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TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET LANGE-
GOLF-RADIO-ZENDSTATION TE KOOTïTIJK,

TIGGING, Het, in hoofdzaak voor verkeer met Indië bestemde radio-
I _ telegraaf-zendstation,is gelegen in de provincieGelderland, 15K,M,
U van Apeldoorn, op eene zich 40 M, boven A,P, verheffende zand-
vlakte der Veluwe (Kootwíjksche Zand).
Het materieel voor deze {roote zendínstallatie werd geleverd door de
Maatschappíj ,,Telefunken" te Berlijn; het materieel voor de masten
door de firma Heín, Lehman & Co, te Reínickendorf,

STROOMVOORZIENING, De voor het bedrijf benoodigde energie
wordt als 3 phasen-wisselstroom betrokken van de Centrale Níjmegen
derProvinciale Geldersche ElectriciteitsMij, Deze levert den stroom met
eene spanning van 50 000 Volt aan het onderstation Wormen bij Apel-
doorn, waar transformatie tot 10000 Volt plaats heeft en vanwaar twee
1000 KVA transformatoren 10000 op 3000 Volt (welke geplaatst zijn
ín een aÍzonderlijk gebouw op de grens van het terrein te Kootwiitr en
waarvan één als reserve dient), worden gevoed,
Onder 3000 Volt vindt de stroomtoevoer door kabels plaats naar den
in het zendgebouw aanwezigen hoofdschakelaar.Van dezen hoofdscha-
kelaar wordenn via maximaal tijduitschakelaars de beide hoofdmachínes
gevoedn terwíjl de hulpmachines stroom onder 220 YoIt spannin6i ont-
vangen van twee in het zendgebouw geplaatste 100KVA transformatoren,
waarvan een eveneens als reserve dient,

INDEELING ZENDGEBOUW, Het monumentale zendgebouw heeft
eene benedenverdiepíng, machinehal en koepelvormige torenn waarin
zích beneden eenige vertrekken bevinden, terwijl boven de antenne en
aarddoorvoeringien ztln aanSebracht.
In de benedenverdiepíng zíjn hoofdzakelijk de schakelcellen, hulpmachi-
nes, accumulatorenb atterii en weerstands$roepen van den toerenre$elaar
aan6iebracht, terwíjl in de machinehal de zendmachines, gelijkstroom-
omvormersn relais, eene centrale schakelinrichtin$, hoogfrequentie-trans-
formatoren, condensatoren en antenne verlen$spoel tevens variometer
zijn ondergebracht, 
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BENEDENVERDIEPING VAN HET ZENDGEBOUW (zie den platten
grond.)
Hoogspanníngscel waarín opgesteld een 50 K VA transÍormator 3 000-
220 YoIt voor verlichtingsdoeleinden, terwijl aan de voorzíjde zijn Se-
monteerd 2Voltmeters 12000 Volt voor spannings aïIezínf der 1 000 KVA
transformatoren en 2 stel roode en $roene schakellampenn welke het ín-
of uitgeschakeld zíjn der transformatoren aangeven,

Schakelcel met hoofdblokschakelaar en 2 stroom- en spanningstransfor-
matoren voor meetdoeleinden,
Bovendien zijn aansebracht 1 Voltmeter 0-4000 Volt, voor spanníngs-
aÏlezíng na transformatie en 1 Ampèremeter voor stroomaanwíjzingi van
den voor het Seheele bedrijf benoodigden stroom,

Olíeschakelaars 3000 Volt met max, en min, automaat met stroom- en
tijdrelais, benevens inschakelmaSneet voor afstandsbedíening, díenend
voor uitschakeling bij overbelasting enz, der 800 P.K. motoren der zend-
machines,

Schakelcellen met dito olieschakelaars voor schakeling der, in gemetselde
cellen geplaatste, 100 KVA transformatoren 30A0-220 Volt,

100 KVA transformatoren 3000-220 Yolt dienend voor voeding der
hulpmachines,

Schakelbord voor verlichtingsdoeleinden,

Motorregelaars dienend voor het constant houden van het aantal om-
wentelingen van de 800 P,K, motoren door automatísch meer of minder
weerstand in den rotor te schakelen,

Weerstandskasten voor toerenregelaar, De groeps$ewijze geschakelde
weerstanden zíjn door kabels verbonden met de luchtdrukrelais, welker
contaeten deze weerstandsgroepen in- en uitschakelen, gedeeltelijk in
het tempo van den seinsleutel, gedeeltelijk in een tempo aanSegeven
door een voorrelais, hetwelk op zíjn beurt door het índicatorrelais van
den toerenregelaar wordt gedirigeerd,

Automatische aanloopweerstanden voor de 800 P,K, motoren der zend-
machines,

Compressoren voor het leveren van samengieperste lucht, dienend ter
beweging van de contacten der luchtdrukrelaís van den toerenregelaar,
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Electrisch gedreven ventílatoren voor het leveren van lucht voor het af- G en G 1

koelen en wegblazen van vonken der seinrelaiscontacten (niet meer in
gebruik),

Smoorspoel met open kern, geplaatst tusschen de gelífkstroom wikke- H
lingen der frequentietransformatoren en de gelíjkstroomomvormers.

Olieseparatorn díenend voor het door centrifuSaalkracht reinigen en I
dro$en der olíe $ebruíkt in transformatoren, seinsmoorspoel, enz,

Oliecírculatiepompen bestemd om de olie der frequentíe-transformatoren, J en J 1

van den seínsmoorspoei enz, te persen door den koelviiver voor het
gebouw,

Yerzamelbak voor {ezuiverde olíe, K

Voetstukken der oliereservoirs, waarin de frequentie transformatoren Ll tlmL5
geplaatst zijn,

idemn waarin de seínsmoorspoelen geplaatst zíin. M en M 1

Accumulatoren battert1181 Amp, sren2ZA Volt. Deze dient als buffer en N
reserve voor de geliikstroomomvormers, Bíj storing in de stroomlevering
voorzíet deze batteríj tíjdelLlk in de verlichting van het gebouw,

VerhooSíngsmachine en cellenschakelaar voor het laden der accumu- O en P
latoren,

MACHINEHAL IN HET ZENDGEBOUSí (zíe den platten grond). MACHINE-
Draaistroommotoren 220 YoIt 7,5 kw, voor het aandríjven der lucht- A enl hal
compressoren, A1 ]inhet

zendgebouw.

Luchtdrukrelais met bíjbehoorende schakelborden en daarop glemon- B en B 1

teerde voorrelaís voor den toerenre$elaar,
Elk stel relais bestaat utt 2 seríes van 3 stuks.
Eene serie doet dienst als belastingvereffeningsrelais (beweging der con-
tacten ín het tempo van den seinsleutel) terwíjl de contacten der andere
serie gedirigeerd worden door een voorrelais, dat op zijn beurt stroom
ontvangt van een zeer gevoelíg relais, hetwelk bekrachtigd wordt door
een stel in den indícator geplaatste zendlampen,
Deze zendlampen, welker anoden geschakeld zíjn ín een kring, die ge-
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koppeld ís met eene afgestemde aftakking van de 6000perioden machine,
stroomn bewerken bíj wíjzi$íng van de stroomfrequentie
van den tong van het relaís naar de eene of andere ztlde

Draaistroom-gelíjkstroom omvormers voor het laden der
Draaistroommotor 220 Yolt 77 kw.
Gelíjkstroomgleneralor 230 Volt 16 kw,

DenDl Zendmachines bestaande uit een asynchronenmotor 3000 Volt 550 kw. en
een een-phase hoogfrequenten wisselstroomgenerator 800 Volt 400 KVA
6000 perioden,
De stator, welke 480 sleuven voor de draadwikkelingen bevat, heeft
eene daartusschen in serpentinevormi{e buízen aan$ebrachte water-
koeling,
De rotor bestaat uít een massíef gíetstalen cylinder, wegend 7 ton, in
welks buítenomtrek 240 tanden zijn gefraisd,

E en E1 Draaistroom-gelijkstroomomvormers voor magnetíseering der Senera-
toren, smoorspoelen en frequentíetransformatoren,
Draaistroommotor 220 Yolt 45 kw.
Gelíjkstroomglenerator 100 Volt 40 kw.

Schakelkolom met Ampèremeter,
De schakelaar maakt omschakeling mogelíjk der machínes D en D 1,

terwíjl de daarop geplaatste Ampèremeter het aantal door de zend-
machine geleverde Ampères bíi een spanning van plm, 650 Volt aangeeft,

Spanningstransformator voor het verhoogen der machinespanning,

Indícator van den toerenre6ielaar,

Schakelpodium voor centrale bediening van machines, schakelaars, varío-
meter, seínsleutel, enz,

Seinrelais met luchtkoeling der contaclen.Deze seríes, ieder vant2relais,
welke de volle machínestroom sluiten en verbreken in het tempo van
den seinsleutel, dienen thans uitsluitend als reserve,
'S7eerstandskasten behoorend bíj de seinrelais J,
De weerstanden blíjven bij open seinsleutel ínSeschakeld {niet meer ín
gebruik).

Smoorspoel met open kern Seplaatst tusschen de {eliikstroomwikke-
língen der frequentietransformatoren en de Selijkstroomomvormers,
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Seínsmoorspoelen, welke in het tempo van het seínen gemagnetíseerd en M
ontmagnetiseerd worden, zoodat de daarop gewikkelde hoogfrequentie
wikkelingen de 6000 perioden machinestroom ín hetzellde tempo door-
laten of smoren,

Frequentie transformatoren voor het opvoeren der frequ entíe in ver-
houdingen 7 op 2,1 op 3, 4 op 8, 2 op 6 en2 op 4,

Groepen condensatoren, totaal 125 stuks à 70000 cm, en 40 stuks à
130000 cm,, voor inschakeling in den eersten kring, De groepeering ís
afhankelíjk van de gewenschte golflengte,

Litzespoel 230 Micro Henry ter verhooging van de zelÍinductie in den
eersten kríng, bij gebruik van de 3-voudige golf,

Antenne transformator voor ínductieve koppelin$ van eerste- en antenne
kring,

Antenne verlen$spoel tevens variometer bestaande uit 2 Sedeelten met
resp. 28 en 14 wikkelingenn welke door verplaatsíng van de achterste
spoel ín de asrichting onderling vaster of losser gekoppeld kunnen
worden, Híerdoor ís nauwkeurige afstemming van den antennekrinS
mogelíjk,
De wikkelingen uitwendíg dik 46 mm., bestaan uít 18 stuks, buisvormíg
om een hennepziel gewiktrrelde kopertouwenn van 3 X 3 X 3 X 37 (dus
totaal 17 982) geëmailleerde koperdraden, dik 0,12 mm,
De eigen weerstand bedraagt bij een golflengte van 16,8 l<m. 0,22 Ohm.
De verplaatsíng van de achterste spoel geschiedt door motoraandríjving,
te bedienen van het schakelpodium,
Boven de antenne verlengspoel bevíndt zích de z,S, aardspoel, Deze uit
koperband samengestelde spoeln dient als kunstmatige verlenging van
de verschillende verbíndíngen van het aardnet (sterpunten)n teneinde
gelíjke electrische verhoudin5len voor al deze aardverbindingen te ver-
kríjgen,

ANTENNE TOEVOER, Tusschen de aarddraden loopt de buísvormige
antennetoevoerleidín!, voorzíen van een stroomtransformatorn in welks
secundaire verbinding de door het geheele gebouw zíchtbare Antenne-
ampèremeter is geschakeld. 
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ANTENNE
en aardnet,

Verder is deze toevoerleidíng voorzi,en van een hoornblitrcsem-afleider
en een aardschakelaar, Ze verlaat door twee $roote doorvoerisolatoren
den koepel van het zendgebouw,

ANTENNE EN AARDNET (zl,e teekening), De antenne, welke een
oppervlakte van plm, 70 hectaren bestrijkt, heeft als vorm een regel-
matige zeshoek, waarvan één hoekpunt ontbreekl.
In het míddelpunt onmiddellíjk achter het Zendgebouw, is de mídden-
mast I geplaatst,terwíjl de 5 hoekpunten door de masten II t/m Vlworden
ín$enomen,
Alle masten z4n op kogelscharnierenn
bereiken eene hoogte van 270meter en
450 meter geplaatst.
Zrlhebben als doorsnede een {elíjkzíjdígen driehoek,
Vier stel afspannin{en zqn op 48 meter onderlíngen, vertikalen afstand
aangebracht ín de richtíngen van de hoekpunten van een geLíikzíidrgen
driehoek,
De afspantrrabels bestaan niet uit getordeerde, doch uit parallel gespannen
en daarna met week tlzerdraad omwikkelde staaldraden, zulks ter ver-
minderíng van den rek en ter verhoogíng van de trekvastheid.
Eene bijzonderheid is, dat de antenne door gewichten uitgebalanceerd
ís,d.w,z, de uiteínden der antennedraden die bíj de masten samenkomen,
ztln verbonden met een lan$s de mast $espannen staalkabel, waaraan
gewíchten zíjn opgehangien.
op deze wíjze wordt verkregen dat bii n1p, íjzel of storm de gewíchten
omhoog getrotr<ken worden en de doorhang van de antennedraden wordt
ver$root,
De antennedraden bestaan uit kopertouwn dik 721 f , en 7 t 

l z mm,
Het gewicht der masten bedraagt 80 ton en de toelaatbare winddruk
200 kg, per vierkante meter,
De capacíteít van de geheele antenne is 30 000 cm,n de totale weerstand
bíj 16.8 km, golflengte 1,5 Ohm,
Het aardnet is gedeeltelíjk ondergronds en 6iedeeltelijk bovengronds
aangebracht. Blanke koperdraden, dik 3 rrrrïr,, zíjn op verschíllende
plaatsenn gelíjkmatig over de antenne-oppervlakte verdeeldn stervormig
inÉegraven, Deze sterpunten worden bovengronds het gebouw binnen-
6levoerd en eindígen op de reeds eerder besproken koperbandspoel,
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BEDIENING VAN HET STATION. Deze geschiedt van het telegraaf- BEDIENING
kantoor Amsterdam uit, In een radio-afdeeling is d.e zend- en ontvang- van het
dienst aldaar geconcentreerd. station.
Voor de verzending der berichten ziin beschikbaar 5 telegraaflíjnen,langs
verschillende routes, waarvan hooSstens 4 tegelijk ín {ebruik zíjn.
Verder is eene directe telefoon-verbindíng met 1 reserve-verbínding be-
schikbaar, voor correspondentie tusschen de radío-zaal te Amsterdam
en het zendgebouw,
De telegraaflijnen kunnen naar willekeur over een ampèremeter Se-
schakeld worden op een líjnrelais, dat de overige relais der zendinrichting
bestuurt,
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