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LEIDEN

WOORD VOORAF
Het doel, hetwelk door den schrn'ver werd beoogd
met het schreven van dit werkje, is het meer populair
maken van den beeld-omroep.
De toepassingsmogelijkheden van den beeld-omroep
z«n toch zoo talrijk, dat het zeer zeker zijn nut kan hebben, dit meer onder de aandacht te brengen van personen die uit den aard van hun werkkring daarbij geïnteresseerd zjjn.
Eenige voorbeelden zullen dit duidelijk maken.
In de pauze bij telefonie-uitzendingen b.v. zullen de
portretten der optredenden kunnen worden uitgezonden.
Rn' lezingen zal de lezing door teekeningen kunnen
worden verduidelijkt.
R« het uitzenden der politie-berichten kunnen in een
minimum van tnd portretten en vingerafdrukken van
den misdadiger worden verspreid in binnen- en buitenland. Vliegeniers kan een situatie-teekening van het
landingsterrein worden toegezonden, enz. enz.
Dat dit werkje in die kringen zn*n weg zal vinden
is de overtuiging en de wensch van den
SCHRIJVER.

BEELDONTVrtNGER (Foto I)

Draadlooze Beeldtelegrafie.
Nu wy* sinds eenige jaren, dank zy de ontwikkeling
der radio-telefonie, in staat zyn langs draadloozen weg
de menschelijke stem over te brengen over afstanden,
die de geheele wereld overbruggen, rijst van zelf de
vraag of de techniek, die op deze wijze ons gehoorvermogen onbegrensd vergrootte, ons ook niet een even
groote uitbreiding van ons gezichtsvermogen zou kunnen brengen. Dit nu vinden wy voor een deel beantwoord
in de beeld-telegrafie. Bij de beeld-telegrafie toch stelt
men zich ten doel afbeeldingen van personen of zaken
langs telegrafischen, respectievelijk radio-telegrafischen
weg over te brengen, waarby op den ontvanger een copie
verschynt van de afbeelding, die door den zender wordt
uitgezonden.
De draadlooze beeld-telegrafie is niet nieuw. Reeds in
1912 waren verschillende systemen bekend, doch de
laatste jaren, en het is vooral de ontwikkeling der electronen-buizenlampen, die de uitbreiding der radio zoo
sterk bevorderde, brachten ook hier den gewenschten
vooruitgang.
Op foto I zien we nu een complete beeld-ontvanginrichting afgebeeld.
Zooals men in de programma's der verschillende telefonie-zendstations zal kunnen opmerken, zyn reeds
verscheidene dezer stations ook overgegaan tot het uitzenden van beelden, door middel van den beeldzender.
We gaan nu eerst zoo'n beeld-uitzending eens beluisteren. We komen daardoor spoedig te weten welk geluid
zoo'n beeldzender in onzen telefonie-ontvanger te hooren
geeft, indien deze is afgestemd op den beeldzender.
Men hoort dan eerst een langgerekten toon, die weldra wordt gevolgd door korte tonen, met daartusschen
variëerende geluiden.
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Het is wel niet onze bedoeling een beschrijving te
geven van den beeld-zender, maar het is toch noodzakelijk het een en ander daarover te zeggen, daar er een
onverbrekelijk verband bestaat tusschen zender en ontvanger.
Laten we eerst eens nagaan hoe eigenlijk zoo'n teekening op 't papier komt. We gaan volgens fig. 1 te werk.

We nemen een metalen plaatje (koper of blik) en bevestigen daaraan een koperdraad waaraan een schakelaar a, voorts een batterij (4 volt is voldoende) en een
stiftje van metaal, door middel van een snoertje verbonden aan het batterijtje. Op het metalen plaatje leggen
we nu een stukje papier, gedrenkt in een oplossing van
joodkali en broomkali. Gaan we nu met den metalen
stift over het papier, dan zullen we zien hoe goed we
met dezen stift op het papier kunnen teekenen zonder
schrijfmiddelen als potlood of inkt te gebruiken. Het
schakelaartje moet dan natuurlijk gesloten zijn, daar
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anders de stroomkring niet gesloten zou zijn, in welk
geval onze stift niet zou schryven. Zulk een primitief
toestel kunnen we nu betitelen met den weidschen naam
van electro-chemisch schrijftoestel. Hieruit nu zien we
dat, zoo gauw er een stroom vloeit van den stift door het
papier naar het metalen plaatje, het papier kleurt. Hoe
grooter de stroomsterkte welke door het papier gaat,
hoe donkerder dit gekleurd zal worden, terwyl een
kleine stroomsterkte een lichte teekening op het papier
zal te voorschijn roepen. Uit het bovenstaande zal men
zich een denkbeeld kunnen vormen, hoe op het papier
de teekening ontstaat.
In fig. 2 zien we schematisch den zender en den ontvanger afgebeeld. Denken we ons nu eens in dat de zendtrommel (dat is de rol waarop de te verzenden teekening wordt gelegd) geheel met een isoleerende laag
is bedekt, zoodat, als pen a er op wordt gelegd, er geen
geleidend contact tusschen pen en trommel is. Er zal
dan geen stroom van den trommel op de pen a overgaan.
Nu is volgens b en c van fig. 2 van den trommel de
isolatie weggenomen. Als nu pen a op deze plek komt,
dan is er weer een gesloten stroomkring ontstaan.
De zendtrommel loopt met een snelheid van 50 omwentelingen per minuut in het rond, welke snelheid
ook de trommel aan de ontvangzijde moet hebben! Zy
moeten, zooals men dit noemt, synchroon loopen (gelijk
loopen). Tevens moeten de trommels gelijke diameters
en lengte hebben.
Aan den zendtrommel is voorts bevestigd een tandrad, welke de transportschroef aandryft, die daartoe
eveneens van een tandrad is voorzien. We zien dus, als
de trommel één omwenteling heeft gemaakt, dat. een
hoeveelheid gelijk aan den spoed der transportschroef
is opgeschoven. By den ontvangtrommel gebeurt juist
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hetzelfde. Uit een en ander volgt dus, dat de pennen A
en D in fig 2 altijd gelijktijdig dezelfde plaats innemen
op den ontvang-, respectievelijk zendtrommel.
Als pen A op het blanke deel van streep B komt, dan
is de keten gesloten. De stroom gaat dan van de batterij
door de as van den zendtrommel naar het blanke deel
B, over pen A door de geleiding naar pen D, door het geprepareerde papier, naar de ontvangwals en verder naar
de batterij terug. Juist op hetzelfde moment, dat pen A
met het blanke deel B geleidend contact maakt, zal op
het papier van de ontvangwals een gekleurd lijntje ontstaan, even lang als de streep B breed is. Op gelijke wn*ze
komt streep C tot stand. Vanzelfsprekend hebben de
transportschroeven van zend- en ontvangtoestel een geluk aantal gangen. Heeft de zendtrommel nu een omwenteling volbracht, dan is pen A juist 0.4 m.M. opgeschoven en zal dan weer in contact komen met de wals,
echter nu 0.4 m.M. verder op streep B. Aan de ontvangzyde heeft intusschen hetzelfde plaats gehad en is dus
pen D eveneens 0.4 m.M. opgeschoven, zoodat pen D het
stroomstootje, hetwelk pen B weer veroorzaakt, 0.4 m.M.
naast het vorige streepje opteekent. Op deze manier
komt streep B in streepjesvorm op den ontvanger.
Nu is echter de 0.4 m.M., welke de pen telkens opschiet, juist genoeg, om het aankomende streepje te voegen aan het vorige, zoodat men dan geen streepjes, maar
een geheel gekleurd vlak te zien krijgt. Het komt in de
praktijk natuurlijk ook voor, dat de é é n e plek donkerder moet worden gekleurd dan de andere. Zooals men
op schema fig. 2 ziet, is streep H donkerder gekleurd
dan streep I. Dit wordt bereikt door op de zendwals alle
isolatie weg te nemen, zoodat de volle stroomsterkte kan
doorgaan, wat tot gevolg heeft dat streep H aan de ontvangzijde donker kleurt. Streep I is aan de ontvangzyde
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lichter gekleurd, omdat streep C op de zendwals niet
geheel van isolatie vrij was, waardoor de zendstroom
kleiner is.
In fig. 3 is een en ander schematisch aangegeven.

Hoe grooter de stroomsterkte, hoe donkerder gekleurd
aan de ontvangzijde, en andersom, hoe lichter gekleurd
aan de ontvangzijde, des te grooter was de weerstand
op den zendtrommel, dus kleine stroomsterkte.
Als men het bovenstaande nu goed begrepen heeft,
dan zal men zich wel een denkbeeld kunnen vormen hoe
eigenlijk het overzenden van teekeningen of foto's geschiedt. Zooals fig. 2 het voorstelt is het wel niet langs
draadloozen weg, maar gewoon telegrafisch. Principieel is het echter geheel gelijk.
Beschouwen we nu fig. 5, het eigenlijke principeschema van onzen completen beeld-ontvanger. We zien
dat er nog heel wat gebeuren moet eer we met nieuwsgierigheid de opkomende beelden kunnen aanschouwen.
Maar dat valt wel mee. In fig. 4 zien we een normaal
ontvangtoestel, uitgevoerd voor accu-voeding, hetwelk
natuurlijk ook een wisselstroom-toestel kan zijn. Elk
ander goed schema is bruikbaar, mits het een goede selectiviteit bezit, zoodat we het station, hetwelk de beelduitzending doet, goed gescheiden kunnen ontvangen.
Want evenals de muziek door elkaar gaat van stations
die men niet gescheiden ontvangt, evenzoo zouden we
dit ook van de beelden op de wals te zien krijgen. Een
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goed werkend 3-lamps toestel van het type 1—1—1 is
echter voldoende, om voor den beeld-ontvanger te plaatsen. Bezien we nu fig. 4 nader, dan zien we dat de aansluiting waar normaal de luidspreker is aangesloten,
thans is verbonden, door middel van een snoertje, met
de primaire van den l i . transformator van den beeldontvanger. Deze transformator moet zyn van goede
kwaliteit en een verhouding 1 : 3 hebben.
W e zien dat over de primaire van dezen transformator een hoog-ohmige weerstand C is geschakeld. Een
Royalty C van 50.000 ohm is goed bruikbaar. Met dezen
weerstand kunnen we de stroomsterkte regelen, welke
naar den beeld-ontvanger gaat. Men gaat als volgt te
werk: W e stemmen den ontvanger van fig. 4 zoo sterk
mogelyk af op het station hetwelk met beeld-uitzending
bezig is, echter zonder vervorming der laatste lamp
te doen optreden. Verder behoeft aan den ontvanger
niets meer te worden gedaan. Is nu de stroom voor den
beeldontvanger te sterk, dan regelen we met den 50.000
ohm weerstand iets terug.
Het gebeurt ook dat gedurende het beeld-ontvangen de
stroom te zwak wordt, hetgeen wordt veroorzaakt door
het z.g. sluier-effect, evenals bij telefonie-ontvangst. W e
kunnen dan weer byregelen met den weerstand.
Op foto II kan men zien, dat het voorste deel van het
hoofd donkerder is, dan het achterste. Dit is dan veroorzaakt door met den weerstand C te regelen.
De ontvangstroom doorloopt in den beeld-ontvanger
eerst de primaire P van den transformator, en wordt
met verhoogde spanning op de secundaire overgedragen,
waarvan é é n klem verbonden is met het rooster der gelykrichtlamp D en de andere met de neg. roosterbattery.
De gelykrichterlamp D moet den stroom weer gelijkrichten. Het beste neemt men voor deze lamp de A415

B E E L D O N T V A N G E R (Foto II)
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van Philips. Eindlampen zijn ook te gebruiken, echter
vragen deze voor dit doel een zeer hooge negatieve
roosterspanning, terwijl de A415 met ± 20 volt goede resultaten geeft.
Voor het instellen der neg. roosterspanning gaat men
als volgt te werk. Het ontvangtoestel wordt op den beeldzender afgestemd, d.w.z. op de draaggolf, want de zender zendt nog geen beelden uit. Schakelaar E zetten we
op „in". Daardoor schakelen we de primaire van transformator F aan het lichtnet. De secundaire van dezen
transformator geeft een spanning van 200 en 3Y volt.
De Sy voltswikkeling is voor de gloeidraadvoeding der
gelijkrichterlamp en richt op haar beurt den 200 volt
wisselstroom gelijk. Deze gaat door smoorspoel I, door
het hoofd-relais J naar de schrn'fpen K. Verder overwals,
kogellager en frame N naar den m i l l i - a m p è r e - m e t e r
M.A. en vervolgens naar de plaat der gehjkrichterlamp
D. Met het omdraaien van schakelaar E schakelt men
tevens den gloeistroom van gehjkrichterlamp D in, waarvoor we een 4 volts accu gebruiken. W e hebben nu den
plaatstroomloop nagegaan. Zien we nu eens naar den
m i l l i - a m p è r e meter. Heeft het rooster der gelijkrichterlamp nu te weinig negatieve spanning, dan zal men
op den meter een aantal m i l l i - a m p è r e s kunnen aflezen.
Dit echter mag niet; en we brengen nu juist zooveel
negatieve rooster-spanning aan, tot de meter geen uitslag meer geeft, dus op 0 staat. Met dit regelen der roosterspanning moet men voorzichtig zijn voor men contact
O verbreekt; om de neg. spanning op te voeren, zet men
eerst schakelaar E op „uit". Doet men dit niet, dan wordt
de stroomsterkte in de bovenomschreven keten te groot.
Deze stroomsterkte is zeer schadelijk voor lamp D en
wat verder in deze keten is opgenomen, o.a. den millia m p è r e - m e t e r . Deze moet namelijk een meet-bereik
2

2
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hebben van 1 tot 10 milli-ampère. Een grootere stroomsterkte zou dezen meter dus kunnen vernielen.
Nu we de juiste negatieve roosterspanning gevonden
hebben, zullen we eens nagaan, waarom bij het ontvangen der draaggolf de milli-ampère-meter in den nulstand moet staan.

Fig. 6 zal het ons duidelijk maken. Zou er namehj'k bij
het ontvangen der draaggolf al stroom loopen, laten we
zeggen 1.3 milli-ampère, dan zou ook de pen al een
flinke streep op het papier aanteekenen. Dit echter mag
niet. Met schakelaar E in, en de wals, met het papier er
om heen, ronddraaiend, moet het papier wit blijven,
zoolang de draaggolf niet wordt gemoduleerd, of met
andere woorden, zoolang de beelden niet uitgezonden
worden. In fig. 7 is schematisch aangegeven hoe de
stroom den zender verlaat.
In fig. 7A is een grafische voorstelling gegeven van de
ontvangen stroomen. De dikke, vertikale lijn in fig. 7
geeft de stroomsterkte in milli-ampères aan, terwijl de
tijdsduur der stroomstooten op de horizontale lijn is
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uitgezet, in é é n omwenteling van de wals. De tijd,
welke noodig is voor een geheele omwenteling, bedraagt
1.2 seconde. Hiervan wordt 0.1 seconde gebruikt voor
den zeer hoogen synchroniseerstoot, in fig. 7 aangegeven met C. Daarop volgen afwisselend korte en langere stooten, de zoogenaamde teekening- of foto-stroom.
Deze laatste is meest altijd lager dan de synchroniseerstroom, welke voor elke omwenteling van de wals wordt
gegeven. Fig. 8 geeft aan wat de pen van den ontvanger
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op 't papier heeft gebracht. Men ziet aan het oppervlak
van het papier, dat, hoe hooger de ontvangstroom is, hoe
donkerder teekening. De lengte van dezen spiraal is:
15.7 c.M. Bn" nadere beschouwing kan men opmerken hoe
de teekening er uit ziet na de ontvangst van de grafisch
voorgestelde stroomstooten van fig. 7. De maten van het
papier zijn in de teekening (fig. 8) weergegeven, en houden natuurlijk verband met de grootte der wals (5 c M
diam. en 9 c.M. lengte, dus 9 15.7). Men merke op, dat
de synchroniseerstoot niet op het papier (fig. 8) is weergegeven. Dit komt doordat gedurende dien tijd de
schrijfpen was doorverbonden door hulp-relais L in
lig. 5. Hulp-relais L wordt gedurende het geven van
den synchroniseerstoot door nok Rl aan wals P verbonden. De wals maakt dan direct contact met het lance
veertje van dat relais (zie fig. 9). De stroom zal dan
met gaan over de schrijfpen K, maar zal den gemakkeüjksten weg nemen, namelijk over wals P naar de plaat
der lamp D gaan.
X

Hulp-relais L heeft nog een anderen dienst te verrichten.
Fig. 10 laat zien dat het in verbinding staat met relais
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synchroniseerstoot wordt gegeven. Deze stroomstoot
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fotostroom nooit zijn weg zal kiezen over relais J daar
deze een weerstand heeft van 4000 — <~*_
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Fig. 11 laat zien hoe de stand van de wals is bij den
aanvang. Schrijfpen K staat aan het begin van het papier, terwijl nok Rl de veer naar omlaag drukt zoodat
contacten f 1 en II geopend zijn. Relais J staat dan in
bedrijf. Komt nu de synchroniseer-stoot, dan zal het
anker E door magneet F worden aangetrokken. Op deze
manier wordt de gehjkstroomketen voor de rem-magneten door contacten PI en Pil onderbroken, gevolg:
veer B zal de rem of winkelhaak D achter nok R wegtrekken. Alsnu zal de wals, aangedreven door een gramofoon-motor, zich in beweging stellen. Na 0.1 seconde
(duur van den synchroniseer-stoot) zal de magneet F het
anker E weer loslaten, de contacten PI en II sluiten zich
weer en de gelijkstroom-kring is weer gesloten. De magneet H zal nu weer worden bekrachtigd en zal de spankracht van veer B weer overwinnen, waardoor winkelhaakje D weer voor den nok R zal komen.
Als nu de wals te vlug draait, d.w.z. de omwenteling
in korter tijd dan 1.2 seconde heeft volbracht, dan zal
hn", doordat nok R tegen winkelhaakje P komt, worden
tegengehouden. De wals zal dus een moment stilstaan
en wel zoolang tot de tweede synchroniseerstoot komt
en D weer wordt weggetrokken. Op deze manier volbrengen zend- en ontvangwals de omwenteling in denzelfden
tijd.
Zooals terloops reeds is opgemerkt geschiedt de aandrijving van den beeldontvanger door een gramofoonmotor. Vanzelfsprekend kan daarvoor natuurlijk ook
een regelbare electro-motor worden gebruikt.
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Wij zullen echter uitgaan van aandryving door eerstgenoemde, mede omdat dit een zeer goedkoope oplossing is.
De motor is voorzien van een regulateur, ten einde
daarmede de snelheid der wals te kunnen regelen. De
wals draait te vlug als deze, na een omwenteling gemaakt te hebben, eenigen tijd door den nok wordt vastgehouden. Men draaie dan den regulateur zoover uit tot
nok R de wals een minimum van tyd vasthoudt. Draait
de wals te langzaam, dan zal de rem reeds in werking
zyn vóór nok R ter plaatse is; van het synchroniseeren
komt alsdan niets terecht.
Om te beginnen stelle men den regulateur zoodanig, dat
de wals plm. 58 omwentelingen per minuut maakt. By
dit afregelen blijft de rem natuurlijk buiten werking.
Volgt men deze aanwijzingen nauwkeurig op, dan is
de juiste instelling zeer spoedig voor eens en altijd gevonden.
Aan den motor maken we voorts nog een inrichting
waardoor we hem naar behoefte kunnen aan- of afzetten. Vóór neme men by voorkeur een motor met dubbele veer, waardoor men den motor niet zoo veelvuldig behoeft op te winden, en bovendien heeft deze meer
trekkracht dan een motor met enkele veer. Deze meerdere trekkracht komt ons zeer van pas. Als nok R namelyk wordt vastgehouden door D, dan zullen tandraderen 1 en 2 toch blyven doorloopen. De schijf, waaraan nok R zich bevindt, zit natuurlyk vast op de as. Nu
wordt tandrad 2, dat los op de as zit, door veer 3 tegen
de nokschijf gedrukt, en het is deze wrijving die alsdan door den motor moet worden overwonnen. De
spanning van veer 3 kan men grooter of kleiner maken
door stelring 4 te verplaatsen.
Dit stellen van de veerspanning moet nauwkeurig
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geschieden en behoeft ook maar éénmaal te gebeuren.
Is de spanning te klein, dan krijgt men een on-scherpe
teekening, zooals die in fig. 12 is weergegeven.'De fric-

tie-werking tusschen tandrad 2 en nokschijf is dan te
gering, er heeft slip plaats en daardoor heeft de wals
te langen tijd noodig om op de gewenschte snelheid te
komen. Is de veer daarentegen te sterk gespannen, dan
zal, als nok R wordt vast gehouden, de motor ook meteen stilstaan. Wordt nok R weer losgelaten dan gaat ook
de motor weer loopen, maar deze heeft dan eenigen
tijd noodig om weer op de normale snelheid te komen,
hetgeen weer een onscherpe teekening tot gevolg heeft.
Men zal dus inzien dat het juist afstellen van veer 3
door stelring 4 van veel belang is. Een goede, scherpe
teekening geeft fig. 13 te zien. Na eenige proefnemingen zal het instellen spoedig gelukken.
Thans verder de werking van den beeldontvanger nagaande, merken we allereerst op dat de aandrijf-motor
loopt in positieve richting (d. i. als de wu'zers eener
klok). Tandwiel I (fig. 11) zal dus in positieve richting
draaien, daardoor aan tandwiel 2 een negatieve of tegengestelde draai-richting gevend. Voorts is op de transportschroef rechtsche draad gesneden. Schrijfpen K
zal dus van rechts naar links verplaatst worden, voortgetrokken door slede C die op haar beurt weer wordt
voortbewogen door mes-wieltje AI. Dit mes-wieltje
loopt precies sluitend in de gangen van de draad der
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transportschroef. Deze draad is zeer fijn, namelijk 60
gangen per Engelsche duim of 0.4 m.M. spoed. Men zij
dus voorzichtig deze draad niet te beschadigen.
Heeft de wals nu een omwenteling volbracht, dan
zal de schryfpen 0.4 m.M. naar links zijn verschoven. De
pen mag dus een streep schrijven van ten hoogste 0.4
m.M. breedte, waarmee men dus met de pen-breedte
heeft te rekenen. Deze pen-breedte neemt men niet
dikker dan 0.3 m.M.; de punt vervaardigt men van zuiver platina. Andere metalen, als zilver, zijn minder
bruikbaar, en teekenen met den lagen foto-stroom van
plm. 1.5 m.A. slecht aan.
Fig. 14 laat duidelijk den vorm der pen zien.
Fig. 14 is een dwars-doorsnede der wals. De streep,
aangegeven door een pijltje, loopt over de geheele lengte
der wals, en geeft aan waar het begin van het papier
moet worden bevestigd.
Om deze streep op de juiste plaats te krijgen, gaat
men als volgt te werk: Men stelle de rem in werking,
zoodat D (fig. 11) in zijn hoogsten stand staat. Nu draait
men de wals in de richting, tegengesteld aan die van de
wyzers eener klok. Indien nu nok R tegen D stuit, dan
geeft pen K op de wals de plaats aan waar de streep
moet worden ingeëtst. Voor dit inetsen gaat men als
volgt te werk: Men bestrijkt de wals, ter plaatse waar
de streep moet komen, met paraffine of was; daarna
maakt men een 2 m.M. breede inkerving daarin, zoodanig dat de wals daar weer schoon is. Men giete deze 2
m.M. breede gleuf nu vol met salpeterzuur en laat dit
plm. 10 minuten op het koper der wals inwerken. Daarna spoelt men het geheel onder de waterleiding af en
verwijdert de was of de paraffine weer. De streep zal
dan voldoende zichtbaar zijn voor ons doel, namelijk
de plaats aangeven waar het begin van het papier moet
komen.
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Het bevestigen van het papier op de wals is heel eenvoudig. Men neemt een weinig kleefstof (gluton) en bestrijkt met het daarbij behoorend kwastje van plm. 1
c.M. breedte de streep over de geheele lengte der wals.
Daarna neemt men het papier, hetwelk men tevoren in
de oplossing heeft gedrenkt, en tusschen filtreer-papier
heeft afgestreken, en legt dit op de streep, zuiver recht-
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hoekig op de wals. Men draaie nu de wals, in de richting als door het pyltje in fig. 15 aangegeven, een geheelen slag. Deze geheele omwenteling kan de wals gemakkelijk maken; men heeft alleen de wrijving der
frictie te overwinnen. De uiteinden van het papier
komen dan 2 m.M. van elkaar te liggen. Men zorge dat
een en ander zuiver rondom de wals komt.
Het papier, hetwelk zich het best voor ons doel leent,
is het bekende „Batavo Duplicator"») hetwelk men op dè
schrijfmachine gebruikt. Andere papiersoorten werden
of te dun of te dik bevonden. Bovendien neemt dit papier de vloeistof, waarin het gedrenkt wordt, zeer snel
op, omdat het niet met lymstoffen bewerkt is. Uiterst
goedkoop zijn de vellen, by den papier- en kantoorboekhandel verkrygbaar in de maat 20 X 27 c.M., zoodat men
er 3 velletjes voor ons doel (9 X 15&) kan uithalen. Men
late het even op maat snyden.
De samenstelling van het bad, benoodigd voor het
prepareeren van het papier, is als volgt:
Men neme 60 c.M . of gram water en losse daarin op
20 gram dextrine. Vervolgens 50 gram water waarin men
oplost 40 gram broomkali, en voorts 50 gram water,
waarin men oplost 15 gram joodkali. Na dit alles afzonderlijk te hebben opgelost, voegt men de broomkalioplossing bij de oplossing van dextrine, waarna de joodkali-oplossing weder daaraan wordt toegevoegd. Men
neme voor de oplossingen niet anders dan versch getapt leidingwater. Met de zoo verkregen hoeveelheid
kan men natuurlijk heel wat velletjes papier prepareeren; men beware ze echter in een goed sluitende flesch
en m 't donker. De tyd gedurende welken het papier in
't bad blijft is plm. 15 seconden. Een bakje van 13 x
18 c.M., bij den fotohandel te betrekken, leent zich uitstekend voor ons doel.
3
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*) Fabrikaat van Gelder-Zonen, Amsterdam.
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De tijd, benoodigd voor het opnemen eener foto, is
plm. 3 minuten.
Bevorderlijk voor een rustigen gang van de slede G,
pen K en meswiel Al (fig. 11) is het, nog een gewicht 5
aan te brengen. Elke omwenteling namelijk veroorzaakt
de rem een stoot. Voorts is nog op te merken, dat slede G
over leibaan b met de geringst mogelijke wrijving moet
loopen, hetgeen niet zeggen wil, dat de holte der wieltjes te ruim moet worden genomen.

Gaan we thans over tot het practisch vervaardigen
van onzen beeld-ontvanger. Zooals reeds besproken, geschiedt de aandrijving van onze machine door een gramofoon-motor met dubbele veer. De voordeden daarvan somden wij reeds eerder op. Fig. 16 geeft een en
ander aan; men ziet hoe de motor, met een beugeltje van
bandijzer %" X Va", waarin 2 schroefjes, op de grondplank wordt bevestigd. De rem, waarover reeds eerder
werd gesproken, is afgebeeld in de fig. 18, 19 en 20, res-
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pectievelijk zy-aanzicht, vooraanzicht en platte grond.
Deze rem wordt opzij der machine vastgezet met 2
stuks / i " kolomschroeven. Fig. 17 geeft de plaats aan
(2 gaatjes) waar de rem moet worden opgesteld.
Het remmen geschiedt door A op te lichten, waardoor
gat C van pen D vrij komt; daardoor zal veer B de overhand krygen en nok E tegen de regulateur-schijf trekken, zoodat deze dadelijk zal stilstaan. Om de machine weer te doen draaien, duwt men A naar links en
laat het gaatje C over D vallen, waardoor nok E vrijkomt van de regulateurschijf. Door veer F wordt A omlaag geduwd. Men kan de rem van geel koperplaat
(messing) uitslaan en ombuigen. Fig. 16 laat zien hoe het
eerste tandrad op as A wordt bevestigd. Fig. 21 A en B
geeft dit tandwieltje op ware grootte weer Dit wieltje
heeft 19 tanden en is een z.g.n. meccano-wieltje, dus
kant en klaar in den handel.
(Zie voor figuren 21 a en b tot 32 de uitslaande plaat).
Fig. 22 geeft een afbeelding van de as met transportsohroef. Deze as wordt uit messing of geel koper gedraaid. De maten zyn uit de teekening te nemen, zoodat
daarover niets behoeft te worden gezegd. De draad
moet zuiver worden gesneden, 60 gangen per 1".
3

6

De wals
Fig. 23 geeft de teekening der wals weer. Deze is vervaardigd van rood koperen buis, 50 m.M. 0, zooals in
den handel verkrijgbaar. Men maakt het aan de ééne
zyde met een rond plaatje met daarop gesoldeerd, dik
stukje koper dicht (soldeeren). In het midden j a n dit
plaatje boort men een gaatje waarin men / " draad
snydt. Dit draadsnijden, evenzoo als op de as, geschiedt
op de draaibank, opdat, als men de as goed stevig in de
wals heeft gedraaid, zoodat zy als 't ware een geheel
8

8
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zu'n geworden, de wals ten opzichte van de as niet slingert. Na een en ander nauwkeurig te hebben uitgevoerd,
boort men door de wals een gaatje van 3]/ m.M., hetwelk men 1 m.M. in de as doorboort. Daarin tapt men
voorts / i " draad. Met een / i " stelschroef zet men nu
een en ander onwrikbaar vast. Uit dè teekening zijn
alle maten te nemen.
Op het einde der wals ziet men voorts de constructie
van nok Rl, dienende om hulp-relais L in en uit bedrijf
te stellen. Men zal opmerken dat Rl kan worden versteld door de 2 kolomschroefjes ( / 2 ) op te lossen. Dit
verplaatsen heeft men noodig om den juisten stand te
vinden, tot het in- en uitschakelen van hulp-relais L.
Nok R (een koperdraadje) is gesoldeerd op een stukje
koperplaat, hetwelk men om de wals buigt ter verkrijging van den juisten vorm, waarna men het vastzet
met de twee schroefjes. Hiermede hebben we de constructie der wals beëindigd en gaan we over tot de constructie van de as.
2

3
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De as
Op den voorkant der as, welke 7 m.M. dik is, bevestigen we allereerst de frictie, zie fig. 25 t.m. 29. De schijf
(fig. 25) wordt vastgezet op de as met een *k" kolomschroefje. Het tandwieltje, afgebeeld in fig. 26, wordt
los op de as geschoven, en wordt door het veertje, fig.
28, en den sluitring, fig. 27, tegen de nokschn'f aangedrukt. De stelring, fig. 29, dient om de veer meer of minder te spannen, zooals reeds eerder in de fig. 12 en 13 is
aangegeven.
Figuur 32 geeft de teekening voor het vervaardigen
der leibaan en laat tevens zien hoe we deze monteeren.
Ten einde een zoo licht mogelijken gang van de as
te verzekeren, laten we deze in kogellagers loopen. Deze
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zh'n daartoe in de frames ingegoten. De kogellagers
moeten goed sluitend om de as passen; in den handel
zijn ze te bekomen. Het vastzetten in de frames geschiedt doordat men ze bu' het gieten der frames tegelijkertijd ingiet.

Het gieten der frames is een werkje dat men ook zelf
kan uitvoeren. Men maakt van sigarenkistenhout een
kistje volgens fig. 33, waaruit men tevens de maten kan
nemen. Eveneens van hout maakt men één model
voor het frame fig. 30—30A; een en ander zuiver haaks
en glad bijwerken en daarna nog vernissen. Vervolgens
maken we van gips een breiachtige massa door er water
aan toe te voegen, en vullen daarmee het kistje tot iets
onder den rand. Alvorens nu het model in de gipsmassa
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te drukken, maken we dit eerst een weinig vet door er
een weinig vaseline op te smeren. Het overtollige gips
strü'ken we met een liniaal af, en laten het geheel eenigen tyd drogen.
Om gemakkelijk het model uit de gips te nemen,
draaien we er eerst een houtschroef in; men verwijdert
het dan gemakkelijk. W e hebben nu een negatief model
van ons frame gekregen. Om nu het kogellager meteen
vast te gieten, boren we in den gipsvorm een gaatje van
5 m.M., draaien een / i " kolomschroef er in, en leggen het kogellager daaromheen, zoodanig, dat de
schroef juist in het midden van het lager komt; met
een beugeltje zetten we een en ander goed vast. Fig.
33 geeft de juiste plaats aan. N u kunnen we overgaan
tot het gieten. W e maken daartoe in een busje een hoeveelheid lood en zink vloeibaar, b.v. op het gasstel, en
gieten daarmee het model, juist tot den bovenkant van
het kogellager, vol. Koud geworden, laat zich nu gemakkelijk het frame, waarin het lager, uit de gips nemen,
want de afgekoelde lood-zinkmassa is iets gekrompen.
Indien we nu nog 2 gaatjes boren voor het vastzetten op
de montage-plank, zyn de frames klaar.
3
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W e gaan nu over tot het maken van het relais / .
Het relais J
Fig. 34 geeft het relais in perspectief weer. Men ziet
daaruit hoe we de verschillende onderdeden moeten
opstellen. W e maken om te beginnen een plankje, van
eikenhout of een andere harde houtsoort, waarop alles
gemonteerd wordt. Uit fig. 35 en 36 zyn de maten te
nemen. Fig. 36 geeft tevens aan hoe het plankje op de
grondplank moet worden bevestigd. Dit moet namelijk
ve.erend worden opgesteld voor het opvangen der
schokken, veroorzaakt door het stuiten van nok R tegen
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winkelhaak D. Tengevolge daarvan zouden de contacten PI en Pil ontijdig kunnen worden verbroken, wat
weer tot gevolg zou hebben dat de wals te vroeg in
werking zou worden gesteld. Voor het veerend opstellen van het plankje maken we 4 veertjes, 15 m.M. lang.
We zagen van 4 houtschroeven, 4 m.M. dik, de koppen
af en voorzien het afgezaagde eind van een zaagsnede,
zoodat we de schroef weer met een schroevendraaier
kunnen vastzetten. We soldeeren nu met tinsoldeer op
elk schroefje een veertje, en draaien ze voorts in het
grondplankje. Fig. 36 geeft een en ander duidelijk weer.
De veertjes kunnen we ook wel even zelf maken. We
nemen daartoe een stukje staaldraad ter dikte van 0.3
m.M. en wikkelen dit om de draad (in de gangen) van
een / " kolomschroef tot we de gewenschte lengte
hebben.
Fig. 37—371 geeft de stelschroef weer ,welke dient om
het anker op den gewenschten stand te brengen ten opzichte van den magneet. Het ankertje zelf maken we
van zacht (uitgegloeid) ijzer. Aan de eene zyde soldeeren
we een geel koperen lipje, en op dat lipje weer een contact-stukje. Aan den anderen kant soldeeren we een
naald, waaraan we tevoren 2 scherpe punten hebben
geslepen.*) Nog een strookje voor het bevestigen van het
veertje, en het ankertje is gereed. Men drage zorg dat
de wryving in de draaipunten zoo gering mogelijk zn\
Fig. 39—391 geeft een werkteekening voor de contactschroef. Fig. 40-401 geeft een stelinrichting te zien
om den druk te regelen van de contacten P I en PIL
Tevens ziet men de draaipunten van het anker en hun
bevestiging.
3
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In fig. 41-411 zien we het magneetgestel met magneet. Het magneet-kerntje A maken we vandynamoblik,
of van zacht gegloeid ijzer, ter voorkoming van remanent
!) In een klokkenwinkel kant en klaar te krygen.
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magnetisme. Het magneet-gestel B maken we van geel
koper. De spoeltjes om de kerntjes hebben ieder een
weerstand van 1000 ohm en zijn in den handel verkrijgbaar (telefoonspoeltjes). Zelf deze spoeltjes te maken is
zeer tijdroovend en niet loonend. By het verbinden der
spoeltjes, als deze op de kerntjes zijn geschoven, lette
men goed op dat het einde van het ééne verbonden is
aan het begin van het andere. Worden deze verbindingen andersom gemaakt dan heffen de magnetische velden elkaar op, zoodat in 't geheel geen magnetisch
krachtveld ontstaat. Het snoertje hetwelk in fig 381 is te
zien doet dienst voor stroomovergang van fig. 40 IR naar
het anker. De stroom behoeft dan niet over de draaipunten D en E. Deze draaipunten stelle men vooral niet
te vast; zoodanig dat men nog eenige ruimte voelt.
Stellen we nu het relais zoodanig in met 3 m.M., dat
contacten P I PII verbroken worden, als gevolg van
het aantrekken van het anker. Om 3 m.A. door de
spoeltjes te doen loopen heeft men een battery van
(0.0031X4000 W. =) 12 volt noodig. Den goeden
stand vindt men spoedig, door veertje E meer of minder
te spannen.
De contacten PI PII maken we by voorkeur van platina; met zilver gaat het echter ook. Ze behoeven maar
uiterst klein te zyn en worden op de kolomschroefjes
gesoldeerd.
Relais J. is nu gereed; we gaan nu over tot het maken
van de rem.
De rem
De rem wordt, zooals we nu weten, door relais J in- en
uit geschakeld. Fig. 42 geeft een perspectiefteekening.
Men ziet hieruit, hoe de onderdeelen, waarvan hieronder
teekeningen en beschryving volgen, worden opgesteld.
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Fig. 43—431 laat de maten van het grondplaatje zien.
Als materiaal er voor neme men by voorkeur pertinax
of goede kwaliteit eboniet. De maten voor de gaatjes zyn
eveneens aangegeven. Voor het boren dezer gaatjes
drukke men met een scherpe pin een putje v ó ó r ; dit
ter voorkoming dat de boor zal verloopen. In gaatje A
tappen we / " draad en draaien er dan een
/s2" kolomschroef, met vlak gevylden kop, in. Kolomschroef A
fig- 471 moet daarop stuiten. In gat B tappen we eveneens / " draad en draaien daarin een
/ 2 " kolomschroef met verzonken kop. In deze laatste
schroef boren we eerst een gaatje van 1 m.M.; daarin
wordt later veertje B van fig. 471 bevestigd.
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Gaatjes C, D, E en F in fig. 43 worden zoodanig uitgeboord dat er schroeven met verzonken kop in kunnen
gebruikt worden om het plaatje op de plank vast te zetten. De andere gaatjes worden aan den onderkant wat
uitgeboord, zoodat, als de schroeven er in gebracht zyn,
deze niet uitsteken en we dus een glad ondervlak
hebben.
Volgens fig. 44—441 maken we twee frames van geel
koper of y " bandyzer.
De kern maakt men weer van dynamo-blik of zacht
gegloeid ijzer; fig. 45—45 I geeft de maten aan. Voor
de bevestiging van de kern op het grondplaatje maken
we een klemplaatje volgens fig. 46—461, zoodat we met
2 schroefjes de kern kunnen vastzetten. De balans, fig.
47—47 I, moet nogal stevig zyn en we maken deze dus
van % X Va" bandijzer, Balans-asje C fig. 47 moet een
zuiver rond pennetje zijn, dat zonder ruimte in de frames past. Men kan er b.v. een nieuwen op maat gemaakten draadnagel voor nemen. Dit asje wordt precies op maat met tin op de balans gesoldeerd. Nog twee
gaatjes zyn in de balans te boren voor de twee / "
8
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schroeven A en D; é é n voor den neergaanden slag en
é é n om de veer te stellen.
De twee kokertjes voor de bobines fig. 48—48 I maken
we van presspaan ter dikte van 1 m.M.; goed in schellak
gedompeld carton is ook nog bruikbaar. Met houthjm
is een en ander in elkaar te lijmen. Deze kokertjes wikkelen we vol met emailledraad van 0.35 a 0.4 m.M. W e
steken het kokertje op een passend houtje en dit in
de linkerhand nemend, wikkelen we met de rechterhand het draad er op; de wikkelrichting is dan goed.
Fig. 49 geeft de kern met bobines weer. Men lette weer
op het aanstuiten der klosjes onderling.
W e hebben nu alle onderdeeltjes vervaardigd en kunnen de rem dus in elkaar zetten volgens fig. 42.
De afstand van magneetkern tot balans moet 1.2
m.M. zyn, fig. 50.
W e kunnen nu overgaan tot het vervaardigen van
hulprelais L .
Het relais L
Een aanzicht er van geeft fig. 51. Het grondplaatje
nemen we (fig. 52—521) weer van pertinax. De teekening
geeft de maten der in te boren gaten. Het boven-contactstuk maakt men uit é é n stuk van geel koper. Op
't einde is een stukje zilver voor contact gesoldeerd. Fig.
54 541 geven het onder-contactstuk weer, eveneens
van geel koper. Een bladveertje wordt er volgens de
fig. 54 op gesoldeerd. Dit veertje is een stukje klokkenveer ter lengte van 44 m.M. en 0.5 m.M. dik. Een stukje
zilver zorgt weer voor contact. De teekening geeft duidelijk de maten van een en ander aan. Voor het in elkaar zetten geven we het veertje veel spanning, zoodanig dat het onder- en het boven-contact stevig tegen
elkaar liggen.
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Thans is aan de beurt de transportslede
De transportslede
Fig. 55 laat de slede gemonteerd zien. Fig. 56, 561,
56II maken we van eboniet; de te boren gaatjes geeft
de teekening aan.
De twee wieltjes in fig. 57—571 zyn uit geel koper of
brons gedraaid. De roede van de leibaan, fig. 32, moet
zuiver in de holte der wieltjes sluiten. Fig. 58 toont aan
hoe men zoo'n wieltje aan fig. 56 bevestigt. Een montageboutje steekt men door de gaatjes A en B en met een
moertje zet men het dan goed vast. Vervolgens schuift
men een wieltje over het boutje en dan weer een
moertje. Het moertje dat nu volgt, dient om het geheel
goed vast te zetten. Het wieltje moet nu gemakkelyk
op het boutje kunnen draaien zonder te veel ruimte te
hebben.
Fig. 59—591 laat de constructie zien voor het opzetwerk der slede. Met 2 stuks schroefjes (%) zet men het
aan 56 vast; Taan den anderen kant zagen we een stukje
uit voor het mes-wieltje van fig. 60. Dit wieltje moet
sluitend, doch zeer licht in het uitgezaagde sleufje loopen. De vouw (schuine kant) aan het wieltje moet scherp
zijn en passen in de draad van 0.4 m.M. per gang van de
transportschroef. Men late dit wieltje even uit staalyzer
draaien. Een blokje lood, weergegeven in fig. 61—611
dient voor verzwaring der slede ter bevordering van
een rustigen gang van die slede; met een <y32" boutje
wordt het aan fig. 59 bevestigd.
De schryfpen brengt men volgens fig. 62—621 en 63—
631 scharnierend aan. Dit heeft het voordeel dat men
de pen kan opzetten voor het opbrengen van het papier op de wals. Deze scharniering make men eveneens goed sluitend, echter zeer licht loopend, zoodat de
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pen niet kan blijven hangen. Aanbeveling verdient fig. 63
nog met een knopje te verzwaren; men zij hier echter
voorzichtig mee, anders vernielt de pen het papier.
De schrijfpen voeren we uit door aan fig. 63 een koperdraadje te bevestigen door middel van een schroefje.
Aan het einde van het stukje draad soldeeren we een
stukje platina, zooals fig. 64 dat aangeeft. De punt
der pen vijlen we precies in den vorm zooals de teekening aangeeft. De breedte nemen we 0.3 m.M., niet
breeder, want de spoed der transportbaan is 0.4 m.M.
De te ontvangen teekening vloeit bij 0.3 m.M. penbreedte
juist goed in elkaar. Men make de pen niet van zilver;
dit voldoet by de lage stroomsterkten, waarmee we werken, minder goed. We maken nu nog aan den anderen
kant van fig. 63 een zeer soepel snoertje vast, hetwelk
later verbonden wordt aan schroefje C in fig. 56 en van
daar naar de montageplank. Foto III geeft eenigszins
een overzicht van wat hier boven behandeld is.
Het kastje
Nu we alles zelf gemaakt hebben, kunnen we het
kastje ook wel onderhanden nemen. Fig. 65—66—67
geven een projectieteekening er van, terwyl foto I er
een kiek van geeft. Het hout laten we even machinaal
schaven, dat spaart ons veel werk. Maakt men het kastje
geheel volgens de opgegeven maten, dan is er voldoende ruimte, om er alles in en op te monteeren. De gaten,
benoodigd voor bevestiging van milli-ampèremeter,
weerstand, schakelaar en busjes maken we er eerst in,
en schroeven het dan in elkaar. Fig. 68—69—70 geven
een projectieteekening van de montageplank, welke op
het kastje wordt vastgeschroefd. Fig. 69 laat de indeeling der plank zien. De met een kruisje aangegeven
gaten worden doorgeboord (6 m.M. 0), de overige wor-
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den met een scherpe pin ingedrukt, om later gemakkelijk de houtschroeven er in te kunnen draaien. De
gaatjes L en K zyn voor bevestiging der leibaan bestemd. De gaten met teeken (+) dienen voor doorvoer
van de montagedraden. Fig. 68 geeft duidelijk aan hoe
het signaal-lampje wordt bevestigd. Dit lampje geeft
aan, als het brandt, dat het apparaat onder spanning
staat; brandt het niet, dan zyn alle spanningen van het
apparaat af, ook de netspanning. Door é é n enkelen
schakelaar worden alle stroomkringen gesloten of verbroken. Op fig. 7rzien we het bovenaanzicht van de gemonteerde plank; de juist opstelling der onderdeden
is er duidelyk op weergegeven. Fig. 69 geeft de maten
aan van de onderdeelen en waar deze worden geplaatst

Men plaatst eerst de frames, met gemakkelyk gang-
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baar daarin de as. N u draaien we de wais op de as zeer
stevig aan en zetten dan het stelboutje goed vast, zoodat
de wals niet meer kan terugloopen. Daarna zijn hulprelais en relais I aan de beurt. Fig. 72 laat zien, hoe we
bij het monteeren nokschijf en rem plaatsen. Men ziet
hoe de veer van hulp-relais L naar omlaag wordt gedrukt en dus de contacten verbroken zijn. Op dit punt
wordt het hoofd-relais in werking gesteld, en dus de
rem naar omlaag getrokken. De veer moet zoodanig
zyn gesteld dat, indien nok R by' B is, de contacten openen en bij C weer gesloten worden, door nok L . W e
schuiven nu het tandwieltje van fig. 26 op de as, tegen
de nokschyf aan. Dan volgen een sluitring, het veertje
en de stelring. De leibaan zetten we vast door er twee
moertjes aan den onderkant der plank op te schroeven.
Thans plaatsen we de slede met schryfpen op de leibaan. W e kunnen nu overgaan tot het inetsen van de
beginstreep in de wals. Een en ander is bij fig. 14 uiteengezet.
Plaatsen we thans den motor op het kastje. Men lette
op, dat de tandwielen niet te vast, maar ook niet te
los tegen elkaar loopen. De schryfpen moet nog juist
op de wals loopen als het meswieltje van begin tot
eind op de transportbaan heeft geloopen. De transportschroef zelf houde men, met een weinig goede olie, vet.
Fig. 73 laat ons het geheel gemonteerde apparaat,
opengeslagen, zien. Op de bodemplank zyn gemonteerd:
de plaatstroomtransf ormator, de smoorspoel, 2 blok-condensatoren elk van 4 m.f., een IJ. transformator 1 : 3,
een lampvoetje en een battery voor de negatieve roosterspanning van plm. 30 volt. Op zy-paneel A de dubbelpolige schakelaar voor het gelyktydig in- en uitschakelen van gloei- en plaatstroom. Twee telefoonbusjes B
voor aansluiting aan het ontvangtoestel, twee busjes
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voor aansluiting der accu C. Zij-paneel B is voorzien
van 2 busjes voor de aansluiting op het lichtnet, een
weerstand van 6 ohm voor het regelen van den gloeistroom van de plaatstroom-lamp en een lampvoetje
voor deze lamp. Op het voorpaneel is gemonteerd de
m i l l i - a m p è r e m e t e r , de weerstand van 50.000 ohm voor
regeling der fotostroom, terwyl 2 aanstuitklemmen zyn
aangebracht om met 2 snoertjes de verbinding met de
bovenplank te maken. Aan den onderkant der bovenplank zyn nog aangebracht een blok-condensator van
I m.f. welke dient om het vonken van het hulp-relais L
te voorkomen, en een van 4 m.f. die denzelfden dienst
doet voor de contacten P I P I I van het andere relais,
waarover de remstroom loopt. Voorts het signaallampje en een regelweerstand van plm. 15 ohm.
Voor de aansluitingen raadplege men fig. 5.
We winden nu den motor op en stellen de rem M fig.
II op het palletje, zoodat de wals gaat draaien. W e
stellen den regulateur voorloopig zoo in, dat de wals
plm. 57 omwentelingen per minuut loopt, later regelen
we wel verder af. W e steken het stekkertje voor de
voeding der schryfpen in busje C. W e gaan dan de
negatieve roosterspanning op de juiste waarde instellen.
We nemen voor gelykrichter-lamp een A415, welke
plm. 20 volt roosterspanning vraagt. W e stellen schakelaar E, fig. 5, op „in", zoodat de A415 gloei- en plaatspanning heeft. Heeft de lamp nu te weinig roosterspanning, dan zal de m i l l i - a m p è r e m e t e r uitslaan, hetgeen
niet mag. Men voere nu de roosterspanning zoover op,
tot de meter op „O" staat. Bij het verstellen der spanning van de rooster-batterij zette men schakelaar E
op „uit", om redenen, vroeger vermeld.
Laat men nu de wals draaien, dan zal de pen K op
het geprepareerde papier geen teekening laten zien, omdat er geen stroom loopt.
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W e vangen nu aan met het ontvangen. Het eerste
werk dat ons te doen staat is de wals de juiste omwentelingssnelheid te geven (synchroon met den zenderwals te doen loopen). Loopt de wals te langzaam, dan
is zulks daaraan te onderkennen, dat zij nog geen volle
omwenteling heeft volbracht, als de tweede synchroniseer-stoot reeds wordt gegeven. Loopt de wals te snel,
fig. 74 geeft dit schematisch aan, dan loopt er nog fotostroom over de pen K, terwijl de wals reeds stilstaat.
Deze stroom kan een zoodanige sterkte hebben, dat
hij het relais J in werking kan stellen, waardoor de rem
of winkelhaak D loslaat, en de wals weer te vroeg haar
omwenteling aanvangt.

Men stelle den regulateur met regelaar N van fig. 11
dan ook zoodanig af, dat de fotostroom juist is afgeloopen als de wals haar omwenteling heeft volbracht.
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We stemmen nu het telefonie-ontvang-toestel af op
den beeldzender. Men zal dan een lang aangehouden
signaal hooren. Een velletje geprepareerd papier plaatsen we op de wals. Schakelaar „E" wordt op „in" gesteld
waardoor de beeld-ontvanger in bedrijf staat. De millia m p è r e m e t e r zal nu een aanwijzing geven van plm. 4
m i l l i - a m p è r e . Het relais zal hierdoor in werking worden
gesteld, de rem of winkelhaak D laat de wals los en deze
laatste zal dus aanvangen te draaien. Wjjst de millia m p è r e m e t e r een grootere stroomsterkte aan dan 4
m i l l i - a m p è r e , dan regele men dit terug met den 50.000
ohm-weerstand C, welke op het voorpaneel is gemonteerd.
Nu zal spoedig het lang aangehouden signaal gevolgd
worden door kortere stooten, de zoogenaamde synchroniseerstooten. De sterkte dezer stooten blijft gelijk aan
den afstemstoot, waarop we hebben ingesteld. W e merken nu spoedig aan den m i l l i - a m p è r e m e t e r , en uit den
luidspreker zullen we het hooren, dat tusschen de synchroniseerstooten nog een varieerende stroom aanwezig
is, de dusgenaamde foto-stroom. Zie fig. 74.
Spoedig zien we nu de teekening of foto, welke door
den zender wordt uitgezonden, op 't papier komen. Voor
't geheel opnemen der teekening is ongeveer 3 minuten
noodig. Na eenige mislukkingen, die ons aanleiding
geven het een en ander nog nauwkeuriger af te stellen,
zullen we onze moeite spoedig beloond zien door de
ontvangst van geheel gave, goed gelijkende beelden.

Foto, opgenomen zonder synchroniseerfouten van den zender.

to, opgenomen met drie synchroniseerfouten van den zender,
(drie strepen in het midden).

Foto, opgenomen met aan het begin te veel foto-stroom.
Met veerstand C 50000 ohm, de foto-stroom teruggeregeld.

