een ontvanger aan, 
die het 90 en 150 Hz gemoduleerd sig
naal achter de detector scheidt en bren
gen we deze gedetecteerde spanningen 
aan een meetinstrument (zie art. 7), dan 
kan op de meter afgelezen worden of 
op, of onder het glijpad wordt gevlo
gen.

m
zender echter kunnen we nu eenmaal niet 
midden in de landingsbaan plaatsen, omdat 
de bovenantenne Al 8—10 m boven de grond 
uitsteekt. Om veiligheidsredenen moet het 
glijwegbaken ca. 100 m uit de baan geplaatst 
worden. Wat we nu krijgen, toont ons fig. 
47E.

De top van de kegel, die samenvalt met 
de antenne van het glijwegbaken, valt nu 
niet meer samen met het verticale vlak, dat 
in het midden van de landingsbaan ligt; er 
ontstaat een ,.kegelsnede”, nl. één tak van 
een hyperbool, terwijl de andere tak onder 
de grond ligt.

De dalingslijn in fig. 47E is dus niet langer 
recht, maar gebogen en raakt bovendien de 
landingsbaan niet meer. Een piloot, die langs 
de lijn K zou aanvliegen, zou de landings
baan niet raken, maar er overheen vliegen.

Om dit te verhelpen, heeft men het an- 
tennediagram een speciale vorm gegeven, 
waardoor de kegel uit fig. 47D zodanig „ver
vormd" is. dat met de doorsnede van het 
platte vlak VD afkomstig van het koers- 
baken. weer een rechte lijn ontstaat.

De ligging van de dalingslijn K is niet al
leen afhankelijk van de hoogte van de an
tennes Al en A2, zoals dit blijkt uit de fig. 
47A t'm C, maar ook van de onderlinge 
verhouding van de sterkte van de 90 en 
150 Hz velden rondom de twee antenne- 
systemen.

In fig. 48 zijn de twee belangrijkste lussen 
nogmaals getekend, nl. de grote lus LI. af
komstig van het onderste antennesysteem A2 
(90 Hz en de onderste lus L2, afkomstig van 
het bovenste antennesysteem (Al). Waar de 
twee lussen elkaar snijden, is de sterkte van 
de met 90 en 150 Hz gemoduleerde velden 
gelijk, zodat daar een dalingslijn K ont
staat.

Vergroten we het 150 Hz signaal, dan neemt 
de onderste lus In grootte toe (L2-1); we zien. 
dat hierdoor de dalingslijn KI geworden ls, 
dus een grotere helling. Zodoende kunnen 
we door regeling van de veldsterkte van 
het bovenste antennesysteem de hcllings- 
hoek van de dalingslijn regelen en daarmede 
de hoek, waaronder de vliegtuigen binnen
komen.

Een tweede dalingslijn ontstaat waar de 
grootte van het 100 en 90 Hz veld weer ge
lijk is, nl. K2. Een vliegtuig, wat langs deze 
„valse" koers zou binnenkomen, maakt een 
hoek van ca. 20° met het aardoppervlak; 
een dergelijke nadering zou vrijwel zeker 
tot „crash" aanleiding geven.

In de figuren 47A t/m C zijn alleen de 
verticale diagrammen in één plat vlak gete
kend: in werkelijkheid zijn deze lussen ruim- 
tefiguren, die ontstaan als we de platte 
figuur om de middenlijn van het antenne
systeem (M) rondwcntelen.

In plaats van één dalingslijn K in fig 47C 
ontstaat er dan een kegel K volgens fig. 
47D, waarbij de kegel ontstaat doordat we 
de hele figuur IC om de verbindingslijn 
A1-A2, tussen de twee antennesystemen 
„rondwentelen".

Gaan we, zoals ln fig. 47D is getekend, de 
kegel doorsnijden met het verticale vlak V, 
dat door het koersbaken wordt bepaald (zie 
art. 3 fig. 15), dan ontstaan twee dalings- 
lijnen, waar het verticale vlak de kegel 
doorsnijdt (K en L in fig. 47D).

Voor het aanvliegen kunnen beide dalings- 
lijnen K en L gebruikt worden, m.a.w. een 
vliegtuig kan in twee richtingen de landings
baan naderen. Om practische redenen echter 
wordt een van de dallngslijncn (L bv.) weg
gedempt door het aanbrengen van een scherm

i.»o M|
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Fig. 48

achter de onderste antenne (zie ook bij
gaande foto); we houden dan alleen K over.

Maar er schuilt een adder onder het gras. 
Het verticale vlak V. dat van het koers
baken afkomstig is, ligt precies in het hart 
van de landingsbaan (fig. 49); de glijweg-
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Deze tweede dalingslijn komt hier bij K2 
te liggen, onder een veel grotere hoek dan 
de eigenlijke dalingslijn K. Deze „valse" da
lingslijn is direct te herkennen door de pi
loot, doordat de meter in het vliegtuig (fig. 
38 art. 5) juist andersom reageert dan in 
het geval K.

De horizontale naald van de gecombineerde 
meter is nl. verbonden aan de uitgang van 
de zg. glijweg-ontvanger (deze ontvanger 
berust op hetzelfde principe als de koers- 
baken-onlvanger (fig. 35 art. 7). Vliegen wc 
langs K in fig. 48, dan bevindt zich boven 
de glijweg I< in hoofdzaak de 150 Hz modu
latie, onder de glijweg is do 90 Hz modulatie 
overheersend. De ontvanger is zodanig in- 
gerichl, dat de naald bij 150 Hz modulatie 
omlaag gaal, bij 90 Hz modulatie omhoog.

ÏOO'

bakens, die electronische modulatie van 
het koersbaken bezitten (o.a. dat van 
Sadir Carpentier) wordt de glijwegzen- 
der met mechanische modulatie uitge
rust.

Daar we hier de zijbanden niet behoe
ven af te scheiden van de draaggolf 
(art. 7-8), behoeven we de tweede brug 
uit fig. 46 art. 8 niet te gebruiken; beide 
antennes ontvangen nl. draaggolf met 
zijbanden (normaal gemoduleerd sig
naal).

De zender zelf bestaat uit een onge
moduleerde zender, die een draaggolf 
op de frequentie van 332.6, 333.8 of 335.0 
MHz aflevert (fig. 51).

De kristalfrequentie wordt eerst met 
18 vermenigvuldigd (evenals dit bij de 
koersbakenzender het geval was) en 
daarna nog drie maal. (De frequentie 
van dc glijwegzender is nl. 3 X die van 
de koersbakenzender). In de eindtrap 
van de zender zijn Lecher-lijnen opge
nomen als afstemeenheden (golflengte 
ca. 90 cm!).

Achter de zender volgt weer een brug, 
die de energie in twee gelijke delen 
verdeelt, nl. één deel naar de 90 Hz en 
één deel naar de 150 Hz modulator; het 
principe hiervan is geheel gelijk aan 
dat in art. 8 beschreven.

De twee modulator „sterren” met 3 en 
5 „spaken” zijn weer op de as van een 
synchroon-motor beves'igd, die 1800 
omw./min. of 30/sec. maakt.

Achter de 150 Hz modulator bevindt 
zich een extra aanpassectie (s'ub), waar
bij de amplitude van het 150 Hz signaal 
te regelen is. Door deze sectie te ver
plaatsen of wel langer of korter te ma
ken, hebben we het in de hand om de 
impedan'ie, die de 150 Hz modulatie aan 
de brug laat „zien”, groter of kleiner 
te maken en daarmede de mate, waar
in het ongemoduleerd signaal door de 
150 Hz „rotor" wordt gemoduleerd.

Uit het diagram van fig. 48 zien we, 
dat het 150 Hz signaal met de vele lus- 
sen, afkomstig van de bovenste antenne, 
aanzienlijk „gedrukt" moet worden t.o. 
v. het 90 Hz signaal, afkomstig van de 
onderste antenne, daar anders de glij
weg te hoog verloopt (K1) en het gevaar 
van valse glijpaden ontstaat (OA, OB). 
De modulator van de 150 Hz is dan ook 
al zodanig ingesteld, dat de 1/4 golf- 
sectie, die voor de modulatie zorgt (art. 
8) steeds enigszins in afstemming blijft, 
waardoor de energie, die via deze brug- 
tak aan de bovenantenne wordt toege
voerd, aanzienlijk kleiner is dan die, 
welke via de 90 Hz modulatie aan de 
onders'e antenne wordt toegevoerd.

Achter de 150 Hz modulator is een
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Fig. 49
Vliegen wc boven dc glijweg K, dan slaat 

de naald omlaag, op het glijpad staat de 
naald horizontaal en onder het glijpad slaat 
de naald omhoog (zie ook fig. 50).

Zouden we langs het valse glijpad K2 bin
nenkomen, dan zou de meter in het vlieg
tuig zich •juist andersom gedragen, m.a.w. 
boven dc glijweg slaat de meter omhoog, 
er onder omlaag.
Gevaarlijk wordt de situatie als we de 
veldsterkte van de 150 Hz opvoeren van 
L2 tot L2-1.

Behalve dat de onderste koerslijn opschuift 
van K tot KI, ontstaat er boven de lus L2-1 
de lus 1.3-1, die de lus LI op twee punten 
snijdt; m.a.w. er zijn weer twee dalingslijnen 
OA en OB, waarbij OB een „valse” dalings
lijn en OT een tweede „echte" dalingslijn 
is, die echter onder een grotere hoek, dan 
toelaatbaar is, met het aardoppervlak ver
loopt.

Dc veldsterkte van het 90 Hz veld moet zo
danig vergroot worden, of die van het 150 Hz

Fig. 50
veld moet zodanig verkleind worden, dat er 
maar één lus van de 150 Hz de 90 Hz snijdt.

De tweede „valse" dalingslijn komt dan zo 
hoog te liggen (K2) dat deze voor het vliegen 
geen gevaar oplevert.

Fig 49 geeft een opstelling van koersbaken 
en glijwegbaken bij de landingsbaan.

Fig. 50 geeft een overzicht van de metcr- 
uitslag van de glijweg-ontvanger, indien er 
boven, op of onder de glijweg wordt ge
vlogen.

De modulatie bij de glijweg-zender 
geschiedt, evenals dat bij het koers
baken van het SCS 51 het geval was, 
mechanisch. Door de zeer hoge frequen
ties (ca. 333 MHz) wordt het ins'ellen 
van een fase-getrouwe balansschakeling 
zeer critisch, zodat mechanische modu
latie hier door de eenvoud en betrouw
baarheid te prefereren is. Bij landings-
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■ thermokoppel-instrument aangebracht, 
dat *een aanwijzing geeft naar gelang de 
grootte van de energie in de bovenan
tennes en daarmede een aanduiding 
geeft van de dalingslijn (fig. 48).

In fig. 51 bevindt zich achter de co
axiale kabel naar de zender de sectie 
Sx, die de lijn „lopend” afsluit; achter 
de brug is een sectie S, aanwezig, die

in de aanvliegrichting energie wordt 
uitgestraald.

Het glijwegbaken is dus slechts in één 
richting bereikbaar; nadeel is daaraan 
niet verbonden, daar onder slechte 
weersomstandigheden de baan uit ver
keerstechnische overweging (botsingge- 
vaar) als landingsbaan toch maar slechts 
in één richting bevlogen mag worden.

In het bovenste antennesystcem d,-d., 
is een „piek up” lusje geplaatst, in de 
onderste antenne d. een „piek up” staaf
je; hierachter zijn gelijkrichters en ver
sterkers aangebracht. Aan de uitgang 
van de versterker zijn weer twee fil
ters van. 90 en 150 Hz geschakeld. Deze 
filters worden zodanig ingesteld, dat bij 
normale veldsterkte in het 90 resp. 150 
Hz antennesysteem de uitgaande span
ning gelijk is; de meter achter de filters 
staat horizontaal.

Zodra één van de twee veldsterktes 
verandert, slaat de meter uit en gaat 
het „alarm".

Ook wordt dikwijls in de richting van 
de dalingslijn een antenne „sprietje” ge
plaatst en achter dit sprietje een ont
vanger; zolang de dalingslijn juist ligt 
zijn de veldsterktes, afkomstig van het 
90 en 150 Hz veld, gelijk; de meternaald 
staat horizontaal.

Bij iedere afwijking van de dalings
lijn slaat de naald omhoog of omlaag; 
hierdoor wordt een gevoelig relais be
krachtigd, wat het alarmsein geeft.
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Fig. 51
de brug afsluit met eenzelfde impedan
tie als die ook aan de ingang van de 
brug te „zien” is. Hierdoor wordt de 
brug gebalanceerd, waardoor de 150 Hz 
modulator niet terugwerkt op de 90 Hz 
en omgekeerd.

Met behulp van de kortsluitbruggen 
S„ en Sx wordt de amplitude van de 
150 resp. 90 Hz modulatie geregeld.

De boven-antenne bevat twee V-vor- 
mige dipolen dx en d„; deze zijn zo
danig geplaatst, dat er een speciaal dia
gram ontstaat, waardoor tezamen met 
het vlak van het koersbaken, ondanks 
het feit dat de glijwegzender 100—200 m 
uit het centrum van de landingsbaan 
geplaatst is (fig. 49), toch een rechte 
dalingslijn wordt gevormd (fig. 47D en

SF.IKEX EN OPNEMEN 
WAN officiële zijde werden wij opmerk- 
v zaam gemaakt dat de op blz. 51 van 

het boekje „Seinen en Opnemen” weer
gegeven opvatting, nl. dat men met het 
in het hoofdstuk zenderbouw besproken 
zendertje vrijelijk zou kunnen experi
menteren zonder met de wet in conflict 
te komen (vooropgesteld dat in de proe
ven geen antenne wordt betrokken), 
niet strookt met het in de Telegraaf- 
en Telefoon wet bepaalde.

De feiten liggen zo. dat artikel 50b een 
uitdrukkelijk verbod inhoudt van het 
zonder machtiging van de minister van 
Waterstaat en Verkeer aanleggen of ge
bruiken van een zendinstallatie, bestemd 
voor hei nemen van proeven. De amb
telijke opvatting is dat het er niet toe 
doet of een installatie gebruikt wordt 
voor „tafelproeven" of dat de bedoeling 
voorligt er daadwerkelijk mee uit te zen
den.

Aangezien zowel de aanwezigheid 
als de aanleg strafbaar is (met ge
vangenisstraf. daar overtreding in de zin 
dezer wet een misdrijf is) zou men hoogst 
onverstandig doen deze tercchtzetting in 
de wind te slaan; ccn beroep op het in 
ons boekje „Seinen cn Opncmcn" ver
melde zal niemand kunnen vrijwaren te
gen niet te onderschatten gevolgen. In de 
herdruk van deze MK uitgave zal de des
betreffende zin op pag. 51 uiteraard her
zien moeten worden, voorlopig zie men 
in het voorafgaande een met nadruk naar 
voren gebrachte rectificatie.

E).
Hiermede wordt bereikt, dat de kegel 

K uit fig. 47D zodanig wordt vervormd, 
dat bij doorsnijding met het platte vlak 
V (fig.„47E) geen hyperbool, maar een 
rechtë'lijn ontstaat, die de landingsbaan 
inderdaad snijdt.

De onderste antenne bestaat uit een 
halve „Alford loop" (d,), waarachter een 
scherm S is geplaatst.

Dit scherm versterkt de straling in 
voorwaartse richting en nivelleert de 
straling in de ongewenste richting naar 
het baken zelf.

Het diagram van de onderste anten
ne is nl. zeer gevoelig voor extra aard- 
capaciteiten (zenders e.d.). Zouden we 
in de buurt van deze antenne een grote 
capaciteit t.o.v. aarde aanbrengen, dan 
wordt hierdoor de lus Lx beïnvloed, en 
daarmede de ligging van de koerslijn.

Het scherm S zorgt er voor, dat alleen
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zowel ontvang- als oscillator-signaal op 
het rooster van de mengbuis te bren
gen.

DEEL X
VLIEGTUIGONTVANGERS EN 

MERKBAKENZENDERS De oscillalor zelf is weer kristal ge
stuurd; de kristal-frequentie wordt 
eerst met 4, daarna met 3 ten tenslotte 
met 2X2 vermenigvuldigd; in totaal 
dus 48 maal. . :

Als men bedenkt, dat de technieken 
van coaxiale buizen en kristalsturing op 
deze zeer hoge frequentie nog onder 
„nieuwe” technische ontwikkelingen 
worden gerangschikt, hoewel in Ameri
ka kristalgestuurde zenders en ontvan
gers voor deze frequentie reeds 10 jaar 
geleden als normale apparaten werden 
beschouwd, wordt het ons wel wat „kil” 
te moede.

Terugkomende op de glijweg-ontvan- 
ger, achter de oscillatoren, volgt de m.f. 
versterker, detector en l.f. versterker 
met de 90 en 150 Hz filters, precies zo 
als dat bij de koersbaken-ontvanger het 
geval was.

Een bijzonderheid is nog een speciale 
AVC, toegepast op de l.f. versterker (de 
zg. course-softening). Naderen we de 
landingsbaan nl., dan wordt de naald 
van de glijwegmeter zo „gevoelig”, dat 
het vrijwel niet mogelijk is om het laat
ste stukje op de meter te vliegen.

In de eerste plaats ontstaat dit door
dat in de buurt van het glijwegbaken 
een kleine afwijking t.o.v. de juiste da- 
lingslijn een veel grotere hoekverande- 
ring in het veldsterkte-diagram van fig. 
48 zal teweeg brengen (1 m verschil op 
100 m komt overeen met op 50 m 
met 1°, op 25 m met 2,5°!); hierdoor 
neemt de amplitude van het ene veld 
(bv. 90 Hz) zo snel toe t.o.v. het andere 
veld (150 Hz), dat de meter-aanwijzing 
veel te gevoelig wordt. (De hoek nodig

'I
T"\ E vliegtuigontvanger gebruikt als 

antenne twee korte horizontale 
sprietjes; ieder golf lang (ca. 22 cm).

De ontvanger zelf verschilt in prin
cipe niet van de koersbaken-ontvanger 
(fig. 35 art. 6). Alleen worden in ver
band met de zeer hoge frequentie co
axiale buizen gebruikt als afstemeen- 
heden. Fig. 52 geeft een beeld van deze 
ontvanger.

'I
I

I

De antenne komt via de kabel binnen 
op de eerste coaxiale buis; deze is zeer 
los gekoppeld met een tweede coaxiale 
buis; door deze constructie wordt de 
antenne-impedantic aangepast aan de 
ingangsimpedantie van het roostercir- 
cuit van de mengbuis, de selectiviteit 
van de ingangsbrug is groot (bandfilter- 
werking), terwijl tevens gezorgd wordt, 
dat het oscillator-signaal niet tot de an
tenne doordringt.

De menging met het oscillator-signaal 
geschiedt, zoals trouwens op zeer hoge 
frequenties algemeen het geval is. door
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'N KIJKJE IN HET VERPLAATS
BARE STATION. Met behulp van 
een radarscherm en radioteleloon 
wordt hier het vliegtuig „binnen- 

(Foto A.O.A.)gepraat".

windstoot bv.) dc meter al ge
heel in de „hoek zit”.

Het schema van fig. 52 komt. 
wat betreft de filters, geheel 
overeen met dat van fig. 35 
art. 6; de naald van de ge
combineerde meter M ligt hier 
horizontaal.

De gehele glijweg-ontvanger 
werkt met een anodespanning 
van 28 V; hierdoor wordt aan
zienlijk aan gewicht bespaard 
(geen omvormer nodig), ter
wijl het geheel minder gecom
pliceerd en daardoor bedrijfs- 
zekerder wordt.

Het vermogen van de zen
der van hel glijwegbaken be
draagt 100 Watt; hiervan wordt 
25 W nuttig uitgestraald.

In fig. 53 is een voorstelling 
gegeven van het verloop van 
het glijpad OC, met daarom
heen de lijnen OA, waarbij de 
naald geheel omlaag, OB, 
waarbij de naald geheel om
hoog staat.

De gehele hoek AOB is in
stelbaar tussen 0,8° en 1,5°.

Mcrkbakcnzendcrs
De merkbakenzenders zijn kleine zen

dertjes (vermogen 3 Watt), die bepaalde 
punten op de dalingslijn „markeren”, 
zodat de piloot weet op welke plaats 
hij zich langs da dalingslijn bevindt:

om de meter van geheel omlaag tot ge
heel omhoog te brengen is slechts ca. 
1°!).

Bovendien neemt de veldsterkte in 
de omgeving van het baken zodanig 
toe, dat de normale AVC niet meer vol
doende werkt om een constante span
ning aan de uitgang van de l.f. ver
sterker (filter-ingang) te krijgen; de 
spanning neemt toe, waardoor ook het 
verschil van de gedetecteerde span
ningen van het 90 en 150 Hz veld snel
ler toeneemt, dan wanneer we verder 
van het baken af zijn; dit verschil in 
spanning bepaalt de meter-uitslag.

Gaan we nu de l.f. versterker in het 
circuit opnemen, dan neemt de verster
king van de 150 en 90 Hz gedetecteerde 
spanning af; het verschil tussen deze 
spanningen eveneens; de glijweg wordt 
schijnbaar verbreed, waardoor het laat
ste deel tot de landingsbaan gemakke
lijke te vliegen is.

Ook voor de koersbaken-ontvanger 
wordt deze „course-softening" toege
past, daar anders bij het naderen van de 
landingsbaan de aanwijzing zo gevoelig 
wordt, dat bij afwijking van enkele me
ters uit de koers (tengevolge van een

voiumucAC OMt
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Fig. 53

hierdoor kan hij ook zonder grondzicht 
het vliegtuig tijdig „afvangen”.

De merkbakenzender bestaat uit een 
drietraps kristal-gestuurde zender, wer
kende op een frequentie van 75 MHz. 
De uitgang van de zender is aangeslo
ten op twee horizontale 'A golf dipolen. 
die op V* golflengte boven een geaard 
scheren zijn aangebracht.

De zenders liggen in of iets naast de 
koerslijn.

Door de aanwezigheid van het kope
ren scherm wordt een bundel omhoog 
gezonden; vliegt de piloot door deze
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bundel, dan hoort hij een bepaalde ge
moduleerde toon, gesleuteld in een ken
merkend rhythme. Tevens gaat in de 
cockpit een lampje branden met een 
speciale kleur, dat overeen
komt met het merkbaken, 
dat hij passeert.

Hierdoor is de piloot inge
licht omtrent drie plaatsen 
langs de dalingslijn; uit de 
opeenvolging van de drie 
vaste punten en de snelheid 
tijdens de nadering weet hij vrijwel 
steeds hoeveel minuten of seconden er 
nog tot de „touch down" (het aanraken) 
moeten verlopen.

is op 75 m in het verlengde van de lan- 
dinsgbaan geplaatst.

De merkbaken-ontvanger bestaat uit 
een normale super, afgestemd op 75

Fig. 55
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MHz. Hiermede kunnen dus alle bakens 
worden ontvangen.

Zcdra aan de uitgang van de l.f. ver
sterker een 400, 1300 of 3000 Hz wissel
spanning loopt, komt een van de afge
stemde transformatoren in fig. 54 in af
stemming; hierdoor wordt er secundair 
voldoende stroom geïnduceerd om het 
desbetreffende lampje (I, II of III) te 
doen oplichten. Tevens wordt het l.f. 
signaal hoorbaar gemaakt.

Het 400 Hz lampje (voormerkbaken) 
is wit gekleurd, het 1300 Hz lampje 
(middenmerkbaken) is amber, het 3000 
Hz lampje (grensmerkbaken) is blauw 
gekleurd, terwijl bovendien de lampjes 
aan en uit flikkeren in het sein-rhyth- 
me. Hierdoor weet de piloot direct bo- 
van welk baken hij zich bevindt.

Fig. 55 geeft tenslotte nog een over
zicht van de gehele bebakening voor ’t 
slechl-zicht-landingssysteem. Na het
geen is besproken, is dit wel zonder 
meer duidelijk. De mistlandingsbaan 
van Schiphol is, behalve van een vol
ledig SBA systeem, ook met een volledig 
SCS 51 landingsbaken uitgerust.

De drie merkbakens worden als volgt 
gemoduleerd en gesleuteld:

A) Voormerkbaken: twee strepen per 
seconde, gemoduleerd met 400 Hz. Dit 
baken is op ca. 7000 m in het verlengde 
van de landingsbaan geplaatst.

B) Middenmerkbaken: strepen en 
punten en om de beurt. De punten wor
den met C per sec., de strepen met 2 per 
sec. gesleuteld. De modulatie geschiedt 
met 1.700 Hz, terwijl dit baken op 1000 m 
ln het verlengde van de landingsbaan is 
geplaatst.

C) Grensmerkbaken: G punten per 
sec., gemoduleerd met 3000 Hz. Dit baken

».v ; -

MOBIELE 
GROUND 
CONTROL 
APPROACH 
INSTALLATIE, 
compleet met 
radio- en radar 
-antennes, op de 
Londcnse lucht
haven.

(Foto A.O.A.)
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DEEL VII perkt. Bij nog kortere golven (lichtgol
ven) is dit ons allen wel bekend. Het 
ziet er dan ook wel naar uit dat het 
gebied van de cm-golven aangewezen is 
voor het blindlandingssysteem in de toe
komst, temeer daar de/.e toekomst al 
zeer nabij is.

Het gedrag van de cm-golven komt in 
veel opzichten overeen met dat van de 
lichtgolven; beide planten zich vrijwel 
rechtlijnig voort, zijn onderhevig aan 
atmosferische breking (a-normale voort
planting) en beide zijn gemakkelijk te 
bundelen met behulp van parabolische 
reflectors.

Bij een zender onderscheiden we als 
hoofdonderdelen de generator, de voe- 
dingslijn en het antenncsysteem. Deze 
onderdelen vinden we ook terug bij cm- 
golvcntechniek in de volgorde van 
klystron (inhaalbuis) of magnetron, gqlf-

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

D IJ de radlolanding&bakens, die we in voor- 
afgaande arUkelcn hebben besproken, is 

wel duidelijk tot uiting gekomen, hoe de 
golflengte steeds korter is geworden en wel 
vanaf 1000 m tot aan ca. 2,5 m voor hel 
koersbaken en 30 cm voor het güjwcg- 
baken.

Nu is vooral dat glUwegbaken bij het ILS- 
systeem nog het „zere” been. Dit baken 
(art. 5) berust op de geleidende eigenschap
pen van de grond, die daarbij als „spiegel” 
van de twee antennes werkt.

Helaas is de grondgelelding Juist een van 
de zeer onberekenbare factoren; een voch
tige grond is een goede geleider, een zeer 
droge grond vrijwel een Isolator. Hierdoor 
veranderen de eigenschappen van de terug
gekaatste golven (tegen het grondoppervlak, 
dat als spiegel werkt), zoals polarisatie- 
richtlng, totaal.

*)
O EEDS vroeg al heeft men ingezien.

dat een ideaal landingssysteem niet 
op de gebruikelijke golflengten kan 
worden verwezenlijkt; eerst de techniek 
van de cm-golven, waarbij de straling 
scherp kon worden gebundeld, geheel 
onafhankelijk van de grond, heeft het 
mogelijk gemaakt, dit ideale landings
systeem tot een zeer grote hoogte te 
verwezenlijken.

Onder het gebied van de cm en mm 
golven ligt het infra-rode gebied, waar
voor ook een blindlandingssysteem is 
ontwikkeld („Belik"). Dit systeem heeft 
nog geen practische toepassing gevon
den; de reden hiervan zal worden be
handeld.

Lager dan de cm-golven neemt de 
„absorbtie” van de golven t.g.v. mist, 
regen, sneeuwval, snel toe, waardoor de 
reikwijdte van het systeem wordt be-

/
/

\,

Fig. 56a-b-c

pijp (wave guide) en parabolische re
flector.

In fig. 56a is dc constructie van een 
parabool getekend P getekend. Hierin 
is F het brandpunt (focus), A de top en 
L de zg. leeslijn. Nu is een parabool de 
meetkundige plaats van punten, die alle 
evenver van het brandpunt F en de 
leeslijn L verwijderd zijn. In de figuur 
is DE = EF etc.

Een zeer belangrijke eigenschap van 
de parabool is, dat hij steeds de hoek 
tussen de verbindingslijn EF met het

sc
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•brandpunt en de loodlijn DE midden
door deelt (hoek DEF). Verder zijn de 
hoeken aan weerszijden van twee snij
dende lijnen gelijk (fig. 56b).

Stel nu cens, dat wij in het brandpunt 
F een klein lampje plaatsen. Dit lampje 
straalt licht uit in alle richtingen Zodra 
een lichtstraal een spiegelend oppervlak 
treft (fig. 56c), zal deze teruggekaatst 
worden, waarbij de hoek van inval (a,) 
en de hoek van uitval (a„) gelijk zijn.'

Een lichtstraal, die vanaf het brand
punt de spiegel bij E treft, zal nu. daar 
de parabool de hoek DEF middendoor 
deelt en daar de twee „overstaande” 
hoeken bij E juist gelijk zijn, in de rich
ting EG teruggekaatst worden. Ditzelf
de geldt voor ieder punt aan de para
bool, zodat alle lichtstralen vanaf F 
evenwijdig aan de as AF teruggekaatst 
worden.

Er ontslaat nu een bundel licht (fig. 
57). Deze bundeling is ons allen wel 

bekend uit de 
fiets- en auto- 
lamp-re£lector. 
Wordt ’t lamp
je precies in ’t 
brandpunt ge
plaatst en is de 
spiegel zuiver 

parabolisch, 
dan wordt de bundel (nagenoeg) zuiver 
evenwijdig. De doorsnede van de bun
del blijft op iedere plaats gelijk (A of 
B); daar al deze stralen evenwijdig lo
pen, is de onderlinge hoek n u 1, de bun- 
deihock is ook nul. Wordt het lampje 
daarentegen tussen brandpunt en spie
gel geplaatst (fig. 58), dan loopt de bun

del niet evenwijdig meer, 
maar gaat uit elkaar 
(divergeert). Hierbij kun
nen we van een bepaal
de bundelhoek a spre
ken (bv. 3°).

Bij de cm-golven vindt 
iets dergelijks plaats (fig. 59); alleen 
wordt nu in het brandpunt F geen lamp
je, maar de uitmonding (hoorn = H) 
van een golfpijp g aangebracht. Uit 
deze hoorn „ontsnappen” de golven, die 
via de golfpijp uit de zender afkom
stig zijn; deze golven treffen het opper
vlak van de parabolische reflector R, 
en worden aan het oppervlak terugge
kaatst tot een bundel.

Maar er schuilt weer zo’n traditioneel 
addertje onder het gras. Bij het licht nl. 
is de golflengte zeer kort (0,4—0,8 = 
0,0004—0,0008 cm), zodat daar de afme
tingen van de spiegel zeer groot zijn 
t.o.v. de golflengte; bij cm-golven in de 
buurt van 10 cm en een antenne van bv.

lo0 cm is dat zeker niet meer het ge- 
geval. Dit heeft tot gevolg, dat ’t bij een 
lichtbundel wel mogelijk is een nage
noeg evenwijdige bundel te krijgen

(fig. 57), maar bij de cm-golven is dit 
zeker niet meer het geval, zelfs al wordt 
de uitmonding van de hoorn (fig. 59a) 
precies in het brandpunt geplaatst.

In deze figuur is tevens een veld- 
sterkte-diagram van een dergelijke an
tenne in hetzelfde vlak als de antenne 
getekend. We zien, dat een dergelijk 
diagram bestaat uit een hoofdbundel en 
een groot aantal kleine bundels of lus- 
sen (zijlussen, side lobes).

De veldsterkte in de richting B vin
den we door vanuit O het stuk OB te 
nemen; deze veldsterkte wordt F_ . Nu

_

B
hangt de scherpte van de hoofdlus al
leen af van de opening AB van de 
parabool en wel hoe groter de opening 
is, hoe platter de lus en hoe scherper 
de richtwerking.

De bundelhoek wordt gedefinieerd als 
de hoek tussen twee veldsterkte-rich- 
tingen, waarbij de veldsterkte tot 0,7 
(Yi V2) en het vermogen (evenredig 
met F2) tot de helft van dat in de voor
waartse richting gedaald is (fig. 59b). 
Hoe groter de opening van de paraboli
sche antenne AB, hoe kleiner deze bun
delhoek, m.a.w. hoe scherper de bunde
ling.

Fig. 57

X
De bundelhoek in graden is 75.—,

d
waarbij X de golflengte en d de opening 
AB is (beide in cm uitgedrukt). Stel, dat 
d = 150 cm en X = 3 cm, dan wordt de 

3
bundelhoek 75.-----  = 1.5°.

150
Deze zeer scherpe bundels worden 

o.a. bij Radar-systemen gebruikt.
De mate van bundeling hangt af van 

X
—, alleen van de verhouding tussen 
d
golflengte en opening. Om eenzelfde 
bundeling te bereiken bij een tweemaal 
langere golflengte, is ook een antenne 
nodig die tweemaal zo groot is etc.

Zouden we dezelfde bundeling op 30 
cm willen bewerken, dan werd het an- 
tennesysteem 10 X zo groot (15 m), ter-

Fig. 58
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wijl op m- en dekameter golven de af
metingen reusachtig worden (3 m, A-B 
150, 30 m A-B 1500 m!).

Behalve, dat de straling sterk gebun- 
bundeld wordt, wint men ook aan veld
sterkte vergeleken bij niet-gerichte stra
ling: dit komt, omdat de gehele straling 
nu in een beperkt gebied wordt gecon
centreerd. Zo is het gemakkelijk de 
veldsterkte in een bepaalde richting 
50 X te vergroten, vergeleken bij een 
ongerichte antenne, die met dezelfde 
energie wordt gevoed; dit geeft een 
energie-besparing van (50)2 = 2500- 
voudig!

Zoals we reeds gezien hebben, hangt 
de bundeling alleen af van de afstand 
A-B. Dit kunnen we ook uit fig. 59c 
zien. Hierbij is de lijn AB getekend, 
waarop een groot aantal antennetjes (d) 
is aangebracht, al deze antennes zijn 
één golflengte (3 cm) uit elkaar ge
plaatst en worden gelijktijdig positief of 
negatief. In werkelijkheid zijn al deze 
antennes niet aanwezig, maar worden 
gevormd door de teruggekaatste straling 
vanaf de reflector.

Een dergelijke lijn straalt naar één 
zijde (rechts) geheel gelijk uit als de 
parabolische reflector; stellen we al 
deze antennes samen, dan ontstaat het 
getekende veldsterkte-diagram. wat ge
heel overeenkomt met dat van de para
bolische reflector. Hoe langer de lijn 
A-B, hoe meer antennes er op deze lijn 
geplaatst worden, waardoor de bunde
ling steeds scherper wordt.

In de richting, loodrecht op het vlak 
van de parabool, weten we nog niets 
van het stralingsdiagram. Stel, dat we 
de parabool uit fig. 59a gaan rondwen
telen om de as; er ontstaat dan een om- 
wentelingsparabool (paraboloide) (fig. 
60a), die de vorm heeft van een „thee
kopje”. In één bepaalde doorsnede krij
gen we een bepaald stralingsdiagram 
(fig. 59a); door de „ronde” vorm zijn alle 
doorsneden door de as precies hetzelfde 
als in fig. 59a is getekend.

Het ruimtelijk diagram krijgen we 
dan, indien we het „vlakke” veldsterkte- 
diagram van fig. 59a eveneens om zijn 

middenas wen
telen. De uitge- 

- stuurde bundel 
krijgt nu de 

.. vorm van een 
cirkel-kegel, 

rond de mid
denas (fig. 60b).

Een dergelijke kegelvormige bundel 
wordt in Radar-techniek als „pencil- 
beam” aangeduid.

In horizontale (H) zowel als in ver

ticale richting (V) vindt een gelijke • 
mate van bundeling plaats.

Zeer vaak gebeurt het echter, dat de 
bundeling in horizontale en verticale 
richting ongelijk moet zijn. Zo zal bv. 
bij een scheeps-radarinstallatie de hori
zontale bundelhoek klein worden ge
houden (1-2°) om een zo „scherp" mo
gelijk beeld van de omgeving te krijgen. 
De verticale bundelhoek maakt men 
echter veel groter (10-20°), omdat an
ders, vooral bij een slingerend schip, de 
bundel over het doel heen zou schie
ten, m.a.w. het doel wordt onzichtbaar.

Om dit nu te bereiken, gaan we uit 
het „theekopje” van fig. 60 een stuk 
uitsnijden; een dergelijke uitsnede is in 
fig. 61 getekend.

Doordat nu de hoogte van de antenne 
(opening h) in verticale richting veel 
kleiner is dan horizontaal (opening b), 
zal de bundel verticaal veel breder zijn 
dan horizontaal.

In fig. 61 is nog een andere veel ge
bruikte vorm getekend, nl. een paraboli
sche cylinder of kaas-antenne (door
snede van een Goudse kaas). Deze an
tenne ontstaat doordat we in fig. 59a 
de parabool evenwijdig aan zichzelf ver
plaatsen en wel omhoog (of omlaag). 
Verbinden we al deze parabolen met de 
loodlijnen, dan ontstaat de parabolische 
cylinder uit fig. 61 (midden). Deze is 
bekend als de cylinder-spiegel bij het 
licht.

Een dgrgelijke parabolische cylinder- 
spiegel geeft vrijwel eenzelfde bundel 
als bij de antenne uit fig. 61, alleen de 
constructie is veel eenvoudiger. In plaats 
van een puntvormige stralingsbron (fig. 
59-60) moet de cylindcrspiegel met een 
„lijn"vormige straal door het brand
punt aangestoten worden; dit is door de 
rechthoekige vorm van de golfgeleider 
al gemakkelijk te verwezenlijken.

Daar de bundelvorm vrijwel alleen af
hangt van de grootte van de opening 
van de parabool, is in fig. 62 alleen het 
„voorvlak” getekend, met de horizontale 
en ruimtelijke veldsterkte-diagrammen.

Stel, dat x = 3 cm, de horizontale 
bundelhoek gelijk aan 1,5°, de verticale

i

!
I

II8,
Fig. 60-a en b X

12,5°. Daar de bundelhoek a = 75° —,
d

wordt voor a = 1,5°, d = 50 X of 
b = 50,3 = 150 cm.

-
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Voor een golflengte van 10 cm wordt 
de golfgeleider tenminste 5 cm breed* 
in de practijk iets meer (ca. 2,5”). De 
hoogte h heeft geen invloed meer op de 
critische golflengte, maar speelt wel een 
rol bij de verliezen en bij de max. ener
gie, die de golfpijp kan overbrengen In 
het midden van de golfpijp treden nl. 
de maximale spanningen op; wordt de 
spanning te hoog, dan slaat de golfge
leider door.

Golflengtes, korter dan 10 cm, worden 
wel overgebracht, ofschoon men, naar 
gelang van de golflengte korter wordt, 
de afmetingen aan de golfpijp evenre
dig verkleint, om het optreden van ho
gere trilingswijzen (modes) tegen te gaan. 
Boven de 20 cm worden de afmetingen 
aan de golfpijpen zo onhandig groot, dat 
tot de coaxiale kabel wordt overgegaan, 
temeer daar de verliezen niet hoog meer 
zijn.

Verticaal: a = 12,5°
75

of d = ----- . X = 6 X = 18 cm
12,5

De afmeting van het voorvlak van de 
antenne wordt dan 
150 bij 18 cm, voor 
Radar-antenncs een 

zeer gebruikelijke 
waarde.

Voor het overbren
gen van de energie 
van de zender worden 
geen voedingslijnen, 
maar zg. golfpijpen 
(wave guides) ge
bruikt, wel bekend bij 
diegenen, die ’n stuk 
van een Radar-instal- 

latic hebben bemachtigd. Van de golf
pijp bestaan twee uitvoeringen, nl. de 
rechthoekige (fig. 63a) en de ronde (fig. 
63b).

De pijp zelf is opgebouwd uit rood
koper (met een zeer hoog electrisch ge- 
leidingsvormogen), vaak nog verzilverd 
voor het „skin of huid-effect” of in 
vliegtuigen uit aluminium (licht ge
wicht!). De golfpijp heeft de zeer gun
stige eigenschap, dat de energie vrijwel 
zonder verzwakking wordt overgebracht 
(demping ca. 0,08 dB/m), terwijl de stra
ling door de geheel gesloten vorm vrij
wel nul is.

Coaxiale lijnen zijn onder de 10 cm, 
door de grote 
verliezen in ’t 
diëlectricum 

en als gevolg 
van het huid- 
effect, niet 

meer bruik
baar.

ViHTICAAL

Als afstemmiddelen zullen we op zeer 
korte golven geen spoelen, condensato
ren of Lecher-lijnen meer aantreffen, 
maar zg. trilholtes of holle ruimten (ca- 
vities). Om te illustreren, dat spoelen en 
condensatoren onbruikbaar zijn op deze

i

hoge frequenties zij vermeld, dat een 
parallel condensator van 1 pF en een 
spoel van 1 ^H parallel, een resonantie- 
tie van 160 MHz bezitten, terwijl hier de 
frequenties tussen 3000 en 30.000 MHz 
liggen!

Het ontstaan van een trilholte kunnen 
we uit fig. 64 zien. Stel, dat een zeer 
kleine capaciteit C parallel geschakeld 
wordt met de zelfinductie L,, bestaande 
uit slechts één winding. Nu gaan we 
steeds eenzelfde zelfinductie aan de ca
paciteit paralel schakelen (fig. 64b); 
hierdoor wordt de totale zelfinductie 
sterk verminderd.

Al deze zelfinducties kunnen we ge
rust doorverbinden, daar ze, op alle 
plaatsen evenver van het midden, de
zelfde spanning hebben. Doen we dit. 
dan ontstaat èen platte rond doos (fig. 
64c), waarbij de capaciteit C zoveel mo
gelijk is gereduceerd.

Deze platte dozen (fig. 64d) dienen nu

De voort
planting van de energie in de golfpijp 
geschiedt niet, zoals in de draadgelei- 
ders, met behulp van electronen, maar 
d.m.v. velden (electrische en magneti
sche), die in de golfpijp van de zender 
naar de antenne „reizen”. Doordat ver
schillende vormen van het electrische 
en magnetische veld kunnen optreden 
(zg. modes) is de voortplanting te gecom
pliceerd om hier in kort bestek bespro
ken te kunnen worden.

Een golfgeleider kan alleen maar fre
quenties boven de zg. critische- of af- 
snijfrequentie overbrengen of golfleng
ten korter dan de critische golflengte. 
Daar er langs de „brede zijde" b ten
minste één halve golf moet zijn, is de 
critische golflengte gelijk aan 2b. Wordt 
de golflengte groter dan vindt er geen 
transport van energie meer plaats.

RADIO
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den frequentie zeer constant is; daarom 
wordt dan ook kristalsturing toegepast. 
En dit op een frequentie van 2600 MHz. 
Ook hier 'konden we 10 jaar geleden nog 
niet van dromen!

als resonator voor de zeer hoge fre
quenties; ze zijn opgebouwd uit rood
koper (verzilverd of verguld). De af
stemming van deze dozen geschiedt door 
met behulp van de zg. afstemschroeven 
(tuning plugs) de loop van electrische 
en magnetische krachtlijnen te beïnvloe
den.

REGIONALE OMROEP
(Vervolg port bl;. 190)

Wj? kunnen de trilholtes ook beschou
wen als plakjes van een ronde of recht
hoekige golflijn; in plaats van een lo
pende golfverdeling komt nu een staan
de golfverdeling.

De ronde platte vorm wordt vaak ge
bruikt als resonator; doordat het elec- 
trisch veld steeds loodrecht op de wand 
staat, loopt dit tussen onder- en boven 
„deksel”, terwijl het magnetische veld er 
in concentrische cirkels omheen loopt. 
De onder- en bovendeksel uit fig. 64d 
vertonen dan ook een maximaal span
ningsverschil, terwijl langs de zijwand 
de spanning weinig verschilt.

Golfpijp en trilholte kunnen bv. met 
behulp van een „venster” (V) aan elkaar 
gekoppeld worden. Het veld in de tril
holte „mondt uit” in de golfgeleider, die 
het dan weer naar de antenne transpor
teert.

Als generator op deze zeer hoge fre
quentie laten de 
gewone buizen ons 
volkomen in de 
steek.

De „looptijd”,- de 
*\ tijd, dat een clec- 
J tron nodig heeft 

om vanaf de ka
thode de anode te 
bereiken, gaat zulk 

een grote rol spelen t.o.v. de duur van 
de periode (op 10.000 MHz duurt één pe-

in ’t Gooi nog redelijke ontvangst van 
de Regionale zender, de storing door 
stations op 652 kp/s was zeer gering.

Aangezien de verschillende soorten 
ijzerkernen die in omloop zijn nogal uit
eenlopende eigenschappen bezitten, heeft 
het geen zin om hier constructiegege- 
vens voor zo’n hulpspoeltje te vermel
den. Wil men het zelf maken, dan kan 
men door experiment vr j eenvoudig het 
vereiste aantal windingen zelf bepalen.

Daar de kringcapaciteit groot is zal 
men betrekkelijk weinig windingen no
dig hebben, hoogstens enkele tientallen.

Onderdelen-Reportage
T~)AT men bij Amroh-Muiden 'nel weet te 

hendelen Is weer cens j:<:bleken i.v.m. 
ons artikel over de ontvangst der regionale 
zenders. Deze week ontvingen wij een kant 
en klaar gebouwd kringetje (zie ook artikel 
in dit RB) dat door Amroh in de handel 
wordt gebracht en waarmede- iedere super ln 
een handomdraai voor regionale ontvangst 
geschikt is. Twee draadjes solderen of aan
hechten, de antenne omprikken en.... klaar 
is ie! Bij beproeving bleek, dat met de 
„Regionaalkring" de gevoeligheid 1,5 
bedroeg, waarbij de ontvanger op 652 kp/s 
was afgestemd, voor G52 kp s was onder deze 
omstandigheden de gevoeligheid teruggelo
pen tot 2800 ^v bij een spiegelfactor van 
550, zodat men niet bevreesd behoeft te zijn 
voor storingen. Zonder de „Regionaalkring" 
was de gevoeligheid van de betreffende ont-

rr'JV

Fig. 65

1
riode 10-s of -----  micro sec.) dat nor-

1000
male werking uitgesloten is.

Speciaal geconstrueerde buizen (vuur
toren buizen) kunnen nog een gering 
vermogen opwekken op 10 cm golfleng
te, maar hieronder is het definitief af
gelopen. Op dit gebied worden de mag
netrons en klystrons gebruikt, waarbij 
het opwekken van de trillingen op ge
heel andere principes dan bij de drie- 
electrodenbuis berust.

Bij het „Sperry” radiolandingsbaken 
, wordt van zg. „klystrons” gebruik ge

maakt, daar magnetrons zich niet lenen 
voor uitwendige sturing, maar alleen 
zelf-oscillerend kunnen werken, terwijl 
klystrons als versterkers en vermenig
vuldigers kunnen werken.

Voor een radiolandingsbaken is het 
van zeer veel belang, dat de uitgezon-

vanger voor 652 kp's 25 ^V, en voor een 
signaal van 1594 kp/s: 4200 ^V, terwijl de 
spiegelfactor 168 bedroeg, een en ander ge
meten aan de Pin-up super „Commandeur".

Wij kunnen dit handige onderdeel, uitge
voerd in een schermbusje van 45 X 45 X 40 
mm en voorzien van universele montage- 
steunen, warm aanbevelen aan allen die in 
de „verongelijkte" gebieden wonen!

Valt nog op te merken, dat men door om
zetten van het schakelaartje de ontvanger 
onmiddellijk weer in de oorspronkelijke toe
stand kan terugbrengen.

No. 5 - 1950187
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RADIOLANDINGSBAKENS
DEEL XII nemen uit de roosterkathode ruimte), 

terwijl dit electron verder tegen het ne
gatieve veld tussen anode-rooster op
loopt, waarin het electron weer energie 
afgeeft.

Is de spanning aan het rooster hoog, 
dan zal een dergelijk electron zoveel 
snelheid krijgen bij het passeren, dat 
het nog de anode — ondanks de nega
tieve spanning — bereiken kan. Bij een 
lagere roosterspanning keert het elec
tron weer terug.

Het is op deze wijze gelukt een oscil- 
lalor te bouwen tot ca. 1000 MHz, door 
het electron om het rooster heen en 
weeif te laten „dansen” (zg. Barkhauzsen- 
Kurz oscillator). Het geleverde vermo
gen was zeer gering.

Verschillende pos. of neg. spanningen 
aan hot rooster hebben tot gevolg, dat 
het electron met verschillende snelhe
den passeert; men spreekt daarom van 
snelheidsmodulatic (velocity modula- 
tion', in analogie bv. met amplitude-, 
modulatie (verandering van amplitu
de!).

Zoals we allen weten, is de snelheid 
gelijk aan de weg (bv. in m), gedeeld 
door de tijd (in sec.) of in formule

OPBOUW EN WERKING VAN HET 
KLYSTRON

C*'\ M do werking van het klystron te 
begrijpen, moeten we het gedrag 

van een electron in een electrisch veld 
nagaan. In fig. 66 is een electron gete
kend, dat van een negatieve kathode 
naar een positieve anode gaat; hierbij 
loopt het electron tegen de veldrichting 
in (veld van positieve naar negatieve). 
Door de aantrekking in de pos. anode 
wordt het electron versneld (vergelijk 
een vrij vallende steen!).

Hierbij wordt de energie, die nodig is 
om het electron te versnellen, aan het 
veld tussen anode en kathode onttrok
ken.

Wat gebeurt er nu als inmiddels de 
veldrichting omkeert? ^
(anode negatief, kathode yJ_. \L. '_L. 
positief). Het electron 
loopt met het veld mee 
en wordt daardoor ver
traagd; doordat de snel
heid van het electron 
vermindert komt er „kinetische ener
gie” vrij, die aan het veld wordt afge
geven. De snelheid neemt steeds meer 
af totdat de kinetische energie uitgeput 
is; het electron keert van richting om, 
waarbij het versneld wordt. Dit electron 
gedraagt zich precies als een steen, die 
met een bepaalde snelheid omhoog ge
gooid wordt; zodra de kinetische ener
gie, waarmede de steen is gegooid, uit
geput raakt, keert de steen om van rich
ting en valt weer terug op de aarde.

In fig. 66c is de „loopbaan” getekend 
van een electron, dat aanvankelijk door 
een positieve roosterspanning wordt 
versneld (hierbij wordt energie opge-

11 ]0 P-i ln. r-y.

Fig. 66a-b-c

s
V = —.

t
Blijft de snelheid steeds dezelfde (men 

spreekt dan van een zg. eenparige be-
s

weging) dan is de verhouding — con-
t

stant; m.a.w. als de tijd 2 X zo lang 
duurt, is de afgelegde weg eveneens 2 X 
zo lang.

Gaan we dit in een grafiek uitzetten, 
dan ontstaat de rechte lijn in fig. 67. 
Dat dit een rechte lijn moet zijn, is ge-
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makkelijk in te zien, als we bedenken 
dat in een 2 X zo grote tijd (horizon
taal) de afgeleg
de weg eveneens 
2 X zo groot 
wordt (verticaal).
De hoek a is een 
maat voor de 
snelheid en wel 
tangens a =

loopt met het veld mee (fig. 66b) en 
wordt nu maximaal vertraagd; de snel
heid komt overeen met de lijn AP en de 
hoek alt die kleiner is dan ar 

Een electron, wat weer Vi periode la
ter komt (t2), wordt vertraagd noch ver
sneld; de lijn BP loopt evenwijdig met 
OR, hoek a2 = a0.

Weer Vi periode later (t3) zal ver
snelling optreden, doordat nu g3 ma
ximaal positief is t.o.v. g2; dit wordt 
grafisch voorgesteld door de lijn CP, 
met de grotere hoek a3. Het eerste elcc- 
tron bij A wordt vertraagd, het later 
komende electron bij C wordt versneld; 
deze drie electronen (in werkelijkheid 
zijn het er zeer veel) halen elkaar in 
en hebben bij P juist dezelfde plaats 
bereikt. Op de afstand OG vanaf het 
midden tussen g2 en g;i (0) hebben al 
deze electronen, die tussen de tijd t, en 
t3 langs 0 gepasseerd zijn, elkaar inge

haald en zich tot een „tros” 
(bunch) verenigd (g). Do elec
tronen, die eerst gelijkmatig 
het rooster gt passeerden, zijn 
dus nu in trossen samenge
hoopt.

Deze trossen nu passeren 
tweede ruimte, als

T>JO* ----—»
Fig. 67

AB S
— = V. Hoe groter de hoek a.

OA
hoe groter de snelheid en omgekeerd.

Fig. 68a geeft de opbouw van het 
eerste deel van een Klystron. We on
derscheiden achtereenvolgens de katho
de K, het versnellingsrooster g2 en g3 
(buncher).

De electronen worden uitgestuurd 
door de indirect verhitte kathode K en 
passeren daarna het versnellingsrooster 
g, dat op positief potentiaal staat. Hier-

t

VELD TUS'
A-B

'J

_
• ••• •
• • I ••• •
••'«••«tl

weer een
tussen de roosters g, en g3 
aanwezig is. Deze wordt vang- 
ruimte (catcher) genoemd (fig. 
69a-b).

Is rooster g3 negatief t.o.v. 
g , dan wordt de tros „afge

stoten” (de electronen lopen met ’t veld 
mee) en zal daardoor energie afgeven 
aan de trilings- 
kring (het kost ««• «s. 
energie om de jjf | jjg . .

EP

1 j • ^
• \• •

WIGf*• V
Fig. G8a-b

wis. Ruim n
door krijgen alle electronen vrijwel de- 
dezelfde snelheid.

Tussen de roosters g2 en g3 is een af
gestemde kring aangebracht (trilholte); 
deze roosters hebben steeds een tegen
gestelde spanning. Afwisselend is g3 po
sitief t.o.v. g„ en omgekeerd.

In fig. 68b 'is grafisch uitgezet het ge
volg van de wisselspanning tussen g2 
en g3 op de loop van de electronen; 
bovenaan is de wisselspanning tussen 
g„ en g3 en daarmede het veld tussen 
de roosters (dit is nl. evenredig met de 
spanning) uitgezet.

We bekijken nu die electronen, die 
zich juist in het midden tussen g2 en g8 
bevinden. Op het tijdstip t = Ö is er 
geen spanning tussen g, en g3; het elec
tron gaat gewoon door.

Onderaan in fig. 68b is het weg-tijd 
diagram uitgezet van fig. 67. Dit elec
tron gaat door met een snelheid, die met 
de OR en een hoek an overeenkomt. Een 
kwartperiode later (t = t,) is g3 maxi
maal negatief t.o.v. g2; het electron

i

afstoting te over
winnen).

Een halve pe
riode later is de 
tros juist bij g„ 
aangekomen (fig. 69b); dit rooster is 
net van polariteit omgekeerd, waardoor 
de electronen opnieuw energie moeten 
afgeven. De nu vrijwel „uitgeputte” 
electronen worden op de anode a op
gevangen.

Fig. 70 geeft de gehele opbouw van 
de buis weer. Tussen g2 en g3 wordt de 

wisselspanning 
toegevoerd, 

tussen g, en gr, 
wordt de ver- 

* sterkte 
ning 
men.

Om nu het

Fig. 69a-b

*

» da-
:=3 span-

afgeno-iJ «j »i «*«%
Fig. 70
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NIEUWE
VIDEO-SCHAKELING

wordt ontkoppeld met een kleine capa
citeit (ca. 10.000 pF) tegen de kathode, 
onnnmet 6011 con<iensator van ongeveer 
"Y . pF teSen aarde is ontkoppeld. Een 
Kleine zelfinductie in serie met de ano- 
deweerstand is aangebracht om de in
vloed van de parasitaire buiscapaciteit 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de

Pen-iriode principe

17 EN handige kunstgreep maakt het 
mogelijk om de frequentielimiet 

van een normale penthodeversterker op 
ongeveer 10 MHz te brengen. De breed- 
bandschakeling, beschreven in „The 
Proceedings of the I.R.E.”, is aangeduid 
als „Pen-triode” versterker, daar de 
buis bij hoge frequenties als penthode 
en bij lage frequenties als triode werkt.

Het principe van de pen-triode ver
sterker berust op toepassing van een 
frequentie-afhankelijke 
van schermroosters en kathode. Bij juis
te dimensioncring van deze ontkoppel- 
condensatoren werkt de buis voor de 
lage frequenties met onvoldoend ont-

=

Fig. 2
Bij do lage frequenties 
ls dc invloed 
ontkoppel- en ingangs- 
capaciteit te verwaar
lozen. De schakeling 
reageert als een sterk 
tegengekoppelde triode

van de -

ontkoppeling lage frequenties is dc schakeling als in 
fig. 2. Kathode en schermrooster zijn 
niet ontkoppeld, waardoor sterke tegen- 
koppcling ontstaat over de kathodeweer- 
stand en door de wisselspanning aan het 
schermrooster. De versterking is dus 
lager dan van de schakeling volgens 
fig. 1. . .

Om het nadeel van het spanningsver- 
lies aan de anodeweerstand te omzeilen 
heeft men de schakeling volgens fig. 3 
uitgedacht, waarin dc capaciteiten C,-2 
de overgangszone tussen penthode- en 
triodewerking bepalen. Een gunstige 
verhouding tussen deze twee bedraagt 
bij de 6AK5 ongeveer 16, waarbij de ver
sterking over een groot frequentiegebied

Fig. 3 Compleet uit- 
gewerkte pen-triode 
versterker, recht van 
1000 Hz tot 10 MHz.

120 n 
6800 n 
1400 n 
390 n 
300 pF 

5000 pF
LI is aangebracht om 
de ingangscap. C3 te 

elimineren

vrijwel uniform is. Met de opgegeven 
waarden bij de schakeling volgens fig. 3 
is de versterking van 1000 Hz tot 10 
MHz constant en bedraagt ongeveer 25.

Fig. 1

C, PRINCIPE VAN PEN- 
TRIODE SCHAKELING

120 n
1400 n 
1040 n 
2000 pF 

10.000 pF

R 1
R 2
R 3
C 1
C 2

/m/

koppcld schermrooster en kathode als 
een sterk tegengekoppelde triode. Bij de 
hoge frequenties is de ontkoppeling vol
doende en functionnecrt de buis als 
normale penthode, waarbij de verster
king dus veel groter is Zoals bekend is 
de invloed van de buiscapaciteiten eerst 
merkbaar bij de hoge frequenties en zal 
bij deze dc versterking afnemen. Met de 
pen-triodeschakeling is dit effect dus te 
reduceren en de resultaten met 
6AK5 bewijzen dat over een frequentie
gebied van 1000 Hz tot 10 MHz de ver
sterking nagenoeg constant bleef.

Een eenvoudige breedbandversterker 
is in fig. 1 getekend. Het schermrooster

R 1
R 2
R 3
R 4
C 1
C 2

een

quenties (3000 MHz) de trilholtes uit fig. 
64d gebruikt. De roosters g2 en g3 zijn 
als ringen rechtstreeks uitgevoerd; deze 
ringen worden tegen het onder- en bo
vendeksel geklemd; beide zijn met el
kaar in tegenfase, zodat deze „doos” 
zich gedraagt gelijk de afgestemde krin
gen in fig. 70.

Alleen de eigen frequentie van deze 
dozen, afhankelijk van de afmetingen, 

(Zie verder bis. 229)

Klystron als frequentie-vermcnigvuldi- 
gcr te gebruiken, kan de kring B ho
ger afgestemd worden dan kring A. 
Hierdoor slingert de kring B verschei
dene malen (nl. het aantal malen dat de 
freq. wordt vermenigvuldigd, evenals bij 
een klassc-C versterker), voordat weer 
een nieuwe tros aankomt om de kring B 
aan te stoten.

In plaats van de afgestemde kringen 
met L en C worden op deze hoge fre-

No. 6 - 1950 211

frank
Line

frank
Rectangle



.met een frequentiebereik van 1.4 tot 
5500 Hz, bestemd voor ijking van bio
logische apparatuur. Fattern genera
tors, voor afregeling van TV ontvangers 
tijdens uren of daar waar nog geen ont
vangst mogelijk is, in drie verschillende 
uitvoeringen.

NETVOEDINGSAPPARAAT 
VOOR DE KOFFER-SUPER 

(Vervola\an blz. 22b)

'

ter in serie met de leiding naar I ge
schakeld.

De schakelaar S„ op de ontvanger 
wordt nu in de stand „uit” gezet en men 
regelt R, bij totdat de gloeistroom weer 
precies 48 mA bedraagt. Daarna kan 
men genoemde pot.meter aflakken of op 
andere wijze vastzetten, zodat de stand 
niet meer kan veranderen. De mA me
ter wordt uit de schakeling genomen 
en de leiding naar contact I wordt de
finitief vastgesoldeerd. Hiermede is het 
nelvoedingsapparaat voor gebruik ge
reed.

Men zal ondervinden, dat de ontvan
ger bij nclvoeding merkbaar gevoeliger 
is dan in geval de batterijen zijn aange
sloten. Dii komt niet alleen door de 
grotere versterking van de UL41, maar 
ook door de omstandigheid dat de ont
vanger dan via de netaansluiting is ge
aard.' Ook bij batterij-voeding geeft een 
aardverbinöing merkbare verbetering 
van gevoeligheid.

Buizen
Nieuwe platte dwergtypen — MUL- 

LARD — voor gehoorapparaten, zó klein 
dat drie er van in ’n vingerhoed passen 
en met ’n gloeidraad tienmaal dunner 
dan een haar, voorts' diverse nieuwe 
sub-miniatuur buizen („90”-serie met 
„Noval”-voet, een rechthoekige beeld
buis (FERRANTI) en van EDISWAN ’n 
miniatuur thyratron (20A3 - 650 V max., 
gemiddelde waarde van de kathode- 
stroom 100 mA).

G.E.C. en B.T.H. exposeerden germa- 
nium HF-dioden, waarover wij nadere 
inlichtingen en foto’s wachtende zijn.

1
I

'

RADIOLANDINGSBAKENS 
(Vervolg var» blz. 2 JJ

ligt veel hoger (in de buurt van 2000— 
10.000 MHz) terwijl de kringkwaliteit 
(Q) zeer hoog is (20—30.000).

Fig. 71 geeft een doorsnede van een 
Klystron met 
aangebouwde 

trilholtes. Met 
behulp van een 
koppel„lusje" 

wordt het sig
naal in de tril
holte A ge
bracht, terwijl 

dit bij B weer wordt afgenomen.
De grote Klystrons, die bij het Sperry 

baken gebruikt worden, geven een con
tinu vermogen van ca. 100 Watt af en 
zijn watergekoeld.

Tussen de coaxiale leiding naar de 
trilholtes en de golfpijp naar de an
tenne zijn speciale overgangsstukken 
(zg. transitions) aangebracht. Soms ook 
„mondt” de gclfgeleider direct in de tril
holte bij V uit (fig. .65). .

TERUG VAN DE DRIEDAAGSE
(Vervole van blz 224) I

scheiden weergave van hoog en laag, met 
evt.acoustisch afgestemde speakerkasten. 
Zo is bij WHARFEDALE juist weer een 
8" Golden klaargestoomd om als „twee- 
ter” te dienen in combinatie met het 
hier te lande bekende 10" Gouden Mo
del. In deze vorm is onlangs een aantal 
door dc BBC in gebruik genomen.

i

Instrumenten
AVO kwam uil met een nieuwe test- 

set voor industrieel gebruik, bestaande 
uit een Model 40 meter, de Voltage Mul
tiplier 40 W, shunts voor resp. 120 en 
480 A en twee trafo’s voor 60 en 240 A. 
’n Service-combinatie voor lijnwerk, 
ondergebracht in een stevig en prac- 
tisch ingcricht koffertje en. bestaande 
uit een Hum-Metrom plus een Vam- 
pire nieter, snoeren, testprods etc., viel 
te bezichtigen bij EVERETT-EDG- 
CUMBE.

Een nieuw model geluidsdrukmeter 
van DAWE was ongeveer de helft klei
ner dan het voorgaande type en com
pact genoeg om nu ook geschikt te zijn 
voor transportabel gebruik. EDISWAN 
vroeg aandacht voor een toongcncrator

AUTO-RADIO

In het volgend nummer o.a. aanwij
zingen voor de constructie van een auto- 
ontvanger, alsmede richtlijnen voor auto- 
ontstoring.

*

d
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RADIOLANDINGSBAKENS
is slechts 0,5 MHz op een frequentie van 
2600 MHz; de nauwkeurigheid van de 
frequentie is daar ook ca. 0,1 MHz of 
0,005%! Het ligt voor de hand, dat een 
dergelijke nauwkeurigheid slechts met 
kristalbesturing van de oscillator kan 
worden bereikt; hierbij wordt de fre
quentie in totaal 540 X vermenigvul
digd.

Het bereiken van deze nauwkeurig
heid op zeer hoge frequenties is een 
technische prestatie van ongehoorde 
grootte.

De zender levert, evenals bij het ISL 
baken, een ongcmoduleerd signaal op de 
gewenste frequentie. Achter de zender 
in de golfpijp naar de parabolische re
flectoren (art. 11) bevinden zich twee 
mechanische modulatoren, die 600 resp. 
900 Hz leveren. De opbouw van het 
koersbaken en glijwegbaken vertoont, 
wat betreft de modulator, zeer veel 
overeenkomst met elkaar.

We zullen allereerst het glijwcgsys- 
teem behandelen (fig. 72).

De opbouw van het glijwegbaken is 
in het blokschema weergegeven; de zen
der geeft de ongemoduleerde draaggolf, 
die in de modulator in twee delen ge
splitst wordt, nl. één deel, dat met 900 
Hz en met 600 Hz is gemoduleerd.

De uitzending van de 900 en 600 Hz

DEEL XIII
HET SPERRY-LANDINGSBAKEN lil:.

T TIT de voorafgaande artikelen hebben we 
gezien hoe in de loop der jaren de golf

lengte in gebruik bij radiolandingsbakens 
steeds korter werd en welke redenen daar
voor bestonden.

Ofschoon al lang werd ingezien, dat de 
cm-golven de uiteindeUJko oplossing van het 
landing.-:probleincn zouden verschaffen, is het 
eerst door de geweldige stoot, die de radar 
aan de ontwikkeling van het cm-geblcd ver
schafte; gelukt een practischc uitvoering van 
dit principe te verwezenlijken.

I!' • 1
1 i

:
1 '

! -
i 1 l

j
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T_I ET Sperry landingsbaken komt, wat 
betreft de modulatie, veel overeen 

met het ILS baken, zoals dat in art. 8 
en 9 werd beschreven; alleen zijn de 
modulatic-frequenties hier veel geluk
kiger gekozen, nl. 600 en 900 Hz. Niet 
alleen heeft men daar geen last van 
propellor-modulatie (art. 9), maar ook 
ligt deze frequentie voldoende hoog 
boven de netfrequentie van 50 (60) Hz, 
zodat het doordringen van harmoni- 
schen van de netfrequentie in de modu
latoren geen schadelijke invloed heeft.

Bovendien zijn de bandfilters, die de 
600 resp. 400 Hz moeten laten passeren, 
prettiger te construeren dan voor 90 en 
150 Hz, waar vrij grote ijzerkernen met 
de daaraan verbonden nadelen van niet- 
linearitcit aanwezig zijn.

Voor het koersbaken en het glijweg
baken worden de volgende frequenties 
gebruikt:

'

•I
•!!:

1
geschiedt hier achter elkaar, nl. -----

120
1

sec. 600 Hz en de volgende -----  sec.Koersbaken 
A 2640 MHz 
B 2639,5 „
C 2639 
D 2638,5 „

De onderlinge afstand van de kanalen

Glijwegbaken 
2617 MHz 
2616,5 „

120
900 Hz; de gehele modulatieperiode 

1
duurt in totaal — sec., waarna de cyclus

2616
2615

60
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een parabolische cylinder met een ope- 
ning van 3.60 X 0.30 m.

De as van de parabool krijgt nu een 
„elevatie” (een hoek met het aardop
pervlak), die gelijk is aan de gewenste 
glijhoek (instelbaar van 2-4°, meestal 
ca. 2,5°).

In fig. 72c en d zijn resp. de verticale 
en horizontale diagrammen getekend. De 
lus I, gemoduleerd met 900 Hz, ligt ca. 
1,1° boven de glijweg; de lus II, gemo
duleerd met 600 Hz, ligt ca. 1,1° onder 
de glijweg. De beide lussen overlappen 
elkaar, zodat we hier met hetzelfde 
principe als het glijwegbaken van het 
ILS (art. 9) te maken hebben. Alleen 
heeft dit glijpad het enorme voordeel 
onafhankelijk van de grondeigenschap
pen te zijn.

Zolang de piloot langs de glijweg OA 
vliegt, zijn de modulaties van 900 en 
600 Hz even sterk; de meternaald in het 
vliegtuig staat op de middenstand. Zo
dra de piloot boven de glijweg komt, 
neemt het met 900 Hz gemoduleerde 
veld toe, het met 600 Kz gemoduleerde 
veld neemt af; onder de glijweg is dit 
juist omgekeerd. Hierdoor gaat de naald 
omlaag, resp. omhoog. De piloot behoeft 
de naald slechts in de middenstand te 
houden om langs de juiste glijweg bin
nen te komen.

Om een voldoende groot gebied te be
strijken aan weerszijden van de rich
ting van de landingsbaan, wordt de an
tenne vrij smal gemaakt, waardoor de

r N D( RBi y

f*ï
MODU-
L.AIOR

!
BOVENSTE CCIL 
VBNPtrtCCTO»

2Q
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9>
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Fig. 72

weer opnieuw begint; dit maakt voor 
de meteraanwijzing geen verschil, omdat 

1
de aanwijzing in----- sec. door de traag-

120
heid van het meetsysteem niet veran
dert.

De twee golftypen I en II worden aan 
een parabolische reflector toegevoerd 
(fig. 72 a en b).

Deze parabolische reflector heeft een 
hoogte van 3.60, waardoor bij een golf
lengte van 12 cm de bundelhock

— = 2,5° wordt (precies
7512

75.----- LANOINGS*»»N

360 30
2,2°).

Nu is de „clou”, dat de golfpijpen I 
en II niet precies in het brandpunt F 
geplaatst zijn, maar de golfpijp I, waar
uit het met 900 Hz gemoduleerd sig
naal ontsnapt, is onder het brandpunt 
geplaatst; de golfpijp II daarentegen 
boven het brandpunt.

Als in een auto-rcflector een „dim
licht” aangebracht moet worden, waar
door het licht in hoofdzaak naar beneden 
wordt geworpen, wordt het lampje bo
ven het brandpunt aangebracht; hier
door wordt het bovenste deel van de 
reflector verlicht, die het licht omlaag 
werpt. Precies hetzelfde gebeurt ook bij 
deze parabolische reflector. De bundel, 
die een gevolg is van de uitzending van
af de golfpijp I, zal daarom hoger liggen 
dan de as van de parabool. De bundel, 
afkomstig van de golfpijp II, zal daar
entegen lager liggen dan de as van de 
parabool. De reflector zelf bestaat uit

MA«VlTSi.lC MA« UITSLAG
«LA-

oonówTi

NA

Fig. 73

horizontale bundel vrij breed wordt 
(15° aan weerszijden van de koerslijn 
OE in fig. 72d).

Fig. 73 geeft een „ruimtelijk" beeld 
van het diagram van het glijwegbaken, 
dat ontstaat door combinaties van de 
diagrammen IC en 1D. We zien hier de 
twee boven elkaar liggende lussen I en

No. 7 - 1950246
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1II. Bij het vliegen langs de lijn OB is 
de metcruitslag maximaal omlaag, langs 
OC maximaal omhoog, terwijl langs OA 
juist de meternaald in het midden blijft 
staan.

Het vlak OBC is het vlak, dat ont
staat bij snijding van het vlak van het 
koersbaken (dat in de richting van de 
landinsgbaan ligt, fig. 15, art. 3), met de 
twee kegels van het glijwegbaken. Daar 
de twee kegels van het glijwegbaken 
symmetrisch gevormd zijn, zal de hoek 
van de glijweg, links of rechts van de 
juiste koers, gelijk blijven.

Het koersbaken vertoont een grote 
overeenkomst met het glijwegbaken; het 
enige wezenlijke verschil is, dat de ge
bruikte reflector een andere vorm bezit 
en dat er twee hulpreflectortjes aan 
weerszijden van do reflectoren aange
bracht zijn om het gebied, waarin een 
aanwijzing, of meer links dan wel 
rechts van de koerslijn wordt verkre
gen. te vergroten.

Fig. 74 geeft een afbeelding van de op
bouw van het koersbaken. Een omge- 
modulcerdo draaggolf wordt uitgezon
den op een van de vier kanalen van het 
baken; deze wordt toegevoerd aan de 
mechanische modulator. Hier vandaan 
gaan twee vertakkingen, gemoduleerd 
met 900 Hz (I en III) en twee vertak
kingen, gemoduleerd met 600 Hz (II en 
IV). Dc uitzending geschiedt weer om

beurten, waarbij iedere periode —- 
sec. duurt.

De gemoduleerde diaaggolven I en II 
worden toegevoerd naar de hoofdreflec
tor, die bestaat uit een omwentelings-- 
parabool (theekopje!); deze is in twee 
delen gesplitst, waarbij het rechterdeel 
de gcmoduldeerdc trilling, afkomstig van 
de golfpijp II, reflecteert, terwijl het 
linkerdeel de gemoduleerde trilling, af
komstig van de golfpijp I, reflecteert. 
Doordat de uitmondingen van de beide 
golfpijpen weer verplaatst zijn t.o.v. het 
brandpunt (fig. 74a) is de bundel, af
komstig van II (600 Hz) naar links ver
plaatst (fig. 74b), terwijl de bundel, af
komstig van I, naar rechts verplaatst is.

Beide bundels overlappen elkaar; op 
de koerslijn (fig. 74b) zijn de met 900 en 
600 Hz gemoduleerde velden even sterk, 
de meter in het vliegtuig staat in het 
midden (fig. 75); rechts van de koers
lijn overheerst het 900 Hz veld, waar
door de meter naar links uitslaat.

Fig. 74c geeft het verticale diagram; 
de parabool is zodanig opgesteld, dat in 
de richting van ’t glijpad (dus ca. 2.5°) 
maximaal signaal wordt uitgestraald.

De ronde parabolische reclectors in 
fig. 74a zenden een bundel uit, die vrij
wel kegelvormig is (fig. 75, I en II). Bui
ten deze kegel in het horizontale vlak 
zou de piloot geen aanduiding meer krij

gen of hij links of rechts 
van de koerslijn is, wat ’n 
ongewenste toestand is. 
In ’t antennesysteem van 
fig. 74a zijn daarom twee 
hulpantennes III en IV 
aangebracht. Dit zijn cy- 
lindrische parabolen (zie 
art. 11), die in horizon
tale richting een vrij 
nauwe opening bezitten.

De as van deze para
bolische reflectoren staat 

verschoven

120
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links en rechts t.o.v. de 
koerslijn. Hierdoor wordt 
buiten de sectoren van 
+ en —8° in fig. 74b 
over de gehele voorzijde 
voldoende energie uitge
straald om steeds de 
meter in de „hoek" te 
doen zijn.
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Fig. 75 geeft een ruim
telijk diagram, wat ont
staat door het combine
ren van het horizontale 
en het verticale diagram 
(fig. 74b en c). Hierin 
zijn I en II de kegels,
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afkomstig van de grote parabolische re
flector uit fig. 74a en III en IV de 
„staartjes", afkomstig van de hulppara- 
bolen III en IV.

In de richting OA zijn de beide met 
900 en 600 Hz gemoduleerde velden ge
lijk; in de richting OB is het 600 Hz 
veld overwegend sterker, waardoor de 
meter maximale uitslag heeft. In het

het aanvlicgen in twee richtingen is vrij
wel nutteloos, doordat bij slecht zicht 
(mist) de wind meestal zwak is, zodat 
het aanvliegen gerust in één richting 
kan geschieden. Bovendien geeft dit de 
moeilijkheid, dat bij het naderen langs 
de tegenovergestelde richting de mcter- 
uitslag net tegengesteld is als met het 
naderen in normale richting.

Normaal verplaatst de meter zich bij 
het te veel rechts zijn van de koerslijn 
naar links, zodat we achter de naald 
aan ïpoeten vliegen, m.a.w. naar links 
opsturen, waardoor we weer op de koers 
raken.

Komen we echter van tegengestelde 
richting, dan slaat de meternaald rechts 
van de koerslijn, naar rechts uit. Dit kan 
tot verwarring aanleiding geven. Ook 
uit verkeerstechnische oogpunten is het 
niet toelaatbaar, dat een landingsbaan 
afwisselend in twee richtingen gebruikt 
wordt; bij slecht zicht worden de vlieg
tuigen boven een zg. „wachtbaken” met 
een onderling hoogteverschil van ca. 
1000 voet opgestapeld. Stuk voor stuk 
krijgen de vliegtuigen toestemming om 
de naderings- en landingsproeedure uit 
te voeren.

Bovendien heeft de achterwaarts ge
richte bundel nog het nadeel, door re
flecties aan grote objecten (hangars e.d.) 
de voorwaartse bundel te beïnvloeden, 
waardoor de koerslijn knikken of boch
ten kan gaan vertonen. Tenslotte is het 
glijwegsysteem slechts in één richting 
bruikbaar. Het is daarom veel beter, 
de uitzending van het koersbaken

'
£

"

fQEBSB NAALD

gehele gebied vanaf B links omgaande 
tot de lijn OE blijft de meternaald in de 
hoek.

Langs de lijn OC is juist het met 900 
Hz gemoduleerde veld overwegend ster
ker; hierdoor slaat de meter geheel 
links. In de sector BOC (de aanvliegscc- 
tor) staat de meternaald tussen een 
de uiterste standen. Vanaf OC rechts 
omgaande tot OE blijft de meternaald 
steeds in de linkerhoek; er kunnen geen 
zg. „valse" koersen optreden.

Aan de achterzijde van de baan wordt, 
m tegenstelling met het ILS baken, 
(art. 6 en 7) geen bundel uitgezonden; 
dit is eerder te beschouwen als een 
voordeel dan een nadeel. Als een piloot 
nu de bundel eenmaal heeft „opge- 
pikt" weet hij, door vergelijking met 
de kompaskoers, dat hij naar het baken 
toevliegt. Heeft het koersbaken daar
entegen nog een bundel achteruit (art.

37), dan is het voor een piloot 
uiterst moeilijk te bepalen of hij 
voor het baken is of dat hij het al 
seerde; immers, de meteruitslag ge
draagt zich vóór en na het passeren van 
het koersbaken gelijk.
• Gebruik maken van óe ko?rslijn voor

248

naar

van
Fig. 76

slechts in één richting te doen geschie
den, wat hier inderdaad het geval is.

De koerslijn OA komt tot stand door 
de snijding van het horizontale vlak 
ODE, afkomstig van het glijwegbaken 
(fig. 73d, e) en het verticale vlak OBC, 
afkomstig van het koersbaken (fig. 75, 
verticale vlak door A). In fig. 76 is dit 
getekend.

i

GELEIDENDE PLASTICS 
C EN nieuwe ontwikkeling van speciale 

geleiders is momenteel gaande in de V.S. 
met plastics. Door toevoeging en behande
ling met bepaalde stoffen krijgen de oor
spronkelijke Isolatiematerialen een gelei- 
dingsvermogen gelijk aan dat van kwik en 
kunnen zelfs gesoldeerd worden. De mecha
nische eigenschappen van de plastics worden 
tot op zekere hoogte gehandhaafd. Wat nu 
te doen om de geleiders te onderscheiden 
van de Isolatoren?

•fj
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RADIOLANDINGSBAKENS
DEEL XIV De mechanische modulator is wel een 

meesterstukje van vernuft en eenvoud.
Voor het glijwegbaken en het koers- 

baken zijn afzonderlijke modulatoren. 
Die voor de glijwegzender levert ach-

i

HET SPEMIY-LANDINGSBAKEN (2)

"Q IJ het Sperry-baken zijn geen spe- 
ciale merkbakens ontwikkeld; er 

kunnen de gewone merkbakens van het 
ILS systeem gebruikt worden (art. 10). 
Wel is een zeer vernuftig systeem op
gezet om de piloot voortdurend aanwij
zingen te geven over de afstand, die hij 
nog tot het punt van aanraking (0) moet 
afleggen. Het principe hiervan zal nog 
verder behandeld worden.

De zenders voor het glijwegbaken en 
het koersbaken zijn vrijwel identiek 
van opbouw.

Fig. 77 geeft het blokschema van de 
zender. Achter de zeer nauwkeurig ge
stabiliseerde oscillator (nauwkeurigheid 
0,0003 %) volgen vier vermenigvuldi- 
gingstrappen, welke de frequentie tot 
270 MHz opvoeren.

Achter deze trap volgt een Klystron 
(art. 12), die de frequentie vertienvou
digt tot ca. 2700 MHz. Daar het vermo
gen van deze Klystron gering is, volgt 
hierachter nog een Klystron, die als 
recht-uit versterker functionneert. Het 
uitgaand vermogen, zowel voor de glij
wegzender als voor de koersbakenzen- 
der, bedraagt 70 Watt.

Dit vermogen op deze golflengte (12 
cm) is aanzienlijk, omdat dit een con
tinu vermogen is. Zo heeft een Radar- 
installatie met 50 kW piekvermogen, een 
pulslcngte van 1 /isec. (10-6 sec.) en een 
herhalingsfrequentie van 1000 Hz, een 
gemiddeld vermogen van slechts 50 W!

1
tereenvolgens de 600 Hz (------ sec.) en

1 120
de 900 Hz (eveneens----- sec.).

120
Dit wordt gedaan met behulp van een 

getand wiel, precies zoals de vlinder, in 
gebruik bij filmapparaten. Fig. 78 geeft 
hiervan het principe.

Uit de golfpijp gl komt de ongemo- 
dulcerde draaggolf; zolang zich tussen 
de twee golfpijpen gl en g2 niets be
vindt, gaat de energie ongehinderd van 
de golfpijp gl naar g2.

Schuiven we nu tussen deze twee 
stukken een stukje koper, i.e. «je tand 
van een schijf, dan kan de energie vrij
wel niet meer passeren; er blijft dan 
slechts 30 "/» over; tussen de twee golf
pijpen in draait een van de twee getan
de wielen van fig. 78A. Daar de tanden 
afwisselend de ruimte tussen de golf
pijpen blokkeren, wordt de trilling in g2 
gemoduleerd.

Links is de schijf getekend, die de 600 
Hz modulatie geeft. In totaal zijn vijf 
tanden verdeeld over één kwart van de 
omtrek.

Daar de schijven allebei 1800 omw.ƒ 
min. maken of 30 per seconde, duurt de

seconde (kwart

:

ï
tijd van B naar C 
sector!). 120

KLYSTRON KLYSTRON 
, 2710 MM*Figuur 77 M 270 MHz 2710MM*90MMx10 MM | lOUNi
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maakt op het meetsysteem, zoals dat ih 
fig. 73 en 75 getekend is. In werkelijk
heid is er, evenals bij de ILS baken
ontvanger, slechts één meter aanwezig, 
waarop de aanwijzing van koerslijn en 
glijweg gecombineerd is.

De ontvanger zelf is eveneens zeer 
vernuftig geconstrueerd. Deze bestaat 
uit een zg. superheterodyne ontvanger 
(fig. 80).

De antenne zelf bestaat uit drie ring
vormige horizontale dipolen (deze an
tenne wordt meestal in het puntje van 
de staart van het vliegtuig aangebracht); 
hier vandaan gaat zowel het signaal, af
komstig van het kocrsbaken als van het 
glijwegbaken. Dit is mogelijk, daar de 
onderlinge afstand, vergeleken bij de 
2700 MHz, slechts 23 MHz bedraagt. Dit 
verschil blijft voor alle kanalen hetzelf
de (zie tabel).

Deze beide signalen komen in een co
axiale ruimte, waarin een mengkristal 
geplaatst is.

De koppeling met deze ruimte ge
schiedt met behulp van een koppellusje. 
Tevens wordt in deze ruimte het oscil- 
lator-signaal gebracht. Dit is afkomstig 
van een kristal gestuurde oscillator, 
waarbij de frequentie 540 X wordt ver
menigvuldigd.

Het koersbakensignaal van 2640 MHz 
levert tezamen met het oscillatorsignaal 
van 2633 MHz de verschilfrcquentie van 
7 MHz. Dit signaal wordt in de midden- 
frequentversterker MF 1 versterkt.

Het glijwegsignaal (2617) levert met 
het oscillatorsignaal van 2633 MHz te-

Daar er in deze sector vijf tanden

In de sector B naar C is de gehele 
uitzending geblokkeerd; nu komt de 
schijf 7B aan het bod (900 Hz). In fig. 

1 1
72 is dit van ------ tot — sec. getekend.

120 60
Deze sector bevat zeven tanden, die 

zodanig zijn verdeeld, dat de modula-

»

\
‘iAOTOR
IBOO

tiefrequentie 7,5 X 120 = 900 Hz wordt 
(er is spatie voor een „halve” tand bij- 
genomen). Dit komt weer overeen met 
de zeven getekende perioden uit fig. 72. 
Na D komt de 600 Hz schijf weer aan 
het bod en zo gaat het afwisselend ver
der. s

De zender is steeds belast met één van 
de twee modulaticsecties, zodat de be
lasting vrijwel constant is. Daar de mo
dulaties na elkaar optreden, is voor 
terugwerking niet te vrezen.

Fig. 79 geeft de mechanische opstel
ling. We zien daar de motor, met op de 
as de twee schijven uit fig. 78A beves
tigd. Op de ingang is de golfpijp vanaf 
de zender aangesloten. Hierna vertakt 
de golfpijp zich in twee golven, waar
bij het linkerdeel met 600 Hz, het rech- 
terdeel met 900 Hz gemoduleerd wordt. 
Deze twee golfpijpen gaan nu naar het 
antennesysteem, zoals dat in fig. 72A is 
getekend.

De modulator van het koersbaken 
verschilt in principe niet met die van ’t 
glijwegbaken: alleen is deze iets gecom
pliceerder, doordat van deze modulator 
vier aftakkingen gaan, nl. twee voor het 
„hoofd” systeem en twee voor het hulp
systeem.

De uitgezonden signalen worden door 
de vliegtuigontvanger zichtbaar ge-

MOTOR □
□

«itOOMi OKI

ONCCMSlGMtl

Fig. 79

zamen 16 MHz op; dit wordt in de mid- 
denfrequentversterker MF 2 versterkt. 
Voor beide signalen (koersbaken en glij
wegbaken) hebben we slechts één an- 
tenne-menger en oscillator nodig door 
de vernuftige keuze van de uitgezonden 
frequenties.

Achter de MF versterkers bevinden 
zich de detectors, daar achter de 900 en 
600 Hz filters. / Dit is geheel identiek
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c) De ligging van de koerslijn en glijweg 
ls totaal onafhankelijk van grondeigen
schappen en weerstocstanden. 

dj De gehele Installatie Is mobiel, waardoor

met de ontvangers van het ILS baken 
(art. 6 en 7). Zodra nu de gedetecteerde 
spanning met een frequentie van 900 Hz 
die van 600 Hz overtreft, 
levert de gelijkrichter 
achter het 900 Hz filter 
een grotere gelijkspan
ning; hierdoor slaat de 
meter uit. Op de koers
lijn (of op de glijweg) 
zijn de spanningen ach
ter de filters gelijk; de 
metcrnaald vertoont geen 
uitslag. De scherpte van de bepaling 
van de koerslijn en glijweg is groot. Zo 
geeft een afwijking van 1,5° naar links 
of rechts van de koerslijn reeds „volle” 
uitslag op de meter, terwijl bij 0,3° on
der of boven de glijweg reeds volle uit
slag verkregen wordt.

Bij het vliegen met de hand is deze 
scherpte te groot; er wordt dan de zg. 
„coursc-softening" toegepast, waardoor 
de afwijkingen worden verdubbeld. Wèl 
lenen deze scherpe bundels zich uitste
kend voor koppeling met de automati
sche piloot. Het vliegtuig blijft zodoen
de keurig langs de dalingslijn binnen
komen, zonder dat enige bediening no
dig is.

Het Sperry-systeem heeft de volgen
de principiële voordelen boven de ge
wone ILS systemen;

a) De bundels zijn zeer scherp begrensd, 
waardoor geen reflecties bulten het ge
bied optreden.

b) De dalingslijn ls tot het punt van aan
raking volkomen recht.

4KANAUN

Ftg. 80
CSC

±AU7

MCNCCq

A x £9QOMf]«Ot*S 2*43 MHl 
GIVWIG 261? MM,
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deze zeer gemakkelijk te verplaatsen is. 
Men behoeft niet door langdurige proe
ven vast te stellen of een bepaalde situa
tie wel geschikt is.

e) De koersen kunnen zeer scherp gemaakt 
worden, waardoor een volledige automati
sche landing mogclljk wordt.

f) Er treden geen valse koerslijnen of da- 
lingslijnen op (art. 9).

gj De werkingssfeer Is door de sterke bun
deling groter dan die van het gewone 
ILS baken.

Bezwaren van dit baken zijn nog de 
hoge kosten en het vrij hoge gewicht 
van de vliegtuig-ontvanger (68,5 pond). 
Deze bezwaren echter zullen door een 
geschikte fabricage wel kunnen worden
overwonnen.

Boven de stuurhut van de KLM-crulserPLATFORM VAN DE LUCHTHAVEN SCHIPHOL.
„Paramaribo" een pcilraam
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RADIQLANDINGSBAKENS
zitten een automatische piloot, die bo
vendien nog geschikt voor de „bestu
ring”, door signalen, afkomstig van de 
koersbaken- en glijweg-ontvanger. Dit 
zal wel beperkt blijven tot de grote pas- 
sagiers-vlicgtuigen van het type DC-6, 
Constellation e.d.

Voor de grote categorie van „Charter” 
vliegtuigen, zakenvliegtuigen en vracht
vliegtuigen, blijft een automatische pi
loot te kostbaar en vaak door de kor
tere trajecten ook niet rendabel. Men 
heeft daarom naar een methode gezocht 
om de piloot op een meter (fig. 29 art. V) 
alle informaties te geven, die hij tijdens 
de nadering en landing nodig heeft en 
hem zodoende te ontlasten van enige 
„denk”wex,k.

Oppervlakkig beschouwd zou men ge
neigd zijn aan te nemen, dat indien men 
een ideaal bakensysteem heeft opgezet, 
dat een perfecte rechte dalingslijn geeft, 
het voldoende zou zijn om de twee naal
den in fig. 2-3 art. III steeds in de mid
denstand te houden. Hierdoor zou het 
vliegtuig precies in het midden aan de 
landingsbaan onder de juiste glijhoek 
binnenkomen. Bij verdere beschouwing 
blijkt al gauw,'dat zelfs met een der
gelijk perfect systeem toch een goede 
landing onder alle omstandigheden nog 
lang niet vdrzekerd is.

In art. V fig. 28 hebben we reeds een 
voorbeeld gegeven van een goede (I) en 
een slechte nadering (II).

Hoe scherper de uitgezonden bundels 
(art. III), hoe gevoeliger het gehele sys
teem wordt; m.a.w. een kleine verplaat
sing uit de juiste koers geeft al direct 
een grote uitslag. Is de piloot nu reeds 
dicht bij de landingsbaan genaderd, dan

DEEL XV

HET „ELECTRONISCH VERNUFT" 
VOOR DE PILOOT

TN het voorgaande hetilicn wc gezien hoe 
1 we vanaf de eenvoudige langegolf bakens 
tot de incest geraffineerde cm-golf systemen 
zijn gekomen.

Hiermede zijn de bakens tot een grote mate 
van perfectie gekomen, zodat — theoretisch 
althans — het probleem van de blindlanding 
tot een oplossing gebracht is.

Helaas, geen ketting is sterker dan de 
zwakste schakel en deze zwakke schakel is 
liet onvermijdelijke mensclijke element.

Wel is het mngeüjk met behulp van de 
automatische piloot een perfecte nadering te 
maken; hiertoe worden de signalen van de 
koersbaken- en glijwcg-nnlvangcr In de auto
matische piloot „gevoed".

Beschouwen we hiervoor nog eens fig. 35 
(art. VI).

Ts het vliegtuig teveel rechts 
*■ landingsbaan, dan overweegt het 150 
Hz signaal. De koersbakenontvanger 
levert een overwegend sterker 150 Hz 
signaal; deze spanning wordt gelijkge
richt en in de automatische piloot ge
voed; deze controleert de rol roeren en 
het richtingsroer zodanig, dat het vlieg
tuig naar links opstuurt tot de goede 
koerslijn bereikt is. Hoe ver dit reeds 
gedaan is, blijkt wel uit het feit, dat een 
Skymaster in September 1947 een vol
ledige automatische vlucht heeft gedaan 
over de Oceaan en eveneens volledig 
automatisch een perfecte landing heeft 
uitgevoerd in Brize-Norton.

Welke grote bezwaren een dergelijk 
automatisch systeem bezit, hebben we 
reeds in art. V besproken.

Echter, lang niet alle vliegtuigen be-

van de
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is het vrijwel onmogelijk de koerslijn 
weer op te pikken; immers, stuurt de 
piloot iets te veel op, dan schiet hij 
o%’cr de koerslijn heen, waardoor de me
ter weer naar de andere zijde uitslaat 
en zo gaat dit verscheidene malen, voor
dat de juiste positie bereikt is.

Inmiddels is hij echter zo dicht bij de 
landingsbaan genaderd, dat er geen tijd 
meer rest, om de juiste positie in te ne
men. m.a.w. de piloot moet over de lan
dingsbaan heenschieten (z.g. overshoot) 
en het nogmaals proberen.

De grote moeilijkheid van de nade- 
ringsprocedure is het bepalen van de 
juiste opstuurhock. Dit is in fig. 81A

dingsduur in totaal 10 minuten, dan 
wordt het vliegtuig in die 10 minuten 
24.000

= 4000 m dwars verplaatst!

Het vliegtuig komt „mijlen ver” naast 
de landingsbaan terecht. Om dit nu te 
voorkomen, draait de piloot het vlieg
tuig in de wind, hij stuurt op en wel 
zodanig, dat de windsnelheid juist ge
compenseerd wordt.

Uit het diagram zien wc, dat indien 
de piloot onder een hoek a, opstuurt, 
de verticale „component" V, van de 
eigen snelheid Vt juist groot genoeg is 
om de windsnelheid V, te compenseren,

__ m.a.w. het vliegtuig gaat langs OA met
-— een snelheid V,„ die kleiner is dan de 

eigen snelheid Vt, terwijl tevens het 
s»'v vliegtuig „scheef” op de koers ligt en 

wel onder een hoek a,. Daar het vlieg
tuig zich nu min of meer als een „krab” 
beweegt, noemt men dit zeer karakte
ristiek „crabbing”.

Tot zover gaat alles wel. Na enig pro
beren houdt de piloot het vliegtuig op 
de koers.

Veel erger wordt het echter als de 
wind plotseling minder wordt, een ver
schijnsel, dat bij het landen vaak voor
komt; dit ontstaat doordat bij de lan
ding we steeds dichter bij de grond, dus 
min of meer in de „luwte” geraken.

In positie II is de windsnelheid van 
V, tot V,* afgenomen; we zien, dat de 
opstuurhoek, om deze kleinere wind- 
component te compenseren, eveneens 
afgenomen is en wel van at tot a.„ Om 
onder deze omstandigheden in de lut
tele seconden, die nog tot de landing 
resten, de manoeuvre goed uit te voe
ren en dan tevens op de koers te blij
ven, stelt aan de piloot zeer hoge eisen.

Om dit te illustreren, stellen we ons 
cens voor, dat in de positie I de wind- 
component Vt weg zou vallen; hierdoor 
gaat het vliegtuig zelf met de snelheid 
V, „dwars wind”; deze was 24 km/uur 
of 6 m/sec. In enkele seconden zit dt 
poloct naast de 40-60 m brede baan.

Zodra de wielen van het landingsge
stel de baan raken, heeft het vliegtuig, 
dat in een scheve positie op de baan te
recht komt (fig. 81B) de neiging, in 
deze richting door te gaan, m.a.w. het 
vliegtuig rijdt van de baan af met alle 
mogelijke gevolgen van dien.

Om dit te voorkomen, moet de piloot, 
zodra de wielen de baan raken, onmid
dellijk het richtingsroer „bijsteken”, zo
dat het vliegtuig weer in de richting van 
de landingsbaan komt. Ook gebeurt het 
vaak, dat hij, net even voor de aanra-

6
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Fig. 81 A en B

nader aangegeven. Langs de lijn OB is 
de meteruitslag geheel links, langs OC 
geheel rechts.

Een piloot, die „ergens” buiten OC 
aan komt vliegen, ziet, dat de meter ge
heel rechts staat; eerst bij het passeren 
van de lijn OC zal de meter uit de hoek 
komen. Vliegt hij onder een vrij grote 
hoek in de bundel (II), dan zal hij snel 
de koerssector (BOC) passeren, waarbij 
de meter weer geheel in de andere hoek 
komt te staan. Nu gaat hij weer opstu
ren, passeert weer de koerslijn en zo 
gaat dit door.

Vooral bij een nauwe koerssector zal 
de kans, dat de piloot langs de koers
lijn blijft „slingeren” heel groot zijn, 
terwijl de nadering feitelijk volgens I 
zou moeten verlopen. De grote moeilijk
heid is dus, dat de piloot niet weet, in 
welke mate hij moet opsturen om langs 
de koerslijn OA binnen te komen.

Er moet een middel gevonden wor
den om de piloot precies in te lichten 
hoe hij het vliegtuig moet opsturen.

Een tweede grote moeilijkheid is het 
landen bij dwarswind. Hiervan geeft 
fig. 81B een beeld. Stel, dat in de po
sitie I de dwarswind een snelheid van 
V, bezit, terwijl het vliegtuig een snel
heid Vt bezit t.o.v. de omringende lucht. 
Zou het vliegtuig evenwijdig aan do 
landingsrichting OA vliegen, dan zou 
dit door de windsnelheid V, uit de koers 
„geblazen" worden. De verplaatsing 
door deze dwarswind is zeer aanzien
lijk; als V, bv. 24 km/uur is en de lan-

%
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king van de baan, het vliegtuig in de 
koers van de baan brengt; dit geeft bij 
grote vliegtuigen een zware belasting op 
het landingsgestel.

Om deze manoeuvres goed uit te voe
ren is een zeer grote mate van vaardig
heid nodig; immers, bij een dwarswind 
van bv. 6 m/sec. is het vliegtuig in en
kele seconden van de baan.

Nog veel lastiger is de situatie als het 
zicht tot nul gedaald is; de piloot zal 
dan de landingsbaan niet zien, voordat 
hij er goed en wel op zit. Weliswaar kan 
hij ’t vliegtuig recht voor de baan bren
gen met behulp van het landingsbaken, 
maar over de koers, die het vliegtuig 
moet hebben, om het midden op de 
baan te houden, vertelt het landingsba
ken hem niets.

In dc meeste gevallen liggen de lan- 
dingslimieten bij 100 m wolkenhoogte 
en 1000 m horizontaal zicht; hiermede 
wordt het landen met behulp van enig 
landingsbaken riskant.

Zelfs met het beste landingsbaken zijn 
landingen onder de 50 m wolkenhoogte 
en 500 m horizontaal zicht vrijwel uit
gesloten. Daar de snelheid bij de lan
ding circa -10 m/sec. bedraagt, heeft de 
piloot bij een zicht van 500 m slechts 
12,5 sec. om het vliegtuig in de juiste 

. koers voor de baan te brengen.
Om hierin verbetering te brengen, 

heeft de „Sperry Co” een vernuftige 
combinatie van de landingsbaken ont
vanger en het zg. Gyrosyn-kompas be
dacht (de zg. Zero Reader), waar
door de piloot niet alleen informatie 
krijgt omtrent de juiste koers, die hij 
moet vliegen, maar ook, omtrent de 
mate, waarin hij het vliegtuig moet „bij
sturen” om op de koerslijn van de lan
dingsbaan terecht te komen.

Het zal zodoende niet nodig zijn, dat 
de piloot volgens (II) in fig. 81A over de 
landingsrichting heenschiet, maar hij 
krijgt direct de informatie hoe of hij 
moet bijsturen om volgens (I) op dc 
koerslijn OA terecht te komen, zonder 
dat hij daarbij over de koerslijn heen
schiet (zg. bracketing en rebracketing).

Onder de koers van het vliegtuig 
(heading) verstaan we de hoek vanaf 
het magnetische noorden (zg. magneti
sche koers) of vanaf het ware (zg. ware 
koers) Noorden, met de „kiellijn” van 
achter naar voren gerekend.

Zo is in fig. 82A de koers gelijk aan 
de hoek a. Onder de richting van de 
landingsbaan verstaan we de hoek, die 
de landingsbaan maakt met het mag
netische (zg. QDM) of ware Noorden 
(fig. 82B).

Nu is dit niet zonder meer vastge

legd, daar we deze hoek kunnen meten 
vanaf het Noorden tot de ene richting 
(a,) of vanaf het Noorden (a„) tot de 
andere richting, beide in rechtsen zin 
gemeten.

Stel nu eens, dat er geen dwarswind 
is. Komt het vliegtuig uit de aanvlieg- 
richting I, dan is de koers (a), die hij 
meet sturen, gelijk aan a.,; komt hij 
daarentegen uit de tegenovergestelde 
richting (II), dan is de koers (a) gelijk 
aan a,. Uit fig. 82B zien we, dat a„ — 
180° -f

Een landingsbaan wordt daarom aan
geduid bv. als 42° 
—228° magn. (a, 
= 42, a„ = 228°), 
waarmede gezegd 
wordt, dat een 

i' vliegtuig, komen- 
\/i de in de richting 
' I, 228°, en een 

vliegtuig, komen
de uit de richting 
II, 42° moet stu
ren om de juiste 
richting van de 
baan te komen.

De koers van 
’t vliegtuig (hea
ding) wordt be

paald met het magnetisch kompas, dat 
steeds de hoek a in fig. 82A aangeeft 
of wel met het zg. flux-gate kompas. 
Dit flux-gate kompas werkt volgens 
hetzelfde principe als het magnetische 
kompas, alleen wordt het magnetisme 
hier door een electrische stroom opge
wekt. Dc richtkracht van het kompas 
is hierdoor veel groter, terwijl het te
vens mogelijk is, hier een aantal „doch
ter kompassen” op aan te sluiten, die 
op geschikte plaatsen in het vliegtuig 
opgesteld kunnen worden.

Met behulp van het landingsbaken 
kan de piloot bepalen of hij zich in hel 
verlengde OA van de baan bevindt, ter
wijl hij met behulp van het flux-gate 
kompas het vliegtuig in de juiste koers 
van de landingsbaan houdt.

Bij het naderen van de lijn OA in 
fig. 81 ziet de piloot, dat de aanwijzing 
van het flux-gate kompas geleidelijk 
verandert, doordat hij de koers van het 
vliegtuig in overeenstemming met de 
landingsrichting brengt. Zodra hij de 
lijn OC overschrijdt, begint de naald 
van de meter achter de koersbaken- 
ontvanger (art. XIII en XIV) „los” te 
komen. Het is noodzakelijk, dat de pi
loot beide instrumenten gelijktijdig ob
serveert, waarbij hij heel'geleidelijk de 
aanwijzing van het flux-gate kompas

i
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Hel Gyrosyn-kompas bestaat in 
hoofdzaak uit een zware sneldraaiendc 
tol T in fig. 83. Deze tol heeft een ho
rizontale as en is opgehangen in een 
ring R op een draaibaar voetstuk V.

Door de snelle draaiing en de 
vrij grote massa van de tol „ver
zet” deze tol zich tegen iedere 
verandering van richting om de 
verticale as; m.a.w. onafhanke- 

o lijk van de koers, die het vlieg
tuig vliegt, blijft de tol T steeds 
in dezelfde richting staan.

Helemaal juist is dit niet; fei
telijk geldt dit alleen voor de zeer 
grote gyroscopische kompassen 
aan boord van schepen. Onder in
vloed van de aardrotatie blijft 

daar de tol steeds in eenzelfde richting.
Daar een dergelijk systeem aan booiu 

van vliegtuigen niet te plaatsen is (dit 
kompas weegt 3 a 400 kg) blijft dit kom
pas niet langer dan enige minuten in 
dezelfde richting staan. Om nu toch het 
voordeel van de grote stabiliteit en de 
nauwkeurigheid van het Gyro-kompas 
te behouden, wordt dit kompas „gesyn
chroniseerd" met iiet flux-gate kom
pas en wel met behulp van de spoel S 
in fig. 83; het Gyro-kompas loopt nu 
synchroon met het flux-gate kompas, 
vandaar de naam Gyrosyn.

De aanwijzing van het Gyrosyn-kom
pas wordt weer overgebracht op een 
dochterkompas, de zg. „heading selec- 
tor” of koerslezer (zie foto). De over
brenging geschiedt bv. met behulp van 
een zg. „selsyn”.

Deze selsyn bevat een stator (vast
staand deel) met daarop gewikkeld drie 
spoelen (ABC); deze spoelen draaien 

(Zit vttdtr bh. 365)

in overeensteming met de landingsrich- 
ting brengt en de naald van de lan- 
dingsbaken-meter in het midden houdt.

Ofschoon dit op zichzelf reeds lastig 
genoeg is, wordt de moeilijkheid veel

j

en C

groter, indien er dwarswind gaat op
treden (fig. 81B); immers, om dan de 
naald van de landingsbaken-meter in t 
midden te houden, dient de piloot op te 
sturen (I in fig. 81B), waardoor nu de 
koers van het vliegtuig niet meer klopt 
met de landingsrichting, maar een hoek 
a, maakt. Deze hoek moet „op het ge
voel” bepaald worden.

Het flux-gate kompas bezit feitelijk 
dezelfde bezwaren als het magnetisch 
kompas, nl. dat de aanwijzing afhanke
lijk is van het magnetisch veld rond het 
kompas, wat beïnvloed wordt door al
lerlei metaalmassa’s (motoren etc.', ter
wijl tevens de aanwijzing niet constant 
is, maar slingert door de bewegingen 
van het vliegtuig zelf.

Om een constante en zeer nauwkeu
rige aanwijzing van de koers van het 
vliegtuig te krijgen is nog een derde 
kompas geïnstalleerd, nl. het zg. Gyro
syn-kompas; dit is afgeleid van „Gyros
coop” en „Synchroon”.

ZERO-
READER

• Links onder: 
kcuzcschakelaar. 

Rechts onder: 
koerskiezer 

(heading detector).
Rechts boven: 

aanwijsinstrument
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ZERO READER
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H. G. MEIJER
nenneweg 53 
Telcf. 180227

DEN HAAG 
Giro 509051mee met het vliegtuig. De rotor (D) van 

de selsyn is gekoppeld met het 'draai
bare voetstuk V van het gyrosyn-kom- 
pas; deze rotor wordt bekrachtigd door 
wisselstroom.

In de spoelen A, B en C (fig. 83B) 
worden nu, afhankelijk van de stand 
van de rotor D, drie spanningen geïn
duceerd. Staat de rotor in de getekende 
stand, dan zal in spoel A maximale 
spanning worden geïnduceerd, in dc 
spoelen B en C veel kleinere spannin-

De belere radio, gramofoon en 
bandopname onderdelen

TECHNISCHE I 
PRACTISCHE i MOKT AGE-ADVIEZEN

Sinds 1921 in hot vak!!!

Off. Erres en Philips service

RAIHÖ GOOILAND,ea
gen (nl. — ).

Eangcstr. 109 (li/d Kerkbr.), HILVERSUM 
Telefoon 3333 - Giro 514047

STOLZ TAPE-RECORDER UNIT 
omvat compleet mechanisch gedeelte 
met motor, snel-terug\vinder„ opname
en uitwiskop ...................

STOI.Z OPNAMEKOPJE 
Complete bouwbeschnjving Tape

recorder ................................................ t
PRAETOR 4-bnd set met prc-selectle 

(spoelencaroussel)
Compl. bouw- en principetekening

+ beschrijving ................................. *
JAC. MOE

De gever selsyn is verbonden met één 
of meer ontvanger-selsyns; in de spoe
len A', B' en C' zijn dezelfde spannin
gen werkzaam als in de spoelen A, B 
en C. Het veld in de ontvanger-selsyn 
neemt eenzelfde positie in als dat in de 
gever-selsyn en daar het veld in de 
gever-selsyn afkomstig is van de rotor 
D, zal de resulterende veldrichting in de 
ontvanger-selsyn D' overeenkomen met 
de stand van de rotor D t.o.v. de vaste 
spoelen A, B en C in de gever-selsyn, 
m.a.w.dc rotor D' neemt eenzelfde stand 
in als de rotor D in de gever; de over
brenging is synchroon.

De „heading selector” wijst eenzelfde 
stand aan als het kompas; hierop is de 
koers af te lezen.

f 195.— 
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f 92.—
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BALANS-SUPER MK 50-A
(Vervolg van bis. 342)

De gevoeligheid van het apparaat laat 
niets te wensen: reeds met een binnen- 
huis-antenne kan een groot aantal sta
tions met flinke geluidssterkte worden 
ontvangen. Men late zich hierdoor ech
ter niet afbrengen van het voornemen 
om een goede buitenantenne aan te leg
gen, immers — wij betoogden het reeds 
meermalen! — de beste ontvanger komt 
pas goed tot zijn recht, indien hij wordt 
gebruikt in combinatie met een zo goed 
mogelijke antenne! Storingen en geruis 
veroorzaken dan de minste hinder, voor
al bij ontvangst van zwakke zenders.

Tot besluit nog een paar cijfers: Voor 
langegolf bedraagt de gevoeligheid ge
middeld 10 nW, — ' e

prijscourantVraagt gratis 
Verzending franco onder rembours

TE KOOP AANGEBODEN:

Graj’s Photo-keyer
TYPE TG 10 -J

Geheel compl. met buizen 2 X 6SJ7, 
2 X 6N7, 2 X 6L6 en photocel 923.

voor radio-opleidlngen
ondu-Gcschikt

voor in toon weergeven van 
latorband, voor normaal sleutelen 
of als bandtrekker.voor MG is dit 15 uV en 

- voor KG 50 pV. Aan de piek-up ingang 
is de gevoeligheid 40 mV 
put van 50 mW.
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RADIOLANDINGSBAKENS
DEEL XVI turn) waarin hij een bocht moet draaien 

om langs de „ideale" weg (I in fig. 81) 
binnen te komen; het is a.h.w. het elec- 
tronisch „brein", dat de piloot van een 
van de vele zorgen tijdens de landing 
bevrijdt.

Hiervoor is een apart „kastje" aange
bracht, dat de beweging van het vlieg
tuig óm de lengte-as (de zg. roll) en om 
de brecdte-as (zg. pitch) controleert. In 
plaats dat deze informatie rechtstreeks 
naar de automatische piloot gaat, worden 
al deze aanwijzingen gecombineerd en 
naar de indicator gebracht. Het mooie 
van het systeem is, dat de piloot nu 
slechts op één instrument; nl. de Sperry 
indicator (zie art. XIV, fig. 80) behoeft 
te letten om langs de ideale weg binnen 
te komen.

In fig. 85 zijn de drie onderling lood
rechte assen van het vlieg
tuig, nl. Al, A2 en A3 ge-

SPERRY „ZEItO-READER”

U is de piloot wel ingelicht over de 
koers, die hij moet vliegen, maar 

nog niet over de manier, waarop hij 
zonder overschieten het verlengde van 
de baan OA moet bereiken. Hiervoor 
is het nodig te weten, hoe of hij de

bocht moet vliegen om net aan de lan- 
dingsrichting te „raken". Dit probleem 
is door de „Zero Reader" opgelost.

Om met een vliegtuig een bocht te 
kunnen nemen, moet evenals bij een 
fiets, het vliegtuig met behulp van twee 
tegengesteld werkende krachten, hier 
ailerons of rolroeren (fig. 84 - Al en 
A2), „scheef” gelegd worden, waarbij 
gelijktijdig het richtingsroer R in de 
gewenste stand wordt geplaatst.

Zonder bijzondere instrumenten is dit 
min of meer een gevoelskwestie; door 
jarenlange ervaring weet de piloot, hoe 
hij een bocht moet nemen, om van de 
ene op de andere koers terecht te komen 
zonder over de koers heen te schieten.

Nu is het vernuftige van de Zero- 
Reader, dat het instrument niet alleen 
de koers aangeeft, die een piloot moet 
vliegen om bv. volgens de straalrich- 
ting van een landingsbaken binnen te 
komen, maar ook de mate (zg. rate of

tekend. De beweging om de I\j _
verticale as A2 geeft de w^----
koers, die door het verti
cale gyrosyn kompas (fig.
83) wordt gecontroleerd; de 
beweging rond Al geeft de 
de „roll” (het rollen), de beweging om 
A3 de „pitch" (het stampen).

Deze laatste twee bewegingen worden 
bestuurd door een horizontaal geplaat
ste geheel vrijhangende tol (fig. 86).

De tol T (die met lucht of electrisch 
wordt aangedreven) is opgesloten in een 
huis (fig. 86B). Dit huis is nu zodanig 
opgehangen in de ring R, dat het huis 
in alle richtingen vrij beweeglijk is. De 
tol T wordt in snelle draaiing gebracht, 
waardoor het huis H steeds een horizon
tale stand in blijft nemen (vergelijk de 
bekende priktol). De spoelen SI en S2

/
Fig. 85
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de Zero Reader ingaan, terwijl aan de 
uitgang de horizontale en verticale naal
den van de indicator K zijn aangesloten. 
Hierbij dient het bovenste deel (aanslui
tingen A, B, C en F) voor het behouden 
van de juiste koers, terwijl het onder
ste deel (aansluiting D, E, L en I) zorgt 
voor de juiste hoogte en de juiste stand 
om de breedte-as A3. Met de keuze- 
schakelaar S kunnen we uit al de mo
gelijke functies één bepaalde uitzoeken.

De aansluiting A is afkomstig van het 
gyrosyn kompas; deze zorgt voor de 
juiste koers van het vliegtuig; de aan
sluiting B is afkomstig van S2 van de 
horzontale tol in fig. 86. Deze zorgt voor 
de juiste „helling" van het vliegtuig (om 
de as Al) tijdens het draaien van de 
bocht. De aansluiting C is afkomstig 
van de uitgang van de koersbaken-ont- 
vanger; hierdoor blijft de piloot op de 
juiste landingsrichting.

In fig. 81 hebben we reeds gezien, dat 
koers- en landingsrichting door aanwe
zigheid van dwarswind niet meer sa
menvallen (zie ook fig. 88).

De ingang D komt vanaf de glijweg- 
ontvanger; hiermede kan de piloot langs 
de dalingslijn binnenkomen (zie fig. 89), 
terwijl de ingang L afkomstig is van de 
horizontale tol (fig. 86), waardoor de 
juiste „houding” (pitch, beweging om de 
breedte-as A3) tijdens het naderen van 
de dalingslijn wordt geregeld. De in
gang E is afkomstig van de „barome
ter’, waardoor bij een vlucht op con
stante hoogte wordt gevlogen.

De ingang g is bestemd voor de kcu- 
zc-schakclaar S. In de standen I en II 
wordt alleen met behulp van een koers- 
baken gevlogen, hetzij een landingsba- 
ken, hetzij een ander koersbaken-sys- 
teem. Daar de meter bij het naderen van 
het baken in de ene richting zich juist 
andersom gedraagt dan bij het vliegen 
in tegenovergestelde richting (fig. 55 art. 
X en art. XIV), moeten we kiezen of het 
„blauwe veld” (fig. 55 art. X) links of 
rechts van ons is.

spoelen; deze

vliegtuig neiging 
heeft om te „dui
ken” (beweging 

de as A3), 
draait de met ’t 
vliegtuig verbon
den spoel S2 om 
het met de ring 

_ R verbonden deel 
”£EE W3 „heen”; im

mers,
houdt steeds de
zelfde stand, on
afhankelijk van 
de beweging om 
de as A3; hier
door ontstaat een 
spanning in S2 
doordat de even
wichtstoestand 

verstoord is. 
Zodra nu het 

vliegtuig een bocht gaat draaien, draait 
het om de lengte-as Al; hierdoor blij
ven W3 en S2 in dezelfde positie t.o.v. 
elkaar, maar nu draait SI om het deel 
Wl, dat direct met het tolhuis H ver
bonden is; de evenwichtstoestand van 
Wl tot SI wordt verstoord, waardoor 
nu in de spoel SI een spanning wordt 
opgewekt.
,Behalve de horizontale tol T bevindt 

zich in de „Zero Reader" nog een zeer 
gevoelige barometer, die ook weer met 
een selsyn overbrenging gekoppeld is. 
Hierdoor kan een piloot aanduiding krij
gen of hij zich nog steeds op de juiste 
hoogte bevindt. Dit laatste is bij de 
„luchtverkeersregeling” van zeer groot 
belang.

om

PITCH W3 be-

Fig. 86A en B

Om ieder botsingsgevaar te vermijden 
krijgen twee piloten, die langs elkaar 
„kruisende” koersen zouden vliegen, 
verschillende vlieghoogten, waardoor 
botsingsgevaar wordt vermeden. Dit
zelfde treffen we ook aan bij moderne 
snelwegen, die met viaducten over de 
dwarswegen geleid worden!

Teneinde een goede bocht naai
de bundel van het landings-sys- 
teem te kunnen maken, moeten 
de aanwijzingen van de verticale 
gyrosyn (fig. 83), de horizontale 
gyro (fig. 86) met de uitgang van 
de baken-ontvanger voor ’t koers- 
baken en voor het glij wegbaken 
worden gecombineerd op de juiste 
wijze. Dit combineren nu verzorgt 
het „electronische brein”.

Nemen we het gehele systeem 
tezamen, dan ontstaat fig. 87. We 
zien de verschillende elementen in

HEAOING SELECTOR

O
VEBTNAALO

l
GIRO SVNCMR KOERS A 

•TOL ROLL B MORNAALO\ & CiRO /
S
II
;>

GL'mcG-
RAKEN ON TV. BAROMETER

>. I HAUW LINKS 
H AIR WA/S
n BLAUW ____
H NAOERING (GLUWEG)

jlUCKTWEC.) KCUlc-SG MAKELAAR

Fig. 87
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In stand II wordt alleen volgens een 
bepaalde koers gevlogen; deze koers 
wordt uitgezocht door de „brede” wijzer 
in fig. 83C met behulp van de knop K 
op de gewenste koers in te stellen (zie 
foto pag. 354).

Stand IV wordt gebruikt bij de nade
ring, waarbij ook de glijweg-ontvanger 
wordt ingcschakeld. Bovendien kan in 
do standen I t/m III nog een barometer 
worden ingeschakeld, waardoor steeds 
op gelijke (barometrische) hoogte wordt 
gevlogen.

Het eenvoudigste geval is het zg. rou- 
tevliegen; „onderweg”’ van ’t ene vlieg
veld naar het andere.

Moet de piloot nu koersveranderen, 
dan kiest hij op de heading-selector (fig. 
83C) met behulp van de brede wijzer 
de nieuwe koers (bv. 330°); hierbij wijst 
de smalle wijzer nog de oude koers aan 
(bv. 200°). Daar de aanwijzingen van de 
heading-selector niet meer kloppen, 
voedt de heading-selector een spanning 
„terug" in de Zero-Rcader.

Hierdoor gaat de verticale naald van 
K naar rechts ui‘slaan (rechter bocht!). 
Om de naald weer in het midden te 
krijgen, moet de piloot een rechter bocht 
draaien; hierbij is nu het „listige” van 
dit apparaat, dat, zodra het vliegtuig 
gaat draaien om de lengte-as Al, het 
„roll” signaal vanaf de horizontale gy- 
rotol in fig. 86, de uitslag van de meter 
tegenwerkt. Zal de piloot het vliegtuig 
in de juiste houding om de bocht draai
en, dan heffen de twee signalen elkaar 
precies op; m.a.w. zodra de piloot de 
bocht met de juiste straal vliegt, staat 
de meter K weer op nul!

Nadert het vliegtuig de juiste koers 
(330°), dan wordt het verschil tussen de 
werkelijke koers en de gekozen koers 
steeds geringer; hierdoor moet ook 
steeds minder signaal vanaf de „roll” 
toegevoerd worden, zodat het vliegtuig 
heel geleidelijk weer een horizontale 
stand aanneemt. Is het op de nieuwe 
koers gekomen, dan is de foutspanning 
vanaf de heading-selector nul geworden; 
er behoeft geen extra signaal meer van
af de horizontale gyrotol aangelegd te 
worden, zodat het vliegtuig weer in zui
ver horizontale positie is aangeland. Het 
vliegtuig vliegt nu weer op de juiste 
koers!

De piloot is nu op de juiste koers 
aangekomen, waarbij hij, door steeds de 
verticale naald van K in het midden te 
houden, automatisch de juiste bocht 
draait om zonder „overschieten” op de 
nieuwe koers te komen!

Inderdaad is dit wel een zeer vernuftig 
staaltje van moderne electronica.

LOCAUZCR t>N COURSE* PLANE

'UIL SCALC LCFT

FUU. SCALE RICHT LOCALIctR blGNAt-Q 
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Fig. 88

NADERING MET BEHULP VAN DE ZERO- 
READER (koersbaken). De aangegeven deci
malen zijn fracties van volle meterultslag

Bij het vliegen met behulp van de ba
rometer wordt de horizontale naald be
stuurd door de barometer (C) en de 
„pitch” L, afkomstig van de horizontale 
tol (S2 fig. 86). Zolang de piloot op con
stante hoogte vliegt in horizontala po
sitie, geeft de indicator K geen uitslag; 
vliegt de piloot te laag, dan slaat de 
naald omhoog en omgekeerd.

Wil de piloot hoger gaam vliegen, dan 
kiest hij een nieuwe hoogte op de baro
meter, waardoor de naald omhoog 
,slaat” (hij vliegt nu te laag!). Brengt 
hij nu de „neus” omhoog, dan komt er 
vanaf de horizontale gyrotol spanning 
vanaf S2 (de pitch), waardoor de uit
slag weer wordt te niet gedaan. En zo 
gaat dit spelletje door, todat de piloot 
de'nieuwe hoogte heeft bereikt.

In de standen I, III en IV wordt de 
naald bestuurd door het koersbaken. 
Behalve, dat de ingangen A en B werk
zaam zijn, komt nu in de Zero-Reader 
ook de spanning vanaf de koersbaken- 
ontvanger.

Wat er nu gebeurt kunnen we het 
beste aan de hand van fig. 88 nagaan.

De piloot kiest weer op de heading- 
selector de koers, die hij moet vliegen 
om langs de baanrichting te landen (hier 
238° magnetisch). Daar de piloot geheel 
rechts ver buiten de koerslijn is, geeft 
de koersbaken-ontvanger „volle" span
ning aan de indicator K (hier 1.0 links, 
maximale waarde!). Hierdoor slaat de 
indicator geheel links uit (A, het halve 
maantje).

Om nu de verticale naald van K weer
:
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in het midden te brengen, moet de pi- 
linker bocht draaien (naar B),loot een .... 

waarbij de koers van het vliegtuig gaat 
afwijken van de gekozen koers (bij A 
vliegt het vliegtuig in de juiste koers!).

Aanvankelijk is dit signaal nog klein, 
zodat de piloot het vliegtuig in een lin
ker bocht moet brengen (tot B), waar
door het „roll” signaal van SI in fig. 83 
het verschil in spanning tussen de uit
gang van de koersbaken-ontvanger (C 
in fig. 87) juist compenseert; de naald 
staat op nul. Naarmate het verschil tus- 

de werkelijke koers en de gekozen 
koers (238°) toeneemt, wordt de span
ning vanaf de heading selector (fig. 83C) 
steeds groter; hierdoor wordt het ver
schil met de constante spanning vanaf 
de koersbaken-ontvanger steeds kleiner, 
zodat ook steeds minder „roll” aange
legd behoeft te worden om dit verschil 
te compenseren.

minder „roll” behoeft aan te leg
de naald in de middenstand te 

h; het vliegtuig neemt geleidelijk 
qe horizontale stand in.ïn

klcfn Vet laatste stadium (E) is de piloot 
vvj.M 55 op de landingsrichting; de koers

J ,.bu met de ingestelde koers, tcr- 
• I an. ijk de koersbaken-ontvanger geen 
„rolling meer geeft. Er behoeft geen 
le^d, signaal meer te worden aange-

o*
loot '*hde vanaf A tot E behoeft de pi- 
vlie§.'Us niets anders te doen, dan het 
naaln^ig zo te sturen, dat de verticale 
lijl<hr..0P nu* blijft. Zonder enige moei- 
ding^'d komt hij dan op de juiste lan- 

- Richting en op de juiste koers te- 
Dit betekent wel een geweldige 

waafler'ng bii het huidige systeem, 
train- aUes afhangt van de mate van 

llhg van de piloot.
. . p al zou de piloot weer van de
j ist<> afraken, dan brengt de

Reader hem steeds weer op de 
goede landingsrichting.

-^n stand IV van de keuzc-schakelaar 
komt op het horizontale systeem de uit
gang van de glijweg-onlvanger en van 
de „pitch" control (S2 fig. 86).

werkwijze om nu op de juiste glij- 
w-eg (güde-path) te komen, is geheel 
hetzelfde; dit geschiedt door combineren 
van de spanning vanaf de glijweg-ont- 
vanger en de pitch control. Aan de hand 
van fig. 89 kunnen we dit gemakkelijk 
nagaan.

Op pag. 354 zijn de verschillende in
strumenten in „natura” afgebeeld; de 
heading selector, de keuze-schakelaar 
en de indicator zijn met behulp van fig. 
83 en 87 gemakkelijk te herkennen.

De toepassing van dese „Zero-Reader” 
weer een bewijs van de enorme 

veelzijdigheid van de moderne electro- 
nïsche techniek.

sen

recht, 
verb '

. •

Het vliegtuig gaat nu een horizontale 
stand innemen (B), waarbij de spanning 
vanaf de heading-selector en vanaf de 

' koersbaken-ontvanger elkaar juist com
penseren. Daarom is bij B aangegeven: 
localizcr signal (koersbaken signaal) 1.0 
links en heading signal (afkomstig van 
de heading selector) 1.0 rechts, zodat 
geen roll signal aangelegd behoeft te 
worden.

Daar het koersbaken-signaal door de 
AVC werking in de ontvanger tot C 
constant blijft, moet ook steeds een con
stant signaal van de heading indicator 
aangelegd worden, m.a.w. er moet een 
constant verschil zijn tussen de gekozen 
koers (238° magnetisch) en de werke
lijke koers; hierdoor gaat het vliegtuig 
in een rechte lijn onder circa 30° (hoek 
y = 30°) op de landingsrichting af.

. Zodra echter het vliegtuig in C is aan
gekomen, neemt de spanning van de 
koersbaken-ontvanger af (.7 links); 
daar de koers nog vrijwel niet veran
derd is (. 9 rechts) moet er nu een „roll” 
signaal van . 2 links aangelegd worden 
(0,9 — 0,7 = 0,2), m.a.w. om de naald 
van de indicator steeds in het midden 
te houden, moet de piloot een rechter 
bocht gaan beschrijven. Hierdoor nadert 
hij de landingsrichting, waardoor de 
spanning vanaf de koersbaken-ontvan
ger steeds afneemt, maar bovendien na
dert de koers eveneens tot de gekozen 
koers, zodat de spanning van
af de „heading” selector even
eens afneemt; het verschil 
tussen die twee wordt steeds 
geringer, zodat de piloot

is

euot path signal-o
PlTCH SIGNAL «O

GLlDf PATM SIGNAL* IC
PITCH SIGNAL • • viXJV/N

©
o

©
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^fvu. scaivp
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© ©
GLI0E PATH SIGNAL • 2 UP 
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