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C
hronograaf meet 
koeëlspoed deur 
die tyd te registreer 
wat ’n koeël neem 
om die afstand tus-

sen twee sensors af te lê. Die 
meeste herlaaiers gebruik chro-
nograwe met optiese sensors 
wat ligintensiteit meet. Sodra ’n 
koeël verby die sensor beweeg, 
registreer die apparaat die ver-
andering in ligintensiteit. Chro-
nograwe het gewoonlik twee 
sensors, een vir die begin en die 
ander vir die einde van die 
meting. Start en stop in Engels. 
Aangesien die sensors op ’n 
vaste en bekende afstand van 
mekaar is, kan die apparaat
die koeëlsnelheid meet. Van-
daar die lesing in voet of meter 
per sekonde.

Die betroubaarheid van me-
tings word bepaal deur ’n klom-
pie faktore. Ons kan onderskei 
tussen twee aspekte van meting, 
naamlik die akkuraatheid of 
korrektheid van die metings 
teenoor die herhaalbaarheid of 

Die korrekte
opstel en

gebruik van 
chronograwe

Deur CASSIE NIENABER

’n Chronograaf is onontbeerlik vir 
herlaaiers, maar as jy hierdie apparaat 
verkeerd gebruik, gaan hy van geen 

nut wees nie.

die presisie van die metings. 
Akkuraatheid of korrektheid is 
of ons die werklike koeëlsnel-
heid meet. ’n Akkuraat gemete 
snelheid is baie belangrik vir 
trajekberekenings, veral met 
skote op langer afstande, asook 
vir ladingberekenings met 
QuickLOAD. Deur berekenings 
te doen met onakkuraat gemete 
koeëlsnelhede, gaan onakkurate 
en onbetroubare berekende 
resultate lewer.

Die komponente en elektro-
nika in bykans alle hedendaag-
se chronograwe is in staat tot 
akkurate metings. Die fisiese 
plasing of montering van die 
sensors in die apparaat tydens 
vervaardiging, het dus die groot-
ste effek op die akkuraatheid 
van metings. Die afstand tussen 
die sensors moet baie presies 
beheer word. Die meeste chro-
nograwe se sensorspasiëring is 
een voet of 304.8mm. Sien in 
diagram 1 dat ’n fout van slegs 
1mm in sensorspasiëring ’n 
0.3%-fout in die lesing kan ver-

oorsaak. Teen ’n snelheid van 
2 800vps is die fout dan 9.2vps

Indien die sensors skuins of 
nie haaks met mekaar is nie, soos 
gesien in diagram 2, sal die snel-
heidsmeting wissel na gelang van 
die hoogte van die koeël bo die 
sensor. Indien die sensors in ver-
skillende rigtings kyk, soos gesien 
in diagram 3, kan daar ’n fout 
wees met die posisie of tydstip 
waarop die koeël waargeneem 
word en die sensors aktiveer, wat 
ook ’n foutiewe snelheid lewer. 

Soms aktiveer die sensors ef-
fens té vroeg of té laat weens 
weerkaatsing van lig vanaf die 
koeël (glint in Engels), die fisie-
se eienskappe van die koeël of 
weens onvoldoende lig. Die 
glint kan uitgeskakel word deur 
die koeël swart in te kleur met 
’n permanente merkpen. 

Hoe verder die sensors uit 
mekaar is, hoe meer herhaal-
baar en presies is die metings en 
hoe kleiner die foute. Met ’n 
sensorspasiëring van een voet 
(die standaard by die meeste 
chronograwe) is die verwagte of 
ingeboude skoot tot skootfout 
minstens 16vps. Dit verminder 

na 8vps met ’n spasiëring van 
2vt en na 4vps met ’n spasiëring 
van 4vt. Daarom is die mini-
mum voorgestelde spasiëring vir 
sensors 2vt en is die aanbevole 
spasiëring 4vt.

Die herhaalbaarheid of pre-
sisie van koeëlsnelheidsmetings 
is belangrik vir herlaaiers om 
die statistiese uniformiteit van 
hulle patrone se werkverrigting 
te meet.

Dalk moet jy oorweeg om jou 
eie stewige basis of montering te 
prakseer om die sensors teen 
die korrekte spasiëring en met 
die korrekte belyning daarop te 
monteer. Met aluminiumpyp en 
hoekprofiele kan jy ’n raam-
werk bou waaraan die sensor 
maklik en stewig vasgemaak 
kan word met byvoorbeeld 
cable ties of double-sided tape. 

Monteer hulle presies op die 
voorgestelde afstande van 2vt of 
4vt, terwyl jy seker maak dat die 
sensors se belyning korrek is. 
Dit behels dat jy die verbin-
dingsdrade tussen die sensor 
moet verleng, wat gewoonlik 
slegs vier draadjies bevat, wat jy 
een vir een direk verleng.

‘n Chronograaf is handig wanneer ladingontwikkeling gedoen 
word, maar moet korrek opgestel word, anders verskaf dit vals data.
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Onthou, die chronograaf se 
brein is nog ingestel soos hy oor-
spronklik gebou is, op ’n spasië-
ring van 1vt. Vir ’n 2vt-spasiëring 
sal jy die chronograaf se gemete 
snelheid met 2x vermenigvuldig 
en vir ’n 4vt-spasiëring met 4x. 
Hierdie verbeterings mag ’n baie 
groot effek hê op die herhaal-
baarheid en akkuraatheid van 
jou metings.

Neem ook in ag dat wind ’n 
effek mag hê op die stabiliteit van 
die chronograaf en daarom op 

die sensors se belyning. Bou daar-
om jou raamwerk stewig, maar
steeds lig genoeg om prakties 
maklik te hanteer en op te stel.

Uit die voorafgaande kan ons 
aflei dat die opstelling en ge-
bruik van die chronograaf elke 
keer eenders moet wees vir 
betroubare en herhaalbare re-
sultate. Die metings sal wissel as 
die opstelling en die metode van 
gebruik wissel. Skiet altyd deur 
die middel van die chronograaf 
se venster of meetarea. Dit is 

belangrik vir beide die metings 
en om te verhoed dat jy die 
chronograaf raak skiet. Daar is 
blykbaar net twee tipes chrono-
graafgebruikers, die wat reeds ’n 
chronograaf raakgeskiet het en 
diegene wat wel nog gaan. 

Bevestig die kruishaarposisie 
daarom voor elke skoot. Meet 
en herhaal die afstand vanaf die 
loop se tromp tot die middel 
van die sensors. Indien die sen-
sors te na aan die loop is, kan 
die trompslag die sensors se 
werking beïnvloed, wat tot fou-
tiewe lesings kan lei. Hou daar-
om die tromp ten minste 5m 
weg van die sensors. Die af-
stand word beperk deur die 
beskikbare lengte van die ver-
bindingsdrade. Hou die afstand 
konstant tussen verskillende 
baansessies om die resultate ver-

gelykbaar te hou. Om die chro-
nograafmeting om te skakel na 
trompsnelheid, tel ek 1vps by vir 
elke 1vt (304mm) wat die chro-
nograaf weg van die tromp ge-
plaas is. Vir ’n afstand van 5m 
tel ek dus 16vps by die chrono-
graafmeting.

Gee noukeurig aandag aan 
die volgende aspekte vir betrou-
bare metings:
1. Gebruik altyd ’n volgelaaide 

battery, aangesien die chro-
nograaf se werking en me-
tings totaal afhanklik is van 
elektriese krag. Indien die 
battery se spanning daal kan 
dit die metings beïnvloed. Die 
standaard, klein 9V-batterye 
se kapasiteit vir konstante 
stroomlewering is beperk. 
Oorweeg dit om die groter 
12V geseëlde alarm-tipe bat-
terye, tesame met ’n 9V-span-
ningsreguleerder te gebruik. 
Die groter batterye sal heel-
wat langer hou en ’n meer 
konstante stroom lewer. Sien 
die beskrywing om dit te bou 
onderaan hierdie artikel.

2. Gebruik altyd die sonskerms 
as agtergrond sodat die koeël 
makliker deur die sensors 
“raakgesien” kan word.

3. Skiet slegs met volop en hel-
der lig. Die sensors is ligsensi-
tief en vereis helder lig om die 
koeël behoorlik raak te sien. 
Jy kan oorweeg om ’n addisi-
onele ligbron bo-op die son-
skerms aan te bring. Ek is 
besig met planne hiermee.

4. Vermy skadu’s wat oor die 
sensors beweeg. Dit kan die 
sensors foutiewelik aktiveer. 
Moet veral nie die apparaat in 
die skadu van bome opstel nie. 
(Hou die ligkondisies op die 
sensors konstant en egalig). 
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Bostaande diagramme toon hoe spoedlesings beïnvloed word as die sensors verkeerd opgestel en die standaard-spasiëring nie nagekom 
word nie. Indien die standaard-spasiëring oorskry word, is die lesings te laag en indien dit te na aan mekaar is, is die lesings te hoog.

Dit is die prentjie wat die skut deur sy 
teleskoop moet sien. Sien toe dat die 
sensors perfek horisontaal opgestel is 
(diagram onder) sodat jy perfek in die 
middel van die sensorvenster deur skiet. 
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