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VOORREDE VOOR DEN EERSTEN DRUK.
Toen de Heer Kluwer mij uitnoodigde, een populair werkje te
schrijven over. draadlooze telegrafie, heeft het mij toegeschenen,
dat het best aan de bedoeling van den uitgever kon worden vol
daan, door de voordracht, welke ik voor eenige gezelschappen
had gehouden, eenigszins uit te werken en deze voor het doel te
bestemmen.
De belangstellenden in de radio-telegrafie, het moderne ver
keersmiddel bij uitnemendheid, zijn vele.
Het komt mij echter voor, dat die belangstelling zich niet uit
strekt over details en kleine bijzonderheden, maar dat er behoefte
bestaat bij het grootere publiek, om een algemeen begrip te bezitten
omtrent het draadloos telegrafeeren.
Te zeer heeft deze tak van techniek zich in onze hedendaagsche
samenleving ingeburgerd, dan dat niet bij ieder ontwikkelde het
verlangen is levendig geworden, om tenminste eenigszins georiën
teerd te zijn op dit veel besproken terrein.
Het scheen mij daarom toe, dat weinig en in algemeene trekken
de hoofd-overwegingen moesten zijn, die bij de samenstelling van
een kort geschrifje moesten voorzitten.
Welnu, een voordracht, welke in één avond wordt uitgezegd,
is een waarborg voor de gewenschte beknoptheid. Tevens is de
spreekvorm, waarin een voordracht pleegt vervat te zijn, niet
ondienstig voor het beoogde doel, daar voor populariteit een luchtige
woordvoering gewenscht is.
Het spijt mij echter, dat niet tevens de proeven, die ik bij de
voordracht vertoonde, in het onderhavige geschriftje konden
worden aangehouden, maar dat deze door woord en teekening
moesten worden vervangen.
Zeer gaarne hoop ik voor den uitgever, dat deze laatste om
standigheid geen beletsel voor zijn onderneming moge zijn en dat
de draadlooze telegrafie, die zonder draad zich zelf weet te redden,
ook zonder proeven zal worden aanvaard.

VOORREDE VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Waar het nauwelijks een half jaar geleden is, dat de eerste druk
het licht zag, heb ik mij van aanvulling onthouden.
Ook zijn er geen veranderingen aangebracht. Alleen is met
meerdere woorden het doel van de aardverbinding bij radio-telegrafische stations uiteengezet.
In de vleiende bespreking, welke Prof. v. d. Bilt in het week
blad „De Ingenieur” aan dit boekje heeft gewijd, werd zulks in
overweging gegeven.
Moge deze tweede druk eveneens zijn weg vinden.

VOORREDE VOOR DEN DERDEN DRUK.
Op enkele plaatsen heeft de inhoud vermeerdering ondergaan.
De belangrijkste aanvulling wordt gevormd door de eenigszins
uitvoerige behandeling van de tijdsein- en weerberichten, zooals
die door eenige groote buitenlandsche stations worden gegeven.
Waar vele amateurs er zich op toeleggen, deze seinen op te
vangen, en hun aantal waarschijnlijk belangrijk zal vermeerderen,
wanneer straks de Nederlandsche administratie zal hebben voldaan
aan den wensch van de Ned. Ver. voor Weer- en sterrenkunde,
om ook hier te lande het opvangen van radio-telegrafische berichten
vrij te laten, scheen het mij gewenscht, den liefhebber eenige
aanwijzingen te verstrekken betreffende het samenstellen van een
ontvanginrichting.
Deze en nog andere aanvullingen zijn in noten ondergebracht,
waardoor de oorspronkelijke tekst ongerept is gebleven.
Moge deze uitbreiding het boekje ten goede komen.

VOORREDE VOOR DEN VIERDEN DRUK.
Het boekje is thans in twee gedeelten gesplitst.
Het eerste gedeelte, waarin de natuurkundige grondslagen van
de draadlooze telegrafie worden behandeld, is onveranderd gebleven,
terwijl dé noot, die in den derden druk de aanvulling herbergde,
na belangrijk te zijn uitgebreid, in een op zich zelf staand aan
hangsel is veranderd, waarin den amateurs een beknopte handleiding
wordt gegeven voor het samenstellen van een ontvanginrichting.

Konden we in het eerste gedeelte, waar we zelf het woord
voerden en de lezer slechts toeluisterde, met omzichtigheid de
moeilijkheden ontgaan en toch de vereischte hoogte bereiken om
een uitzicht te genieten, in het tweede gedeelte is het anders gesteld.
Daarin gaat de lezer zelf zijn weg, om de meer gecompliceerde
werkelijkheid door proefneming te verkennen. Om hem daarbij alles
te verklaren is niet mogelijk. De verschijnselen, die den opmerkzamen amateur bij zijn proefnemingen zullen treffen, zijn daartoe
te talrijk en te zeer afhankelijk van de omstandigheden. De natuur,
hoewel leerares van alle kunsten, is geen paedagoge. Ook op den
beginnenden amateur wordt de volle ingewikkelde werkelijkheid
losgelaten.
We hebben ons daarom in de handleiding in de eerste plaats
tot de feiten gewend.
Niettemin is er naar gestreefd, om van de voornaamste ver
schijnselen een verklarende voorstelling te geven, in de hoop, dat
hierdoor aan de proefnemingen in het algemeen meerdere inhoud
zou* worden verleend.
VOORREDE VOOR DEN VIJFDEN DRUK.
De oorlog, die de aandacht in zoo ruime mate in beslag neemt,
heeft de belangstelling voor de draadlooze telegrafie nog niet
gedoofd. De vierde oplaag, die ongeveer tegelijk met de oorlogs
verklaring verscheen, is nog eerder uitgeput, dan de strijdzin der
volken.
Ware het omgekeerd geweest of liever waren beide even snel
geëindigd, alles zou dan gebaat zijn geweest; ook het boekje zelf.
Nu is het moeilijk, gegeven de ongewisheid der tijden, veranderingen
aan te brengen. Niettemin is de opgaaf der seintijden van de ver
schillende stations en hetgeen door hen wordt geseind, geheel
herzien, in de hoop, dat de aangebrachte wijzigingen na den oorlog
van kracht zullen blijven.
Voor het overige zijn in den tekst hier en daar aanvullingen
gegeven om het contact met het heden niet te verliezen.
VOORREDE VOOR DEN ZESDEN DRUK.
Het eerste gredeelte is nagenoeg ongewijzigd gebleven.
In het tweede gedeelte is de opgaaf der seintijden van de ver
schillende stations herzien en bijgewerkt.

VOORREDE VOOR DEN ZEVENDEN DRUK.
Deze zevende druk is belangrijk uitgebreid. De groote veran
deringen, die de radiotelegrafie de laatste jaren heeft ondergaan,
maakten dit noodig.
Aan het eerste deel is een uitvoerig naschrift toegevoegd, waarin
de ongedempte golven, de draadlooze telefonie en de drie-electrodenlamp zijn behandeld.
Ik hoop, dat de lezer er in zal slagen, hieruit een algemeen in
zicht op te doen aangaande deze dingen, wier gewichtigheid mij
gedreven heeft ze te behandelen, doch wier ingewikkelde aard mij
meermalen heeft doen aarzelen bij het schrijven.
Het tweede deel is eveneens ingrijpend herzien en aangevuld.
Ook daar is een plaats aan het wonder van dezen tijd, de drieelectrodenlamp ingeruimd en zijn ten aanzien hiervan aan de
amateurs de noodige aanwijzingen verstrekt.
De lijst der stations met hun seintijden is geheel omgewerkt.
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DRAADLOOZE TELEGRAFIE.
Wenn du vom allem dem, was diesc BlStter fült,
Mein Leser, nlchts' des Dankes wert gefunden,
So sei mir wenigstens für das verbunden,
Was ich zurück behielt.
LESSING.

In de volgende regelen zullen wij ons eenigen tijd bezig houden
met de draadlooze telegrafie, een wetenschap, kort van naam, maar
lang in haar wezen. In de weinige jaren van haar bestaan toch, is
ze van een succesvolle proefneming opgegroeid tot een rijpe en 1
volwassen loot van de moderne techniek.
Het is werkelijk verbazingwekkend, als men nagaat, dat het
nauwelijks 20 jaar geleden is, dat Marconi voor het eerst zijn
vernuftig voorstel deed, om zonder draad te telegrafeeren en hoe
nu reeds de Oude en Nieuwe Wereld onverbonden met elkander
in verbinding staan en men in Engeland de telegraafteekens aan
het luchtruim toevertrouwend, deze in Amerika vermag op te
vangen.
Tusschen deze beide tijdstippen, hoe kort hun afstand in tijd
ook moge zijn, ligt een rijke geschiedenis met vele belangrijke
feiten, ontdekkingen en vernuftige uitvindingen van allerlei aard.
Een geschiedenis, waarin de jaartallen zouden moeten worden
• vervangen door getallen van kleinere tijdmaat, daar schier iedere
maand de brenger is geweest van nieuwe mededeelingen. En ook
thans nog is de' voleinding niet bereikt en getuigen de gezag
hebbende technische tijdschriften nog bijna voortdurend van meer
of minder belangrijke en zelfs hoogst belangrijke verbeteringen.
Men denke slechts aan de gerichte draadlooze telegrafie, die het
mogelijk maakt, de golven, welke de teekens moeten overdragen,
slechts maar één richting uit te zenden, evenals men bij een lamp
door een reflector de uitstraling naar alle zijden belet, waarbij het
licht. meer economisch naar één richting wordt uitgezonden.
Men denke verder aan een meer nauwkeurige afstemming, die,
om eens een pathetisch beeld te gebruiken, van het geefstation
%•
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en het ontvangstation als het ware maken moet twee gelijk ge
stemde zielen, die, door haar omgeving onbegrepen, slechts elkander
kunnen verstaan.
Wanneer nog de juist met dit laatste zoo nauw samenhangende
draadlooze telefonie vermeld. wordt, dan is van het vele, dat op
het oogenblik in wording is, het belangrijkste genoemd.
Moest in dit kort bestek dit alles behandeld worden, dan ware
de vrees gewettigd, dat wij zóó fragmentarisch zouden moeten
zijn en zóó van den hak op den tak zouden moeten springen,
dat ook dit geschriftje in ware afbeelding van het onderwerp
draadloos worden zou.
Wij zullen daarom van het vele, dat het onderwerp biedt,
slechts weinig nemen en ons, met weglating van historische
bijzonderheden en aantrekkelijke details, bepalen tot de grond
beginselen, waarop de draadlooze telegrafie berust.
■*'
Vragen wij ons daartoe eerst eens af: wat is wel H&T belang
rijkste element in de draadlooze overbrenging van berichten? Het
spreekt dan vanzelf, dat dit de overbrenger zelf is, nl. de electrische
golven.
Hoe moeten we ons die nu voorstellen?
Het antwoord op deze vraag is moeilijk, daar wij de hypothese
als hulpmiddel moeten nemen en verplicht zijn te spreken van een
hypothetische stof (den aether), welke de geheele wereldruimte
vult en zich overal bevindt; een stof, die men zich moet denken
zoo ijl te zijn, dat zij zelfs alle andere stoffen doordringt en opvult.
Een stof, waarvan elk deeltje aan zijn plaats gebonden is en slechts
een klein eindje daarvan kan worden verwijderd, maar dat, los
gelaten, oogenblikkelijk weer zijn oorspronkelijken stand gaat in
nemen en zoo haastig naar zijn eigen plaatsje terugsnelt, dat het
in ziji} haast zijn deur voorbij loopt en eerst na eenige slingeringen i
weer tot rust komt.
Hetzelfde vertoont een slinger, dat wil zeggen een bol, op
gehangen aan een touwtje. Wanneer men den bol uit. zijn evenwichtsstand brengt en hem daarna loslaat, zoekt hij onmiddellijk
zijn evenwichtsstand terug, welke hij eerst na eenige slingeringen
hervindt.
Gaan wij nu verder met de bovengenoemde hypothetische stof,
dan moeten wij ons voorstellen, dat de aetherdeeltjes niet onafhan
kelijk van elkander zijn, maar dat elk deeltje de werking van zijn
omliggende makkers ondervindt, zoodat het slingeren van één
deeltje het slingeren van alle naastbijgelegen deeltjes ten gevolge
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heeft. Deze op hun beurt brengen wéder volgende deeltjes in
beweging, enz.
Hierdoor kan men zich voorstellen, hoe het mogelijk is, dat
trillingen of slingeringen in den aether opgewekt, zich voortplanten
naar alle richtingen.
Iets dergelijks, als hetgeen in den aether plaats vindt, merkt
men op, als men een steen in een vlakken waterspiegel werpt.
Waar de steen in het water ploft, wordt aan de waterdeeltjes
een beweging medegedeeld, en daar ook de waterdeeltjes niet
onafhankelijk van elkander zijn, wordt deze beweging naar alle
zijden voortgeplant. Dit bespeurt men aan de kringvormige golven,
welke zich vertoonen rondom het punt, waar de steen in het water
is geworpen; kringen, die hoe langer hoe wijder worden niet alleen,
doch ook steeds vlakker, om ten slotte met lichte waterrimpels
langzamerhand over te gaan in den vlakken waterspiegel.
Wat de aehtergolvingen aangaat, schijnt het misschien wat
vreemd, dat deze golven, die wij op geenerlei wijze bespeuren,
zulke afstandswerkingen kunnen teweegbrengen.
Om deze moeilijkheid op te heffen, is het wellicht goed, te
wijzen op de overbrenging van het geluid, dat zich als golven in
de lucht voortplant op ongeveer dezelfde wijze, als de trillingen
in den aether.
Niemand ziet de geluidsgolven. Haar bestaan echter is niet aan
twijfel onderhevig en dat een geluid hier geuit en ginds gehoord
kan worden, heeft voor niemand iets vreemds.
Om de vergelijking nog vollediger te maken, kunnen we ons
even in de herinnering terugroepen het feit, dat enkel de trillingen
beneden de 6000 ongeveer en boven de 15 ongeveer per secunde
door ons oor als geluid worden waargenomen. Alle andere lucht
trillingen bemerken wij op geenerlei wijze. Toch heeft het verstand
er geen bezwaar tegen, om aan te nemen, dat deze trillingen wel
degelijk bestaan.
Om eventueele verwarring te voorkomen, is het misschien ook
niet ondienstig, nog even te spreken van de warmte en het licht.
Zooals waarschijnlijk bekend is, vat men deze beide natuurkun
dige verschijnselen ook op als golf- en trillingsbewegingen en wat
misschien verwarring kan stichten is de wetenschap, dat èn warmte
èn licht beide trillingen zijn in denzelfden aether, als waarin we
ons gedacht hebben, dat ook de electrische trillingen zich voort
planten.
Hoe het nu mogelijk kan zijn, dat een aethertrilling nu eens
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licht, dan weer warmte en ook elektriciteit kan zijn, zal misschien
wat vreemd schijnen,
Er zij daarom op gewezen, dat deze aethertrillingen van elkander
verschillen in trillingssnelheid, dus in het aantal trillingen per
secunde.
Zoo zijn de trillingen van het licht het snelst. Het aantal tril
lingen van het licht bedraagt gemiddeld ongeveer 500 billioen
per secunde. De warmte trilt langzamer. Deze laatste volbrengt
zoo ongeveer één millioen trillingen per secunde.
Tot de wetenschap, dat warmte, licht en electriciteit trillingen
zijn in dezelfde stof, is men gekomen, toen men vond, dat de
voortplantingssnelheid voor deze verschijnselen precies even groot
is. De juistheid van deze conclusie wordt aanstonds gevoeld, als
men wederom even bij het geluid in de leer gaat.
Een concert zou niet mogelijk zijn, als hooge en lage tonen
door de lucht niet even snel werden voortgeplant. We kunnen
daarom de lucht niet dankbaar genoeg zijn, dat zij ons den tonenchaos bespaart, die ontstaan zou, indien van elke harmonie de
samenstellende tonen handicapsgewijze op ons afkwamen.
Waar dus eenzelfde stof, de lucht, al haar trillingen met dezelfde
snelheid voortplant, ligt het voor de hand, waar warmte, licht en
electrische golven dezelfde voortplantingssnelheid hebben, deze
omgekeerd aan éénzelfde stof toe te schrijven.
Vatten wij nu alles eens samen, wat we van het geluid en de
verschillende aethertrillingen hebben gezegd en bezien wij het
geheel in verband met de trillingsgetallen, dan komen wij tot de
conclusie, dat de electrische aethertrillingen zich verhouden tot de
waarneembare licht- en warmte-aethertrillingen, zooals de niet
meer waarneembare luchttrillingen tot het waarneembare geluid.
Voor de electrische golven missen wij dus een zintuig.
De techniek nu echter heeft hierop wel raad geweten en heeft zin
tuigen gemaakt, die in staat zijn, te reageeren op electrische golven.
Deze zintuigen zijn zóó gevoelig, dat zij zelfs, heel zwakke aether
trillingen aan den dag kunnen brengen.
Dat de techniek, wat dat betreft, heel wat vermag,, blijkt ook
wel op ander gebied. Denken wij maar eens aan de fijne in
strumentale zintuigjes, die ons hier kunnen vertellen, dat er b.v,
te Messina een aardbeving is. Hetzelfde bewijst ook de foto
grafische plaat, die gevoeliger is en scherper kijkt dan ons oog
en b.v. sterren aan den hemel ontdekt, die niet met het bloote
oog, zelfs al is dit gewapend met kijkers, te zien zijn,

!
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Nu de electrische golven wat nader tot ons gebracht zijn,
kunnen wij verder gaan vragen:
Hoe wekt men bij de draadloóze telegrafie de golven op en
hoe neemt men ze op grooteren afstand waar?
Beginnen we nu/ met het eerste en laten wij maar dadelijk met
de deur in huis vallen en zeggen, dat men voor het opwekken
van electrische golven noodig heeft:
le. een electrischen stroom.
2e. een inductieklos of Ruhmkorff.
3e. Leidsche flesschen.
4e. eenige windingen koperdraad.
Een electrische stroom is tegenwoordig weinig bijzonders meer.
De moderne tijd met haar electrische trams, telegraaf en telefoon
en meer andere dergelijke zaken, heeft ons hiermede reeds lang
vertrouwd gemaakt.
Bij een electrischen stroom denkt men, zooals de naam reeds
• aangeeft, aan iets, dat stroomt, aan iets, dat wij kunnen halen uit
een element, aan iets, dat een eïectrische centrale ons door kopergeleidingen kan toevoeren.
Bij een electrischen stroom denken wij aan de sterkte van den
stroom, die wij uitdrukken in Ampères en aan de spanning, die
wij uitdrukken in Volts.
Over dit vage begrip spanning nog een enkel woord.
Spanning moet men als een soort electrischen druk opvatten.
Wanneer dus in een draad een stroom loopt, dan zal aan de uit
einden een zeker electrisch drukverschil heerschen, als oorzaak van
de electrische beweging.
Aan de klemmen van een element bestaat een zeker electrisch
drukverschil, dat, wanneer men de klemmen van het element door
een draad verbindt, in dien draad een stroom zal doen ontstaan,
welke sterker zal zijn, naarmate de weerstand van dien draad
geringer is.
Deze weerstand zal gering zijn, als de draad dik en dus de
weg, dien hij den stroom aanbiedt, breed is.
Men kan het begrip electrische spanning en electrisch spannings
verschil nog wel op andere wijze verlevendigen, door b.v. het
spanningsverschil aan de klemmen van een element op te vatten
als een soort temperatuursverschil. De ééne klem kan men zich
gloeiend heet denken en de andere zoo koud als ijs. Verbindt
men ze dan met elkander door een metaaldraad, welke als een

•
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goede geleider moet worden aangemerkt, dan heeft er oogenblikkelijk een warmtebeweging in dien draad plaats, waarbij er warmte
vloeit van de klem met hooge temperatuur naar die met lage
temperatuur.
Een electrische stroom heeft verschillende eigenschappen.
Eén van die eigenschappen is deze, dat de stroom magnetisme
kan opwekken.
Laat men een stroom loopen door een aantal windingen, waarin
zich een stuk ijzer bevindt, dan wordt dit ijzer magnetisch. Doet
men den stroom ophouden, dan verdwijnt het magnetisme weder.
Dit samengaan van electrische strooming met magnetisme is
zoo innig, en deze beide verschijnselen behooren zoozeer onaf
scheidelijk bij elkander, dat ook het omgekeerde verschijnsel plaats
grijpt, nl.:
Wanneer men in een aantal. draadwindingen plotseling een
magneet plaatst, dan gaat er door die windingen een stroom
loopen, wanneer ze tenminste een gesloten keten vormen. Dit
laatste is voor een stroom altijd onontbeerlijk. Indien de draad, *
waaruit de windingen bestaan, niet gesloten is, dan zal aan de
uiteinden een zeker spanningsverschil optreden, dat een stroom
zou veroorzaken, indien er een sluitdraad aanwezig was.*)
Het ligt voor de hand, dat dit spanningsverschil hooger zal zijn,
naarmate het aantal windingen grooter en de magneet sterker is.
Deze laatste omstandigheid maakt, dat deze inrichting in bijzondere
mate geschikt is, om hooge electrische spanningen op te wekken.
Om dit principe berust de inductieklos, of Ruhmkorff.
Om dus zoo’n instrument tot het opwekken van hooge span
ningen te vervaardigen, neemt men een zeer groot aantal draad
windingen en laat deze eindigen op twee koperen knoppen.
Binnen deze windingen plaatst men nu plotseling een magneet.
Indien men dit periodiek herhaalt, zal er tusschen de knoppen een
periodiek spanningsverschil optreden.
De vraag is nu maar, hoe plaatst men binnen die windingen,
welke bij den inductieklos, zooals die in fig. 4 voorkomt, wel 70000
in getal zijn, zoo snel opeenvolgend een magneet?
Men doet zulks aldus: men plaats binnen de windingen een
*) Wanneer men den magneet plotseling wegneemt, gaat er eveneens een stroom
loopen en wel een stroom in tegengestelde richting. Voor een vlugge en over
zichtelijke rangschikking der begrippen is dit feit verzwegen. Desverkiezend kan
men de redeneerlng, die verder volgt, met dit feit aanvullen.
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stuk ijzer, hetwelk door een tweede stel windingen omgeven is.
Door deze laatste windingen laat men nu een stroom loopen, welke
men voortdurend sluit en weder verbreekt. Het ijzer is dan af
wisselend magnetisch en niet magnetisch. Dit heeft dezelfde uit
werking, .alsof men in de 70000 windingen periodiek plotseling een
magneet plaatst.
Het .komt er nu op aan, door de magneetwiudingen, zoqals wij

Fig. 1.

ze maar noemen zullen, een stroom te leiden, die voortdurend
verbroken wordt.
Men kan dit doen .op de wijze, zooals dit in fig. 1 is voor
gesteld, waarbij de stroom, afkomstig van een paar elementen of
van een electrische centrale, zich zelf verbreekt en weer sluit.
Deze figuur geeft een afbeelding van den boven beschreven in
ductieklos of-Ruhmkorff.
Men zij er op bedacht, dat deze afbeelding in geenen deele
natuurgetrouw is, maar dat bij de samenstelling er van enkel de
bedoeling heeft voorgezeten, op een schematische en overzichtelijke
wijze het principe van het toestel uit te beelden.
De zigzaglijnen, die op de teekening voorkomen, stellen draadwindingen voor. Zooals uit de figuur blijkt, zijn er twee stuks van
i
!
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zulke windingen geteekend, de eene met een dunne en de andere
met een dikke lijn. De dun-geteekende stelt de 70000 windingen
voor, waarvan hierboven sprake is geweest. Zij eindigen op twee I
ronde knoppen.
De dikkere zigzaglijn geeft een afbeelding van de windingen,
die wij hierboven met den naam van magneetwindingen bestem
peld hebben. In het inwendige van deze laatste bevindt zich de
ijzeren kern a.
Tegenover het ééne uiteinde van de kern a bevindt zich op
korten afstand een kleiner stukje ijzer b, hetwelk aan een hef
boompje c is bevestigd, dat zijn draaipunt heeft in d. Een veer
f trekt dit hefboompje achterover, zoodat dit tegen den stut g
aanligt.
Bij e bevindt zich de stroombron. Hier bevinden zich dus
eenige elementen, of eindigen de toevoerleidingen van de electrische centrale.
De stroom neemt nu als volgt zijn loop: van de stroombron
door magneetwindingen, vervolgens door den hefboom c via
het stutcontact g naar de stroombron terug.
Er is dus een gesloten metallieke keten voorhanden, daar zoo- wel het hefboompje c als de stut g van metaal vervaardigd zijn.
Tengevolge van dezen stroom wordt de ijzeren kern a magne
tisch. Het stukje ijzer b wordt dientengevolge aangetrokken. Alsnu
verlaat het hefboompje c den stut g. Door deze laatste omstan
digheid is thans de stroom niet langer gesloten en houdt op te
circuleeren. Het magnetisme in de kern verdwijnt dus weder en
de aantrekkende werking doet zich niet verder gelden. Het stukje
ijzer b keert daardoor in zijn oorspronkelijken stand terug en het
contact te g wordt wederom gemaakt. Het hierboven geschetste
spel herhaalt zich nu ten tweede male en' zoo vervolgens. De
stroom door de magneetwinding wordt dus op automatische wijze
verbroken en gesloten.
Dien veranderlijken stroom door de magneetwindingen kan men
ook nog op andere wijze verkrijgen.
Vele van de hedendaagsche gemeentelijke centrales fabriceeren
in plaats van den zoogenaamden gelijkstroom, zooals die door
een element geleverd wordt, een stroom, welken men wisselstroom
noemt. Zooals de naam reeds aangeeft, moet men hierbij denken
aan een stroom, die voortdurend van richting wisselt. Gewoonlijk
bedraagt daarbij het aantal stroomwisselingen honderd per secunde.
Wanneer men nu een dergelijken stroom van de centrale be-
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trekt en dien door de magneetwindingen van den RuhmkorfF zendt,
dan heeft men vanzelf reeds, wat men noodig heeft. Een stroom
toch kan niet van richting wisselen, zonder een oogenblik op te
houden.
Het voordeel, dat men door het gebruik van wisselstroom be
reikt, is hierin gelegen, dat men de veerinrichting geheel kan
missen.
De wijze, waarop de groote centrales den wisselstroom opwek
ken, zullen we hier niet bespreken. Dit zou ons te ver voeren.
Misschien mag in aansluiting met het bovenstaande met de korte
mededeeling worden volstaan, dat ook hier draadwindingen en
beweeglijke magneetsystemen de voornaamste rol spelen.
Wanneer wij nu veronderstellen, dat de centrale ons wisselstroom
van circa 120 Volt toevoert, dan rijst allëreerst de vraag, tot
welke spanning de RuhmkorfF dezen stroom weet op te voeren.
Indien wij te maken hebben met een RuhmkorfF, zooals wij
dien reeds hiervoor hebben beschouwd en zooals die in fig. 4
nader is afgebeeld, wordt aan de knoppen, waarop de 70000
windingen eindigen, een spanning van zoo ongeveer 70000 a 80000
Volt geproduceerd. Die hooge spanning zal er dus 100 keeren in
de secunde zijn en niet zijn.
Men kan nu natuurlijk, wanneer men de knoppen van den
RuhmkorfF door een draad verbindt, stroomen verkrijgen, die er
afwisselend 100 maal in de secunde zullen zijn en niet zijn.
Om behoorlijke golven te kunnen uitzenden, moeten de wisse
lingen echter veel sneller plaats grijpen. Het is nog niet voldoende,
dat wij • thans over een hooge spanning kunnen beschikken, maar
de stroomwisselingen moeten bovendien meer het karakter krijgen
van snelle stroomtrillingen, van zoo ongeveer eenige honderd
duizenden malen in de secunde.
Wij komen nu tot de vraag, hoe men zulks gedaan krijgt.
Om dit te bereiken, maken wij gebruik van een Leidsche flesch.
Wij zijn hierbij genaderd tot het derde hulpmiddel, dat wij als
benoodigd hebben aangemerkt, om electrische golven te kunnen
uitzenden.
Een Leidsche flesch is een glazen beker, welke van binnen en
van buiten,- tot op eenigen afstand van den rand, met bladtin is
beplakt. Het geheel bestaat dus uit twee eenigszins uitgebreide
metallieke electriciteitsgeleiders, welke van elkander door een nietgeleider zijn gescheiden.
Glas geleidt nl. evenals lucht de electriciteit niet.

I
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.Wij brengen nu de schakeling aan, zooals die in fig. 2 schema
:
/
tisch is weergegeven.
Op dez? teekening zijn vaij. den RumldcorfF enkel de beide
knoppen a en b geteekend. De overige deelen van dit .toestel
zijn gemakshalve weggelaten.
In .het midden tusschen 'deze beide knoppen is op schematische
wijze een Leidsche flesch c geteekend. Het binnen- en het buitenb

a

/

f
i

;

.•

d

\

i

vwwwwwww
Fig. 2.

bekleedsel zijn daarbij op eenigen afstand van elkander weerge
geven. De overige deelen, waaruit de figuur is opgebouwd, bestaan
uit een lmiQe zigzaglijn, welke. een aantal draadwindingen voorstelt
en een vonkryimte d.
Onder, deze laatste moet men eenvoudig verstaan een paar
koperen bolletjes, welke op korten afstand, b.v. een paar millimeter,
. van. elkander verwijderd zijn. Tusschen de beide bolletjes kunnen
electrische vonkontladingen optreden, wanneer op een of andere
wijze aan de beide .bolletjes een hoog electrisch spanningsverschil
wordt medegedeeld.
De wijze, waarop de verschillende deelen met elkander verbon
den zijn, is door de figuur op voldoende wijze aangegeven. De
. beide, knoppen a en b van den RumhkorfF zijn daarbij verbonden
met de beide bekleedselen van de Leidsche flesch c. Voorts merkt
men Dp, dat de beide knoppen bovendien npg verbonden zijn met
de draadwindingen en de vonkruimte d, terwijl deze beide laatste
i
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tevens onderling met elkander verbonden zijn ter plaatse, waar
het pijlpuntje geteekend is.
Dit pijlpuntje stelt in de schematische taal van de draadloozetelegrafietechniek een veranderbaar contact voor. Men denke daarbij
b.v. aan een klem, welke men naar keuze aan een van de vele
draadwindingen kan vasthechten.
Met behulp van het boven besproken schema en de daarbij
vermelde toestellen, zal nader blijken, dat het mogelijk is, de
vereischte snelle stroomtrillingen op te wekken. Van deze laatste
tot de electrische golven rest ons dan nog maar een korten stap
te doen.
Allereerst doordringe men zich daartoe van de wetenschap, dat
men een Leidsche flesch moet opvatten als een verzamelplaats
voor de electriciteit. Men begrijpt zulks dadelijk, als men nagaat,
dat de Leidsche flesch in de teekening eigenlijk niets anders doet,
dan het metallieke oppervlak van de RuhmkorfF-knoppen vergrooten. Immers, de knoppen zijn gewoon met de bladtinplaten
verbonden. Op deze grootere oppervlakte kan dus vanzelf al meer
electriciteit zitten dan op zoo’n kleinen knop.
Bovendien wordt de hooggespannen electriciteit, welke van den
eenen knop naar den anderen wil gaan stroomen, slechts tegen
gehouden door een dunnen glaswand.
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat de electriciteit in
menigte als ’t ware begeerig tegen het glas opdringt.
Die groote hoeveelheid hooggespannen electriciteit, welke, laat
ons maar eens denken, wil gaan stroomen van het buiten- naar
het binnenbekleedsel, wordt dus tegengehouden door het glas. De
electriciteit, welke zich op deze plaats den weg versperd ziet, zoekt
nu een andere route en vindt die in de vonkruimte.
Men raadplege hierbij fig. 2.
Wel biedt natuurlijk de niet-geleidende, met aether doortrokken
lucht weerstand. Wel schuiven de aetherdeeltjes op zijde wat zij
kunnen, onder den invloed van dien grooten druk, maar bij dien
hooggespannen aandrang moet het buigen of barsten. Met een
knal slaat de aether door en de electriciteit vliegt met een reuzen
vaart naar het binnenbekleedsel.
Deze vaart is zóó groot, denken we nog maar eens aan den
gewonen slinger, dat nu het binnenbekleedsel overpropt raakt met
electriciteit. Hierdoor is de zaak juist omgekeerd en er is nog geen
evenwicht. Hetzelfde verschijnsel herhaalt zich nu in omgekeerde
richting en weer ontstaat er een vonk in de vonkruimte. Op deze
Draadlooze Telegrafie.
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wijze komt na eenige heen- en weerslingeringen de zaak tot rust.
Deze slingeringen zijn de hoog-frequente trillingen, die wij noodig
hebben. Deze slingeringen volgen zoo vlug op elkander, dat er
zoo ongeveer 1 000 000 in de secunde zouden plaats hebben, indien
het geheele verschijnsel één secunde duurde.
In werkelijkheid duurt dit echter slechts heel kort, niet eens één
tienduizendste deel van een secunde. Voor het oog is het dus net,
of er maar één vonk overspringt en hebben wij niet het idee, dat
deze uit een reeks oscilleerende (heen- en weergaande) vonken
bestaat. Ook voor het oor is deze vonk ondeelbaar en wij hooren
dan ook slechts één knal-tik.
Daar de wisselstroom, welke de centrale levert, 100 wisselingen
in de secunde maakt, zullen in de vonkruimte ook 100 gecom
pliceerde vonken per secunde optreden. De vonkruimte zal dus een
ratelend geluid produceeren. Het geheel is te vergelijken met een
slinger, welke een ongehoord kleinen slingertijd heeft. Honderd
keeren in de seconde wordt deze slinger op gang gebracht en
volbrengt dan iederen keer eenige heel snelle heen- en weer
gangen.
Van de draadwindingen, welke in de hoog-frequentie keten voor
komen, hebben wij nu nog niet gesproken.
Ieder zal echter wel begrijpen, dat deze draadwindingen, door
welke die heen- en weerslingerende electriciteit zich een weg moet
banen, een remmenden invloed op de beweging zullen uitoefenen.
Men moet dus die windingen als een soort rem beschouwen. Wil
men de rem sterker maken, dan neemt men meer windingen. Het
veranderbare contact biedt hiertoe de gelegenheid.
Het allerbelangrijkste nut van deze veranderbare rem is hierin
gelegen, dat men hierdoor de snelheid der electrische trillingen kan
regelen. Men kan dus de trillingen sneller en langzamer maken.
Op deze wijze heeft men het in zijn macht, de electrische toon
hoogte van de slingerketen: Leidsche flesch—windingen—vonkruimte
te stemmen, even mooi en even zeker als men een viool of piano
stemmen kan.
Dit begrip electrische toonhoogte, dat hier op eens wordt inge
voerd, zal wel geen moeilijkheden opleveren. Het is toch over
bekend, dat het geluid, hetwelk door ons oor wordt waargenomen,
bestaat uit een trillingstoestand van de lucht, welke door voor
werpen als trillende snaren e.a. in beweging wordt gebracht. Hoe
meer trillingen een voorwerp in de secunde uitvoert, hoe hooger
de toon is, die het produceert. Het begrip electrische toonhoogte
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is dus een dergelijke vergelijkende beeldspraak, als gelegen is in
de uitdrukking: kleurenharmonie e.a.
Het begrip electrische toonhoogte en de verdere verwantschap
met de bekende eigenschappen, welke aan het geluid eigen zijn,
geven ons den sleutel in handen, om de nog overblijvende zaken,
welke van de draadlooze telegrafie moeten worden beschouwd,
op eenvoudige wijze te verklaren.
Niet alleen een viool of een piano kunnen tonen verwekken,
het is een overbekend feit, dat elk voorwerp, dat trillen kan, een
toon kan geven en altijd denzelfden toon, zijn eigen toon.
Zoo heeft een lampeglas zijn eigen toon, een wijnglas zijn eigen
toon, evenals een belschaal, enz.
Evenzoo is het nu met de electrische trillingen gesteld. Niet
alleen, dat zoo’n trillingsketen: Leidsche flesch—windingen, trillen
kan en een eigen electrischen toon bezit, neen, alles wat in elec
trische trilling geraken kan, heeft een eigen electrischen toon. Een
spoel, bestaande uit draadwindingen, heeft een eigen electrischen
toon, een gewoon stuk metaaldraad ook en een metaalplaat eveneens.
Bij de electriciteit heeft men dan ook dezelfde resonantie- of
medeklinkingsverschijnselen, welke aan het geluid eigen zijn.
Wanneer een zekere toon geproduceerd wordt, dan gaat alles
in den omtrek medetrillen, wat dezelfde toonhoogte heeft. Als men
in een kamer een zekeren toon voortbrengt, dan gebeurt het vaak,
dat ineens het lampeglas, een wijnglas, een kan of iets dergelijks
begint mede te trillen. Ook gebeurt het, dat een voorwerp, op
een piano geplaatst, bij een bepaalden toon gaat mederinkelen. Dit
medetrillen of resoneeren, zooals men dit noemt, heeft alleen dan
plaats, wanneer het betrokken voorwerp dezelfde toonhoogte heeft
als de toon, welke wordt aangeslagen.
Zoo zal een spoel met draadwindingen, die aan een electrische
slingerketen wordt verbonden, mede gaan trillen, wanneer haar
eigen electrische toon overeenstemt met dien van de slingerketen.
Men moet deze laatste dus net zoo lang stemmen, totdat er reso
nantie intreedt.
Bij de draadlooze telegrafie wordt, voor het uitzenden van de
' electrische golven, van het electrisch resonantieverschijnsel een nuttig
gebruik gemaakt. Men doet zulks met de bedoeling, de uitwerking
van de trillingen te versterken, evenals bij een viool een klankkast
wordt aangebracht.
De resonantie bij electrische golven en ook bij het geluid vindt
haar oorzaak hierin, dat een lichaam, hetwelk een zekeren trillings-
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tijd bezit, zal gaan trillen, wanneer aan dat lichaam stootjes worden
gegeven, welker tusschentijd gelijk is aan den trillingstijd van het
voorwerp. Onder trillingstijd verstaat men den tijd, die noodig is
om den heelen heen- en weergang te volbrengen.
Denken wij maar eens aan een slinger. Geeft men aan den bol
kleine stootjes, dan zal de uitwerking van het eene stootje die van
het andere in het algemeen tegenwerken, waardoor de bol wel meer
of minder in beweging zal geraken, maar toch niet regelmatig zal
gaan slingeren. Om dit laatste te bereiken, is het noodig, dat men
aan de stootjes een tijd-tusschenruimte geeft, die gelijk is aan den
slingertijd van den slinger. Indien men hiervoor zorgt, zullen zelfs
een aantal heel kleine stootjes voldoende zijn, om ten slotte aan
den slinger een groote uitwijking te geven.
Ditzelfde merken wij ook op, als wij een zwiepende loopplank,
over een sloot gelegen, moeten passeeren. Indien wij dan zouden
stappen in hetzelfde tempo, waarmede de plank op en neer gaat,
dan zou ons spoedig de ramp treffen, dat de plank doormidden brak.
Bij intuïtie gaat dan ook in zoo’n geval ieder uit de maat stap
pen. Zelfs schijnt het bij militairen voorschrift te zijn, wanneer
een troep een brug passeert, die, zooals ophaalbruggen en lange
draaibruggen, eenigszins slap is, de manschappen uit de maat te
laten stappen.
Bij resonantie van het geluid heeft hetzelfde plaats, Wanneer
wij een bepaalden toon produceeren, dan volbrengt de lucht een
bepaald aantal trillingen per secunde. Is er nu een lampeglas in
de buurt, dat eenzelfden eigen toon heeft, dan zal de lucht bij haar
heen- en wederslingeren daar tegenaan botsen en op die wijze de
juiste periodieke stootjes opleveren, die noodig zijn, om het lampe
glas te doen trillen.
Dat resonantie ook in dit geval zeer sterk kan zijn, leert ons
het verschijnsel, dat wijnglazen door medetrilling kunnen scheuren.
De wijze, waarop men in de draadlooze telegrafie electrische
golven uitzendt, kan thans aan de hand van de besproken ver
schijnselen met enkele woorden worden uiteengezet.
Men stelt daartoe een Ruhmkorff, een Leidsche flesch en een
vonkruimte op en verbindt deze toestellen met elkander, zooals
dit in fig. 2 is aangegeven.
De electrische trillingen, welke door deze inrichting kunnen
worden opgewekt, versterkt men met behulp van de resonantie.
Men verbindt daartoe aan de slingerketen: Leidsche flesch—draadwindingen een of ander metalliek lichaam, hetwelk door het stem-

21
men van de electrische toonhoogte in de slingerketen tot medetrillen
wordt gebracht.
Voor . dat metallieke lichaam zou men b.v. kunnen nemen een
spoel met draadwindingen. Dit wordt echter, om redenen, die wij
aanstonds zullen toelichten, niet gedaan.
Het eigenaardige lichaam, dat bij alle draadlooze stations daartoe
wordt gebezigd, is het zoogenaamde vangnet of de antenne. Fig.£3
geeft hiervan een afbeelding.
De teekening is vervaardigd naar de antenne, zooals die ip

gebruik is bij ons Nederlandsch radio-telegrafisch station te Scheveningen. Deze inrichting bestaat uit een tweetal hooge masten
(45 en 54 Meter), waaraan een gordijn van lange koperdraden is
vastgemaakt, welke in schuine richting naar beneden loopen. *)
Op den grond komen deze draden bij elkander en worden daarna
*) Inmiddels heeft het radio-telegrafisch station te Scheveningen, een nieuwe
localiteit betrokken, gelegen in de West-duinen aan den mond van het Ververschingskanaal. De masten, welke daar zijn opgesteld, hebben de respectable hoogte van
82 Meter boven de duinen en 98 Meter boven den zeespiegel.
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naar het gebouwtje geleid, waar de Ruhmkorff en de overige toe
stellen zijn opgesteld. Daar ter plaatse worden deze draden met
de verstembare slingerketen: Leidsche flesch—draadwindingen ver
bonden. Op de reeds beschreven wijze kan nu het vangnet tot
electrisch medetrillen worden gebracht.
De reden, waarom tot electrischen klankbodem een dergelijk
uitgestrekt vangnet gekozen wordt, is de volgende: Zooals reeds
in het begin werd medegedeeld, bevindt zich de aether overal en
zijn ook lichamen en voorwerpen van deze stof doortrokken.
Welnu, de electriciteit, welke zich in de slingerketen: Leidsche
flesch—windingen beweegt, is eigenlijk niets anders dan aether,
welke zich in de Leidsche flesch en in de draadwindingen bevindt.
Electriciteit en aether zijn dus al heel nauw aan elkander verwant.
Werd hierboven als regel vastgesteld, dat de aetherdeeltjes
overal aan hun plaats gebonden waren, dan moet hieraan eigenlijk
als uitzondering worden toegevoegd: behalve de aether, welke zich
in metalen voorwerpen (electrische geleiders) bevindt. Hierin kan
de aether, als electriciteit, vrij stroomen en zich bewegen. Die heenen weer slingerende electriciteit, of aether zooals wij nu weten, zal
den aether in de lucht eveneens in trilling brengen en deze laatste
trillingen zullen als electrische golven naar alle richtingen worden
voortgeplant.
Om den aether, welke zich in den lucht bevindt, in krachtige
trilling te brengen, zal het natuurlijk voordeelig zijn, als men hem
over een groot oppervlak te gelijk in schudding brengt. Het is om
deze reden, dat men aan het vangnet dien eigenaardigen uitgebreiden vorm gegeven heeft. Dit electrisch trillende lichaam is
daardoor met een groot luchtoppervlak in aanraking.
Alvorens nu de electrische golven, welke wij thans uitzenden,
op haar weg te volgen en daarbij na te gaan, hoe zij elders wor
den opgevangen en op welke wijze men aan die golven telegraafteekens weet vast te hechten, zullen wij eerst aan de toestellen,
die wij tot dusverre hebben besproken, nog enkele aanvullende
woorden wijden.
Zoo treft men in fig. 4 een fotografische afbeelding aan van
deze toestellen. Hetgeen hier in ware gedaante is weergegeven,
is precies hetzelfde, als wat in fig. 2 op schematische wijze was
geteekend.
Het apparaat a is de Ruhmkorff. Van de beide stellen draadwindingen, waaruit dit instrument in principe bestaat, is niets te
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zien, Deze bevinden zich in het inwendige van het apparaat. Ook
van de ijzeren keen is om dezelfde reden weinig te zien.
Het ronde, zwarte lichaam bevat al deze deelen in zich.
Om te voorkomen, dat de draadwindingen, die onder hooge
electrische spanning staan, beschadigd worden, zijn deze in een
mengsel van paraffine en hars ingesmolten. Deze beide stoffen zijn
in hooge mate slechte electriciteitsgeleiders. Het overspringen van
vonken in het inwendige van het toestel wordt op deze wijze
voorkomen. Om de paraffine bevindt zich een zwarte ebonieten
mantel. Men merke hierbij op, dat ook eboniet een bijzonder slechte
electriciteitsgeleider is. De hoogspanningswindingen eindigen, zooals wij gezegd hebben, op een tweetal koperen knoppen. Men ziet
dan ook in de figuur uit den mantel twee koperen staafjes oprijzen,
welke in koperen knoppen eindigen.
Ter plaatse van letter b merkt men eenige Leidsche flesschen
op. Het bladtin, waarmede de glazen bekers beplakt zijn, is dui
delijk te zien. Qe glazen bekers zijn, om ze nog minder electriciteitgeleidend te maken, met schellak bestreken. De koperen knoppen,
die men boven de deksels van de flesschen ziet uitsteken, zijn door
middel van koperen kettinkjes met de inwendige bladtinplaten
geleidend verbonden.
In tegenstelling met de vroeger gegeven verklaring, waarbij
slechts van één Leidsche flesch sprake was, komen in de onder
havige figuur meer Leidsche flesschen voor. In de meeste, zoo niet
in alle draadlooze-telegrafie-installaties, zal men in plaats van één
flesch, meer flesschen opmerken. De eenvoudige reden voor deze
handelwijze moet men zoeken in de overweging, dat vele kleintjes
* één groote maken. In plaats dat men één groote flesch vervaardigt,
met heel groote bladtinplaten, is het handiger en gemakkelijker,
een aantal kleinere te construeeren.
Men verbindt dan van al die flesschen de binnenbekleedsels met
elkander en doet hetzelfde met de buitenbekleedsels. Men heeft
dan op die manier toch hetzelfde bereikt, nl. twee uitgebreide
geleiders, welke door een niet-geleidenden glaswand gescheiden zijn.
Vlak vóór de Leidsche flesschen, op hetzelfde voetstuk, waarop
deze zijn geplaatst, bevindt zich de vonkruimte. De beide licht
glanzende, koperen bolletjes, die zich op eenigen afstand van elk
ander bevinden, teekenen zich duidelijk af tegen den donkeren
achtergrond van de Leidsche flesschen.
Bij c zijn de remmings- of stemmingswindingen opgesteld. Deze
wijdingen bestaan uit geïsoleerd draad en zijn om een hooge spoel

Jb.

•r.' -v

Fig. 8 (bovenaan). Fotogr. afb. van het toestel, in fig. 7 schematisch voorgesteld.
Fig. 4. Fotogr. afb. van schem. aangegeven toestellen, geschakeld als in fig. 2.
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opgewonden. Zooals men bij nauwkeurig toezien zal bemerken,
zijn de onderste windingen voor een klein gedeelte blank gemaakt.
Om dat te verkrijgen, heeft men over een korten afstand de isolatie
verwijderd. Hierdoor kan men de verstelbare contactklem naar
verkiezing op één van de windingen vasthechten.
Verder komen in de figuur eenige draden voor, welke de ver
binding tusschen de verschillende toestelonderdeelen tot stand
brengen.
Met behulp van het afgebeelde instrumentarium kan men het
electrische resonantieverschijnsel op duidelijke wijze demonstreeren.
In de navolgende regelen zal worden getracht, dit beschrijvenderwijze uiteen te zetten.
Men stelle zich daarbij voor, dat de magneetwindingen van den
RuhmkorfF door een wisselstroom worden doorloopen en dat dien
tengevolge in de vonkruimte een ratelende vonk wordt onderhouden.
Doordat men een aantal remmingswindingen in de keten heeft
opgenomen, zullen de electrische trillingen een bepaalde toon
hoogte bezitten.
Indien men nu in het oog houdt, dat, om te remmen en te
stemmen, een tiental draadwindingen voldoende zijn, dan zal men
op het gezicht wel kunnen begrooten, dat die groote spoel nog
zeker een honderdtal windingen over heeft, welke voor het stem
men niet gebruikt worden. Deze honderd windingen met elkander
vormen nu een draadspoel, welke aan de slingerketen: Leidsche
flesch—windingen (stemmingswindingen) is vastgelegd.
Resonantie zal dus kunnen intreden, wanneer de electrische toon
hoogte van de honderd windingen overeenkomt met die van de
slingerketen.
Indien men nu de medetrillende windingen van boven laat ein
digen in een koperen knop, of in een koperen schijf, dan zal men
de electrische medetrilling op eenvoudige en eclatante wijze hieraan
kunnen bespeuren, dat in dit geval door de schijf of knop in
alle richtingen knetterende bliksemvonken het luchtruim worden
ingezonden.
Zeer treffend is het hierbij, dat de stemming zich zoo heftig
openbaart, en daarbij tevens aan één enkele winding gebonden is.
Veronderstel, dat bij 4 remmingswindingen aan den knop nog
niets te zien is, dan zal b.v. bij 5 windingen ineens het vonkverschijnsel heftig optreden. Neemt men daarna een 6-tal windingen
in de slingerketen op, dan zal het verschijnsel weer verdwenen zijn.
In het eerste geval is dus de slingerketen te hoog gestemd, in
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het tweede is zij juist goed, terwijl zij in het laatste geval te laag
gestemd is.
Dat nu door de medetrillende spoel in alle richtingen electrische
golven worden uitgezonden, kan men ook nog op eenvoudige
wijze demonstreeren, door b.v. op een paar Meter afstand een
Geisslersch buisje gewoon in de hand te houden. Het begint dan
oogenblikkelijk te lichten.
Een Geisslersch buisje is een buisje, dat luchtdicht is afgesloten.
In het inwendige heerscht een grootere of kleinere luchtverdunning.
Aan weerszijden van het buisje steken een paar metaaldraden door
het glas heen naar buiten. In het inwendige raken deze draden
elkaar niet aan, maar blijven op een afstand van elkander ver
wijderd. Meestal bevestigt men zoo’n buisje aan de knoppen van
een kleinen RuhmkorfF, waarbij dan in het inwendige een licht
verschijnsel optreedt.
Waar dus een dergelijk buisje op een paar Meter afstand van
de trillingsspoel reeds tot lichten geraakt, mag hieruit wel de
conclusie worden getrokken, dat de lucht in den omtrek van de
spoel in hoogst eigenaardigen electrischen toestand verkeert.
Als bijzonderheid zij er nog op gewezen, dat de hooge elec
trische spanning, waaronder de knop en de medetrillende spoel
zich bevinden, in het minst niet levensgevaarlijk is. Te merkwaar
diger moet dit verschijnsel worden genoemd, omdat die spanning
verscheidene tienduizenden Volts bedraagt.
In gewone omstandigheden is een dergelijke spanning doodelijk.
Bij de snelle, zoogenaamde hoog-frequente trillingen, waarmede
wij hier te maken hebben, heeft men echter te doen met geheel
gewijzigde omstandigheden.
Onderstellen wij, dat wij een metalen staaf in de hand nemen
en dat wij hierop laten overspringen de vonken en vurige slangen,
welke van den knop uitgaan, dan zullen wij slechts een heel lichte
prikkeling gevoelen. De hoog-frequente trillingen hebben als het
ware geen tijd om onze huid te doordringen en het zenuwstelsel
te bereiken. Zij gaan, om het kortweg uit te drukken, niet door,
maar langs ons heen.
Dat alles in den omtrek van zoo’n trillende spoel zal mede gaan
trillen, wat daartoe de geschiktheid bezit, behoeft nauwelijks te
worden vermeld. Een toevallig experiment, dat een levendig bewijs
levert voor de eigenaardigheid van de electrische resonantie, moge
hier even volgen.
Het is schrijver dezes namelijk een keer gebeurd, toen hij met
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behulp van de in fig. 4 afgebeelde apparaten aan eenige belang
stellenden de hierboven geschetste proefnemingen liet zien, dat een
van de aanwezige dames op zeer benauwde wijze hem verzocht,
dadelijk op te houden, daar zij de electrische trillingen op haar
hoofd voelde prikken.
Daar hij vermoedde, dat de nijdige vonken, welke in de duisternis
altijd een min of meer spookachtigen indruk maken, het vrouwelijk
gemoed te zeer hadden aangedaan, meende hij met een gerust
stellende verklaring te kunnen volstaan.
Toen bij een tweede maal het angstig verzoek werd herhaald,
voldeed hij aan zijn plicht om zijn gast meer nauwkeurig haar
gevoelens af te vragen en de zaak wat nader te onderzoeken.
Het bleek toen al heel spoedig, dat, hoewel ijdel alarm moest
worden buitengesloten, ijdelheid in anderen zin haar rol had ge
speeld. De mooie, nieuw-modische en niet kleine hoed, welke de
dame droeg, verborg namelijk te zijner instandhouding in zich een
geraamte, uit ijzeren draadwindingen bestaande, dat toevalligerwijze
dezelfde electrische toonhoogte scheen te bezitten, als die, waar
mede gewerkt werd. Heel kleine vonkjes vertoonden zich dan
ook aan de uiteinden van de hoedwindingen. Deze prikkelende
doch ongevaarlijke vonkjes hadden den zeer verklaarbaren schrik
op hun geweten.
Nu aangegeven is, hoe men electrische golven opwekt en hoe
men ?e uitzendt, komen wij tot de slotvraag: hoe vangt men de
golven op en hoe ziet dat zesde zintuig er uit, dat de golven tot
ons bewustzijn brengt ?
Bij al hetgeen wij nu reeds van de electrische golven weten,
zal het niet veel moeite meer kosten, om dit te begrijpen.
Het. spreekt vanzelf, dat men op de ontvangplaats een antenne
bouwt, die dezelfde electrische toonhoogte heeft als de geefantenne;
door het aanbrengen van een veranderbare rem, dus door het
inschakelen van draadwindingen, kan men hier altijd voor zorgen.
Dat deze antenne dan in electrische medetrilling zal geraken,
behoeft niet meer te worden toegelicht. Van de heftige medetrillingsverschijnselen, die wij bij de geefinrichting hebben besproken,
is hier natuurlijk geen sprake. De ontvangantenne, die b.v. hon
derden kilometers van de geefantenne verwijderd is, zal natuurlijk
uitermate zwakke electrische trillingen uitvoeren.
Velen zullen daarom ten onrechte meenen, dat het werktuigje, *
hetwelk die golven kenbaar moet maken, zeer gecompliceerd zal
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zijn. De meeste golfdetectors, zooals men die zintuigen gedoopt
heeft, zijn echter betrekkelijk eenvoudig, hoewel op dit gebied
werkelijk veel menschelijk vernuft en zoekend volhardingsvermogen
zijn verbruikt.
Het moet bepaald overweldigend worden genoemd, zoo verbazend
veel inrichtingen er gemaakt
Antenne
zijn, de een al gevoeliger dan
de andere, die alle de eigen- * *
aardigheid hebben, te kunnen
reageer en op zwakke golven.
Van die vele zal er op het
oogenblik maar een enkele be
sproken worden, die al heel
eenvoudig, maar niettemin zeer
*- >
gevoelig is.
Men denke zich twee koolstaafjes, b.v. uit een booglamp,
en daar een stalen naald over
heen, en men heeft een gevoeligen detector.
Dezen nu verbindt men met
de antenne, zooals dit in fig. 5
schematisch is weergegeven.
Het aflezen van de bedoeling
dezer figuur zal, na hetgeen wij
reeds over andere dergelijke
schematische figuren hebben
verteld, niet moeilijk meer val
len. De antenne, die niet in de
teekening voorkomt, is via het
veranderbare aantal remmingswindingen en via het eene
koolstaafje, de naald en het
andere koolstaafje, met de
aarde verbonden.
Ook de geefantenne wordt altijd aan de aarde gelegd.
Ter plaatse van de aardverbinding kunnen natuurlijk geen electrische spanningen optreden. Werking naar buiten zal dus van deze
plaats niet uitgaan.
Te sterker zullen daardoor de spanningen en trillingen zich concentreeren in die deelen, welke het verst van de aarde verwijderd zijn.
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De eigenlijke antenne en vooral de hooger gelegen gedeelten
zullen daardoor het krachtigst hun werking doen gelden.
De uitstraling van de geefantenne en het opvangend vermogen
van de ontvangantenne zullen dientengevolge worden verhoogd.
Een trillende stalen veer, welke ingeklemd is, zal een dergelijke
werking vertoonen. Ook daarbij zal aan het vrije uiteinde de
beweging het grootst zijn.
Wanneer nu de ontvangtenne en de daarin geschakelde detector
door electrische golvingen getroffen worden, zal het contact tusschen het staal en de kool inniger worden.
Houden de electrische trillingen op, dan houdt ook de innigheid
weer op.
Brengt men dus een telefoon en een paar elementen aan, zooals
de teekening aangeeft, dan zal het volgende gebeuren:
Zoodra de detector door een golf getroffen wordt, zal het contact
beter wordenden dientengevolge zullen de elementen plotseling
meer stroom door de telefoon kunnen zenden; de telefoon, een
instrument zooals wij allen weten, dat op stroomvariaties aanspreekt, beantwoordt deze plotselinge grootere stroomgrift met een
tik. In onzen tegenwoordig en tijd, waarin ieder telefoneert, zullen
wij over dit laatste niet verder uitweiden.
Elke vonk in de vonkruimte van het geefstation zal nu overeen
komen met een tik in de telefoon van het ontvangstation. Hetzelfde
ratelende geknetter, dat in de vonkruimte van het geefstation ge
produceerd wordt, zal dus door de telefoon op grooten afstand
worden herhaald.
Om nu te kunnen telegrafeeren, hebben wij niets anders te doen,
dan een zekere taal af te spreken. De basis van deze taal is het
gewone telegrafie-Morse-schrift. Zooals misschien bekend is, bestaat
dit schrift hierin, dat punten en strepen in allerlei combinaties
letters voorstellen. Zoo is b.v. één punt een e; twee punten een i;
een punt-streep een a; een streep-punt een n, enz.*)
Op onze kantoren gebeurt het somtijds zoo, dat men het Morse•) Ten behoeve van het radio-telegrafisch verkeer zijn ook nog eenlge speciale
teekens bij internationale overeenkomst vastgesteld, welke in bijzondere gevallen
kunnen worden gebezigd. Zoo bestaat het bekende noodteeken, dat nu reeds vele
malen met succes over den Oceaan heeft geklonken, uit drie punten, drie strepen
en weer drie punten achter elkander geseind, welk teeken met tusschenpoozen
wordt herhaald.
Als dit weerklinkt, is ieder schip en ieder landstation gehouden, de correspondentie
te staken en zich te richten naar de eischen van het in nood verkeerende schip.
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toestel niet meer op een band laat schrijven, maar het schrift of
liever de letterteekens, uit de langere of kortere tikken van een
stift opmaakt en op het gehoor opneemt.
Op dergelijke wijze nu gaat men bij de draadlooze telegrafie te werk.
Zooals wij weten, geeft de vonkruimte op het geefstation, ten
minste wanneer men door de magneetwindingen van den RuhmkorfF
een wisselstroom zendt, een knetterend geluid. Doet men den
wisselstroom ophouden, door de stroomketen te verbreken, dan
houdt natuurlijk tegelijkertijd het ratelend geluid op. Door het
sluiten en verbreken van dezen stroom, in verschillend tempo, zal
men dus de telegraafteekens als langer en korter aangehouden
aethergolvingen kunnen uizenden. Een punt komt daarbij overeen
met een kortstondig geratel en een streep met een geratel van
eenigszins langeren duur. Door den magneetwindingenstroom korter
of langer gesloten te houden, kan een en ander op eenvoudige
wijze worden bereikt.
Daar, zooals wij reeds vermeld hebben, de telefoon op het
ontvangstation hetzelfde geluid, dat in de vonkruimte van het geef
station weerklinkt, op minder luide wijze herhaalt, zal men op het
ontvangstation de afgezonden telegraafteekens in de telefoon hooren
weerklinken.
Daar men dus op het geefstation den stroom door de magneet
windingen bij korte tusschenpoosjes moet kunnen sluiten en ver
breken, is het noodzakelijk, dat in de betrokken stroomketen een
stroomsluiter en verbreker opgenomen wordt. De snelheid, waar
mede de telegraafteekens worden overgebracht, is natuurlijk gelijk
aan de voortplantingssnelheid van de electrische golven. Deze
bedraagt 300000 KM per secunde.
Nu wij de draadlooze telegraaftaal besproken en tevens de
organen, waarmede zij wordt gesproken en verstaan, behandeld
hebben, zijn wij eigenlijk aan het einde van onze taak gekomen.
Alvorens echter het onderwerp te beëindigen, zullen wij, gebruik
makende van het feit, dat het wezen van de draadlooze telegrafie
ons thans helder voor oogen staat, nog eenige zaken in het kort
vermelden, die het geheel kunnen verduidelijken.
Zoo zijn de geefinrichting en de ontvanginrichting gescheiden
van elkander uitgelegd. Elk draadloos station echter bestaat uit
een gecombineerde inrichting, welke beurtelings met dezelfde
antenne kan worden verbonden. Eén antenne doet dus dienst
zoowel voor het geven als voor het ontvangen.
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, Om verder den lezer tusschentijds niet met te veel uiteenzettingen
te vermoeien, hebben wij van de ontvanginrichting de allereen
voudigste schakeling uitgelegd. Deze wordt echter weinig gebruikt,
daar hierbij het stemmen van de hoogte niet zuiver genoeg kan
worden verricht.
Meestal gebruikt men een inrichting, die meer overeenstemming
vertoont met de schakeling, zooals die is afgebeeld in fig. 6.
Antenne
A

<

PP
Fig. 6.

Aan de antenne koppelt men een variabele slingerketen van een
Leidsche flesch en regelbare windingen, terwijl men in deze laatste
keten den detector met toebehooren plaatst. Een dergelijke slinger
keten kan men zuiverder op de aankomende golven afstemmen.
Den aard van een dergelijke slingerketen hebben wij bij de
geefinrichting uitvoerig besproken. Een kleine aanvulling mag
misschien nog worden gemaakt, speciaal wat het stemmen betreft.
Zooals bij de vroegere uiteenzettingen betoogd werd, wordt de
toonhoogte van een slingerketen: Leidsche flesch—windingen ge
stemd, door meer of minder windingen te nemen.

31
Er is echter nog een tweede manier van stemmen mogelijk,
nl. door de afmetingen van de Leidsche flesch te wijzigen.
Laten wij voor een oogenblik in het midden, op welke wijze
men zulks bewerkstelligt en probeeren wij eerst, of het mogelijk
is, met behulp van de kennis, die wij hebben opgedaan, deze
methode van stemmen te begrijpen.
Moeilijk is dit niet, wanneer men bedenkt, dat een grootere
Leidsche flesch daarin van een kleinere verschilt, dat zij door de
grootere metallieke oppervlakte meer electriciteit kan bevatten.
Deze grootere hoeveelheid electriciteit zal natuurlijk tot gevolg
hebben, dat de hoog-frequente wisselingen een langzamer verloop
zullen nemen, daar het, zooals vanzelf spreekt, meer tijd vordert,
om een groote hoeveelheid electriciteit van het eene bekleedsel
naar het andere te voeren en omgekeerd, dan zulks met een kleine
hoeveelheid het geval is. Door het grooter en kleiner maken van
de flesch, zal men dus de wisselingen eveneens langzamer en sneller
kunnen maken.
Deze wijze van stemmen is bij de geefinrichting weinig gebrui
kelijk, wel echter maakt men bij de opvanginrichting hiervan
veelvuldig gebruik.
Daar het evenwel onmogelijk is, om een glazen flesch met
bladtinbekleedselen op eenvoudige wijze te vergrooten en te ver
kleinen, heeft men bij de opvanginrichtingen aan dit onderdeel
een gansch anderen vorm gegeven.
In plaats van de isoleerende stof glas, maakt men hier gebruik
van de isoleerende stof olie, terwijl men in plaats van de bladtinplaten koperen plaatschijven bezigt. Aan het principe van de
werking wordt hierdoor niets veranderd.
De schematische vorm van een dergelijk werktuig is in fig. 7
weergegeven. Het bestaat uit een glazen bak, welke met olie
gevuld is. De bak is afgesloten door een deksel. Door dit deksel
heen is een as gestoken. Aan deze bevindt zich een halfcirkel
vormige koperen schijf. Een tweede schijf van dezelfde gedaante
rust op den bodem van het vat. Beide zijn in de olie onder
gedompeld.
Daar de platen zich dicht bij elkander bevinden en toch onderling
gescheiden zijn, zullen zij, evenals de vroeger besproken Leidsche
flesch, een verzamelplaats vormen voor de electriciteit. De berg
ruimte, of anders gezegd de grootte, zal afhankelijk zijn van den
afstand, waarop zich de platen van elkander bevinden. Hoe dichter
zij bij elkander gelegen zijn, hoe meer electriciteit zij kunnen bevatten.
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Met behulp van de as is men in staaat, den stand van de beide
platen ten opzichte van elkander te wijzigen. Men kan dus door
deze manipulatie de bergruimte of de grootte van de Leidsche flesch
of liever gezegd condensator, want dit is de meer algemeene naam
van dergelijke electriciteit-ophoopers, naar verkiezing variëeren.

i

*

l

Fig. 7.

Laat men de bovenste plaat draaien in de richting van het
pijltje a, dan komen de beide platen meer volledig boven elkander
te liggen. Draait men echter in de richting van het pijltje b, dan
bedekken de platen, van bovenaf gezien, elkander hoe langer hoe
minder; zij verwijderen zich dus van elkaar.
In fig. 8 (zie pag. 24) is een fotografische afbeelding van een
dergelijk apparaat weergegeven, zooals dit er in de praktijk ge
woonlijk uitziet. In plaats van twee bevinden zich hierin meer
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Het opnemen van een draadloos telegram in het nieuwe station
Scheveningen-haven.
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platen. Dit doet echter aan het principe van de zaak niets af.
In fig. 4 bevonden zich ook in plaats van één Leidsche flesch
meer flesschen, die met elkander verbonden waren.
Van de vele detectoren is tot nu toe slechts één type behandeld,
om vlug het geheele draadlooze-telegrafieproces te kunnen beschrijven. Nu het verband hierdoor niet meer wordt verbroken,
zullen nog eenige andere detectoren worden genoemd.
Zoo berusten op het inniger worden van het onderling contact
nog een groot aantal detectors. Kopervijlsel pakt onderling samen,
wanneer het door golven getroffen wordt. Ook het slijpmiddel
carborundum, onder eenigen druk tusschen staalplaatjes opgesloten,
vertoont een dergelijke werking. Verder geven nog een heele reeks
van metaalertsen, in aanraking met metalen, een onvolledig contact,
dat onder den invloed der golven variëert.
Dan zijn er nog een groot aantal detectoren, die, wanneer ze .
door electrische trillingen bewerkt worden, in een element ver
anderen, dat stroom kan leveren. Een voorbeeld hiervan is de
tellurium-detector. Deze bestaat uit een gewoon contact alweer van
een dunne spits telluriummetaal met een dun plaatje aluminium.*)
Op hetzelfde principe ongeveer berust de bekende en veelvuldig
gebruikte Schlömilch-detector, welke in hooge mate gevoelig is.
Deze bestaat uit twee platina-draadjes, in zwavelzuur gedompeld.
Het eene draadje wordt, om een behoorlijke werking te verkrijgen,
heel dun gemaakt (zoowat 1/10oo millimeter). Bovendien moet dat
dunne draadje nog vloeistofdicht ingesmolten zijn in een glazen
buisje., Hoe men zoo’n kruidje-roer-me-niet tot stand brengt, is
een kunstwerk op zichzelf. Nog afgezien van het maken, vraagt
men zichzelf af: hoe komt men tot de ontdekking, dat dergelijke
inrichtingen golf-ontvangende eigenschappen zullen hebben?
Men moet zich toch denken, in het begin heeft men niets dan
alleen het vurig verlangen, om een instrumentje te bezitten, dat
niet-waarneémbare, zwakke aethertrillingen waarneembaar moet
maken, en dat verlangen is voldoende, om in eenige jaren tijds
vele honderden van de meest vreemdsoortige oplossingen te ver
zinnen, de een al vernuftiger en doeltreffender dan de andere.
Waarlijk, dat alles verdient onze bewondering, en eerbied past
ons jegens het internationale corps van onderzoekers, voor de
*) In het bijzonder wordt verwezen naar de kristaldetectoren, welke in het
tweede gedeelte van dit boekje worden behandeld. Voor amateurs zijn deze
detectoren de meest geschikte.
3
Draadlooze Telegrafie.
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wonderdaden, welke door hen zijn verricht. Met inderdaad voor
beeldig en ijver en hartstochtelijke aandacht hebben zij moeten
arbeiden, om in zoo korten tijd zooveel voortreffelijks tot stand te
brengen. In eenige jaren tijds hebben zij de stoutste fantasie tot
werkelijkheid verheven.
t

Ten slotte zouden wij den lezer willen voorstellen, om gezamen
lijk, zij het in gedachten, een draadloos station te bezoeken, om
eens in de werkelijkheid na te gaan, wat daar eigenlijk gebeurt.
De antenne, welke zich buiten op het terrein bevindt, behoeft
ons niet lang op te houden. Uit de verte hebben wij de hooge
masten en de tuiert, waarmede zij geschoord zijn, kunnen opmerken
en naderkomende, hebben wij de gelegenheid gehad, om het gordijn
van vangdraden te bekijken.
Liever begeven wij ons naar het gebouwtje, waarin de antenne
draden door een opening in den muur verdwijnen.
Binnengetreden trekken slechts enkele gewone telegraaftoestellen
onze aandacht en indien wij niet beter wisten, zouden we meenen,
in een gewoon telegraafkantoor te zijn aangeland, te meer, daar
we door een muurbuis eenige draden van buiten naar binnen ge
bracht zien, welke op de gewone wijze met de telegraaftoestellen
zijn verbonden. Het zijn dezelide lijnen, die wij bij onze wandeling
herwaarts aan de palenrij langs den weg hebben opgemerkt.
Is dan die antenne bedrog en seint men langs draden en lijnen,
terwijl men den schijn aanneemt van langs radio-telegrafischen weg
met de wereld in verbinding te staan?
Na eenige oogenblikken wijkt ons misverstand voor een meer
juiste kennis van zaken.
Wel waren we juist in onze conclusie, dat in het vertrek, waarin
wij ons bevinden, niets anders dan de gewone telegrafie wordt
beoefend. Het blijkt echter, dat de berichten, welke hier worden
weggeseind, afkomstig zijn van een vertrek, dat naast het onze
is gelegen, terwijl omgekeerd de berichten, welke ons per draad
bereiken, naar het andere vertrek worden geëxpedieerd.
Daar we vermoeden, dat in die belendende kamer het eigenlijke
draadlooze station zich bevindt, dat de gemeenschap met het lucht
rijk gaande houdt, richten wij onze schreden daarheen.
Eenige Ruhmkorffsche klossen en een aantal Leidsche flesschen
schenken ons de zekerheid, dat ons vermoeden juist is. Bovendien
wordt onze aandacht getroffen door een persoon, die blijkens de
positie, waarin hij verkeert, de stilte zeer van noode heeft.
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Hij is namelijk gezeten aan de tafel, waarop zich een groot
aantal instrumenten bevinden en luistert aandachtig aan een tweetal
telefonen. Het zijn zoogenaamde hoofdtelefonen, welke door een
veer aan het hoofd bevestigd zijn.
Af en toe noteert hij, daar hij zijn handen vrij heeft, op een
telegramformulier, dat voor hem ligt, de woorden, welke hem
door de telefoon worden toegefluisterd.
Het geluid schijnt nogal sterk te zijn, althans voor een ©ogen
blikje ontlast hij zich van één der telefonen en legt die naast zich
neer. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om ook eens te
luisteren en nieuwsgierig brengen wij de telefoon aan het oor.
Wij hooren echter niets.
Wellicht is het telegram ten einde en luisteren wij inderdaad
naar een stilte.
De ambtenaar schrijft echter rustig verder en heeft het potlood
nog niet neergelegd.
Nogmaals luisterend, komen wij tot de ontdekking, dat, wat wij
voor het kraken van ons boord hebben gehouden, uit de telefoon
schijnt te komen. Nog wat later bespeuren wij eenige rhythme in
de zwakke geluidjes.
Hierbij blijft het echter; het gelukt ons niet, uit het zwakke en
snel op elkander volgend gepruttel letterteekens te ontcijferen.
Als het telegram ten einde is, zien wij den ambtenaar een kruk
omzetten en naar een seinsleutel grijpen, om op zijn beurt eenige
navragen te doen.
Daarna een afscheidsgroet aan den ver verwijderden collega
en het telegram kan verder worden geseind naar de eigenlijke
plaats van bestemming, hetgeen dan in het zaaltje, waarin wij het
eerst een oogenblik verwijld hebben, moet geschieden.
Zeer luid is het geratel, hetwelk zich bij het seinen in de vonkruimte doet hooren. Bepaald oorverdoovend zou dit worden,
wanneer niet de vonkruimte door een goed sluitend kastje geluidafsluitend was gemaakt.
Is het seinen afgeloopen, dan moet de kruk worden teruggezet,
zoodat de antenne weer met de ontvanginrichting verbonden is.
Het is nu verder zijn taak te luisteren, of hij niet in telegraaftaal
door een of ander station wordt aangeroepen.
De telefonen blijven dus aanhoudend aan het oor. (Met de
noodige afwisseling van personeel gaat dit dag en nacht zoo door.)
Om nu verder het nuttige met het aangename te vereenigen en
den tijd wat minder lang te laten duren, grijpt de geroutineerde
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ambtenaar middelerwijl naar een boek of een courant, om zich op
die wijze wat te amuseeren.
Geruimen tijd valt er nu weinig of niets op te merken. Toch
zullen den lezer waarschijnlijk vele vragen bestormen, als: hoe
luistert die lezende man, waarnaar luistert hij, hoe weet hij, dat hij
wordt opgeroepen en als hij niet wordt opgeroepen, wat hoort hij dan?
Bij de beantwoording dier vragen zullen wij de laatste vraag
als uitgangspunt kiezen.
Wanneer men aandachtig aan een telefoon luistert, dan ver
neemt men allerlei seinende stations, die door elkander werken.
Moeilijk is natuurlijk te verstaan, wat elk afzonderlijk beweert.
Men krijgt zoowat denzelfden indruk, als wanneer men zich
tusschen een menschenmenigte bevindt, waarbij ook velen tegelijker
tijd het woord voeren. Als men niet bepaald zijn aandacht naar
een of andere richting scherpt, dan verneemt men weinig meer
dan een verward gegons van stemmen. Een uitroep of kreet zal
onze aandacht in een bepaalde richting spannen en wij vernemen
een ruzie of iets dergelijks. Een volgend oogenblik is het misschien
een kinderstem, die ons oor meer bijzonder in beslag neemt. Dit
alles neemt echter niet weg, dat wij terstond onzen eigen naam
zouden hooren, indien wij door den een of ander geroepen werden.
Evenzoo is het met den lezenden ambtenaar gesteld. Ondanks
de lectuur, ondanks de verwarde geluidjes in de telefoon, is hij
toch oogenblikkelijk gealarmeerd, wanneer eventueel de naam van
zijn station geroepen wordt.
Voor zijn geoefend oor zijn natuurlijk de zachte pruttelgeluidjes
in de telefoon even gemakkelijk te verstaan, als voor ons het
Hollandsche woord, gesproken uit een Hollandschen mond.
Bovendien staat den ambtenaar een middel ter beschikking, dat
hem in staat stelt, zich van de niet-gewenschte seinstations te ontdoen.
Dit middel, het behoeft nauwelijks te worden gezegd, bestaat in
het stemmen van zijn ontvangschakeling.
Alle stations, die het luchtruim met hun teekens vervuilen, werken
met een electrische toonhoogte (golflengte), die in het algemeen
voor de verschillende stations verschillend is.
Is de eigen antenne op een zekere toonhoogte gestemd, dan
zal men natuurlijk die stations het beste vernemen, wier toonhoogte
het meeste de onze nabijkomt. De andere zullen verzwakt tot
ons komen. Is de toonhoogte zeer afwijkend, dan zal men zoo
goed als niets vernemen.
Door meer of minder windingen in de hoog-frequentieketen te
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betrekken, of door aan den variabelen condensator te draaien, kan
men, zooals wij weten, de eigen toonhoogte verstemmen. Met
behulp van de instrumenten, zooals die op de stations worden
gebezigd, is deze manipulatie uiterst gemakkelijk te volbrengen.
Het kost slechts een enkele handbeweging, om desverkiezende onze
ontvanginrichting een geheele gamma van electrische toonhoogten
te doen doorloopen. Het instellen op een bepaalde toonhoogte is
dus eenvoudig te bewerkstelligen.
Een en ander doet ons denken aan een binocle, welke men door
het draaien aan de stelschroef op ieder gewenscht voorwerp, op
eiken afstand gelegen, scherp kan stellen.
Kijkende door de binocle, wanneer deze niet is ingesteld, bespeurt
men van de ons omringende voorwerpen niets anders dan de vage
omtrekken. Indien te midden dier vaagheid het een of ander onze
aandacht trekt, kunnen wij onmiddellijk, door het draaien aan de
schroef, het betrokken voorwerp scherp instellen. Wenscht men
daarna een ander voorwerp nauwkeuriger te bekijken, zoo heeft
men niets anders te doen, dan de schroef te verdraaien. Ons vorige
gezichtspunt zal dientengevolge tot zijn vroegere vaagheid worden
teruggebracht.
Indien ons nu de taak werd opgelegd, om kijkende door een
binocle te waken, dat wij kennis kregen van een of ander bekend
voorwerp, hetwelk vermoedelijk onzen gezichtskring zal passeeren,
dan zouden wij, al speurende door ons glas, zoo af en toe de
stelschroef verdraaien, om zoodoende alle verschillende afstanden
in scherpstelling de revue te laten passeeren.
Met dit voorbeeld voor oogen en met de wetenschap, dat het
bewaken van den aether op dezelfde wijze plaats vindt, zullen ter
aanvulling weinig woorden meer behoeven te worden verspild.
De lezer zal wel zonder meer begrijpen, waarom de telegraaf
ambtenaar, die met de telefonen aan zijn oor de wacht heeft, af
en toe aan de variable Leidsche flesch draait of het aantal stemmingswindingen wijzigt.
Met de opmerking, welke ongetwijfeld zal worden gemaakt, dat
de radio-telegrafie dan toch weinig geheim is, als men al die
berichten zoo gemakkelijk kan opvangen, moeten wij inderdaad in
zooverre instemmen, dat te dien opzichte de volmaaktheid nog niet
bereikt is. Toch zijn er in den laatsten tijd weer nieuwe middelen
uitgedacht, om aan dit euvel tegemoet te komen.
Om de wijze, waarop de draadlooze stations elkander oproepen,
te begrijpen, zullen wij nog even een kijkje nemen bij den amb-
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tenaar, dien wij eenige oogenblikken geleden hebben verlaten. Zoo
juist is hem een telegram overgereikt, dat bestemd is voor een van
de vele stoombooten, welke op den grooten oceaan, slechts door
water en lucht omgeven, den steven naar vreemde kusten gericht
hebben.
Met behulp van de scheepsdienstregeling, welke tot zijn beschik
king staat, heeft de ambtenaar zich vergewist, of het verlangde
schip zich binnen het bereik van het station bevindt. Het zou
anders kunnen zijn, dat hij de medehulp van andere stations moest
inroepen.
Hij begint nu gedurende b.v. één minuut achtereen het schip
met behulp van zijn seininrichting te loepen. Daarbij vermeldt hij
tevens regelmatig herhaald den naam van zijn eigen station, om
den aangeroepene te verwittigen, met wien hij te doen heeft.
Is de minuut verstreken, dan heeft hij gedurende eenigen tijd
te luisteren, of de aangeroepene door een mede eenigen tijd aan
gehouden contra-roep teekenen van verstandhouding geeft. Mocht
dit niet het geval zijn, dan herhaalt hij zijn oproep op dezelfde
wijze net zooveel malen als noodig is, om correspondentie te ver
krijgen. Op alle stations, zoowel op de kust als op de booten, is
dus voortdurend luisteren en de wacht houden de boodschap. Heel
wat oplettendheid wordt er dus vereischt, om aan de passagiers
van onze groote stoomvaartmaatschappijen hun geregeld krantje,
met de voornaamste bijzonderheden van het vasteland, te ver
schaffen en het hun omgekeerd mogelijk te maken, hun zaken met
de kustwereld te regelen.
Het laat zich hooren, dat er heel wat internationale onderhandelingen over tarieven, enz. hebben moeten plaats vinden, alvorens
men een bevredigende administratieve regeling had tot stand ge
bracht. Wie zich een oogenblik indenkt in de moeilijkheden, welke
zich hierbij doen gelden, zal het niet euvel duiden, dat dit onder
werp met stilzwijgen wordt voorbijgegaan.
Daar het verder in ons voornemen ligt, met een enkel woord
de verschillende weersgesteldheden te bespreken, zouden wij den
lezer willen voorstellen, het bezoek aan het draadloos station nu
maar verder te beëindigen. Hoe grillig ons klimaat ook moge zijn,
het zou toch bezwaarlijk gaan, ons verblijf zoolang te rekken,
dat wij iedere weersgesteldheid hadden bijgewoond. Bovendien zal
men ook zonder persoonlijke waarneming wel willen aannemen,
dat mist, regen noch storm eenigen nadeeligen invloed op de
correspondentie uitoefenen.
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De eenige bedreiging, welke de radio-telegrafie kent, is het
onweder. Tengevolge van de luchtelectriciteit ontstaan er in de
telefonen van het ontvangstation allerlei nevengeluiden, die de
verstaanbaarheid van de telegraafteekens in gevaar brengen. Zelfs
kunnen zij deze geheel overstemmen.
Bijzonder groot is dit gevaar voor de tropische gewesten, waar
de onweders als het ware aan den orde van den dag zijn. Men
denke slechts, dat men in ons Indië twee gewesten met elkander
zou willen verbinden; woedt er op een van de beide plaatsen een
onweder, dan is de correspondentie onmogelijk.
Hierbij kan de onaangename omstandigheid zich nog voordoen,
dat op de eene plaats de onweders gewoonlijk ’s morgens en op
de andere plaats gewoonlijk ’s middags optreden.
Dit alles maakt, dat in ons Indië en de andere tropische gewesten
de draadlooze telegrafie nog niet die vorderingen heeft gemaakt,
welke men anders zou mogen verwachten.
Deze teergevoeligheid van het bedrijf doet zich ook in andere
opzichten gevoelen.
Op het oorlogsterrein, waar de tegenstanders voor hun draad
looze berichten ook den strijd om het luchtruim moeten voeren,
kan elke correspondentie worden bemoeilijkt, door het luchtruim
met extra teekens te bezwangeren.
Men heeft daartoe niets anders te doen, dan, met behulp van
een krachtige installatie, trillingen van allerlei electrische toonhoogte
de aetherruimte in te zenden. De ontvangtelefonen zullen dan, in
plaats van ordelijke teekens, een abracadabra van tikken en ge
luiden produceeren. *)
Een eigenaardig geval van dien aard heeft zich eenige jaren
geleden in vollen vredestijd te Londen voorgedaan. Professor
Fleming, een zeer bekende autoriteit op radio-telegrafisch gebied,
zou voor de Royal Institution een voordracht houden, waarbij hij
bepaalde afstem-experimenten zou demonstreeren, Maskelyne, even
eens een zeer bekend man, wist echter met een dergelijke orde*) Helaas heeft de wereldoorlog, die heeft gewoed, ons te dezen opzichte ervaring
doen verwerven en, zooals op elk gebied, is ook hier de werkelijkheid anders
uitgevallen, dan men verwacht had.
Het is niet doenlijk gebleken, anderen afdoende te storen, zonder ook zichzelf
het correspondeeren onmogelijk te maken.
In den laatsten oorlog is dan ook van de „draadlooze" een buitengewoon groot
gebruik gemaakt. Vooral ter zee is zij een niet te missen hulpmiddel gebleken. Geen
duikboot zou haar installatie kunnen ontberen.
Wat de lucht betreft, zijn Zeppelins en vliegtuigen er van voorzien.
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verstoring, als wij hierboven hebben vermeld, de demonstratie te
doen mislukken.
Om nu echter een zoo schitterende vinding, als de radio-telegrafie, niet met haar zwakke zijde en die van haar beoefenaren
te eindigep, willen wij in het kort trachten te schetsen, in welke
richting men in den allerlaatsten tijd gestreefd heeft, om deze
onvolmaaktheden te verminderen.
Waar de overzichtelijkheid geboden heeft, vele dingen te ver
zwijgen, is het misschien niet onaardig, in ruil hiervoor, het aller
nieuwste snufje in het kort te behandelen.
Het geldt hier het systeem, „tonende Funken” genaamd, dat door
„die ' Gesellschaft für drahtlose Telegrafie Telefunken” te Berlijn,
is uitgedacht. *)
Op de feestvergadering van de Vereeniging van Duitsche Electrotechnici, in Juni 1909 te Keulen gehouden, werden aangaande
die methode de eerste mededeelingen gedaan.
Het gróótste onderscheid tusschen dit nieuwe systeem en de
andere is gelegen in de vonk, welke in de vonkruimte wordt
geproduceerd.
Zooals wij vroeger hebben vermeld, geeft bij de gewone inrich
ting de vonk een ratelend en knetterend geluid, terwijl ditzelfde
geluid door de telefoon op het ontvangstation wordt herhaald.
Het ratelen en knetteren was, zooals wij betoogd hebben, een
gevolg van de 50 perioden, welke de wisselstroom bezat, die door
de magneetwindingen van den Ruhmkorff gezonden werd. Zouden
wij in plaats van 50 perioden een wisselstroom van 100 perioden
gebezigd hebben, dan zou de vonk tweemaal zoo snel gerateld
hebben. Niets belet ons echter, het geratel van de vonk nog
sneller te maken.
De maatschappij „Telefunken” nu, is er in geslaagd, dit zoodanig
te versnellen, dat de vonk, in plaats van te ratelen en te knetteren,
een zuiver muzikalen toon geeft. Door het aantal perioden van
den magneetstroom te veranderen en tevens door de bolletjes (bij
deze inrichting maakt men echter meer gebruik van metalen schijven,
*) Nu de toongevende vonk zich langzamerhand heeft ingeburgerd in de
aetherruimte, zoozeer zelfs, dat thans de gewone vonk in de minderheid verkeert,
heeft zij zich ook een Nederlandschen naam verworven. Toonvonk of Fluitvonk
is thans de betiteling, welke in vakkringen wordt gebezigd. De eigenaardige fluitende
toon, als ware zij afkomstig van een microscopische stoomfluit, heeft hiertoe aan
leiding gegeven.
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die inwendig door water worden afgekoeld) van de vonkruimte
dichter of verder van elkander te plaatsen, heeft men het in zijn
macht, den muzikalen toon van de vonkruimte te verhoogen of te
verlagen.*)
De voordeelen van deze toongevende vonk boven de knettervonk van vroeger zijn veelvuldig.
In de eerste plaats heeft men het in zijn hand, den vonkslag
van de verschillende stations meer verschillend te maken. Men
kan ze b.v. een anderen toon geven.
Hoort men in dit geval meerdere stations tegelijk, dan zal het
gemakkelijker zijn, de verschillende geluiden reeds op het gehoor
van elkaar te onderscheiden. Bovendien is een toon, vooral wan
neer deze hoog is, meer doordringend dan een geknetter. Het
voordeel, dat hieruit voortvloeit, is van een groote waarde met
het oog op de luchtelectriciteit. Verscheidene nevengeluiden kunnen
door dit laatste verschijnsel in de telefoon worden geproduceerd,
zonder dat nog de hooge telegrafeertoon zoodanig wordt overstemd,
dat deze niet meer van de andere geluiden is te onderscheiden.
Een belangrijk resultaat, dat met de toonvonk wellicht kan
worden bereikt, is gelegen in de dubbele afstemming, welke hierop
kan worden toegepast.
Behalve de gewone electrische afstemming met de variabele
Leidsche flesch en de variabele windingen, zooals wij die reeds
voor de knettervonk hebben beschreven, is hier nog een tweede
afstemming mogelijk, nl. een muzikale.
Om nu niet in de war te komen met de electrische toonhoogte
en de gewone muzikale toonhoogte, hetgeen natuurlijk geheel ver
schillende, hoewel analoge begrippen zijn, moet men zich van de
toongevende vonk, zooals die door de aetherruimte als evenwichtsverstoring wordt voortgeplant, vooral een juiste voorstelling maken.
De hoog-frequente aethertrillingen (electrische toonhoogte) zijn
de dragers van de telegraafteekens. Op deze trillingen zijn de
telegraafteekens als het ware ingeënt in den vorm van fluctuaties
en onderbrekingen.
Men stelle zich nu voor, dat een toongevende vonk als een
hoog-frequente aethertrilling de ruimte doorklieft. Nadert zij een
ontvangantenne, dan zal het van de electrische (hoog-frequente)
*) Nu al sinds gerulmen tijd heeft ook de Marconi-maatschappij haar systeem
tot voortbrenging van toonvonken. De wijze, waarop dit geschiedt, kan hier on
besproken blijven. Vermelden we alleen, dat de toonvonk van Marconi heel mooi is.
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toonhoogte van de ontvanginrichting afhangen, of de hoog-frequente
aethertrillingen worden binnengelaten.
Laat ons nu veronderstellen, dat inderdaad gelijke stemming
tusschen ontvanginrichting en aankomende aethertrilling heerscht,
zoodat de aethertrilling de ontvanginrichting binnentreedt. Het
gevolg zal dan zijn, dat de ontvang telefoon den muzikalen toon
van de toongevende vonk begint aan te heffen. Immers, zooals
we reeds meermalen hebben betoogd, reproduceert de telefoon in
het ontvangstation dezelfde geluiden, welke in de vonkruimte van
het geefstation weerklinken. Kon men nu slechts een telefoon
construeeren, die tegenover den muzikalen toon hetzelfde doet als
de antenne tegenover de electrische toonhoogte, nl. die muzikale
toonhoogte weigeren, welke niet overeenstemt met haar eigene.
Het ligt, indien wij het vraagstuk op deze wijze stellen, voor
de hand, dat wij dus een telefoon moeten ontwerpen, die één eigen
muzikale toonhoogte bezit, een soort resonantietelefoon.
Inderdaad heeft men een dergelijk instrument vervaardigd.
Men verkrijgt daardoor een dubbele afstemming, een dubbele
selectie, als wij het zoo noemen mogen. De aankomende aether
trilling heeft een dubbele barrière te passeeren. In de eerste plaats
de antenne met de ontvangschakeling en in de tweede plaats de
resonantietelefoon. De afstemmogelijkheid en de afstemscherpte
zijn hierdoor zeer aanmerkelijk verhoogd. Twee stations kunnen
nu, behalve de electrische toonhoogte, ook de muzikale toonhoogte
afspreken.
Ook het werken van een groot aantal stations gelijktijdig is
hierdoor in zeer verhoogde mate mogelijk geworden, terwijl ieder
station op zichzelf door de dubbele selectie meer storingsvrij is.
In fig. 9 is het principe van de resonantietelefoon weergegeven.
Deze inrichting moet men zich in de ontvangschakeling van fig. 5
en 6 aangebracht denken in de plaats van de gewone telefoon. Dit
toestel bestaat uit een snaar a, waaraan in het midden de trilplaat b
van de telefoon is bevestigd. Onder de trilplaat bevindt zich,
evenals bij de gewone telefoon, de magneet met de windingen.
Circuleert door deze windingen een electrische stroom, dan zal
het magnetisme in de ijzerkern een verandering ondergaan. Ten
gevolge van deze verandering zal het trilplaatje meer of minder
worden aangetrokken. Het geraakt dus in beweging.
De functie, welke de snaar vervult, zal na onze vroegere uiteenzettingen wel aanstonds duidelijk zijn. Tengevolge van de spanning, welke aan de snaar wordt medegedeeld, zal deze een eigen
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muzikale toonhoogte bezitten. De snaar en de met haar verbonden
trilplaat zullen dus niet anders in regelmatige trilling geraken, of
de toonhoogte van de toonaangevende vonk moet overeenstemmen
met de toonhoogte der snaar. De toonhoogte van de snaar kan
men desverlangd wijzigen. Men heeft daartoe evenals bij een viool
de spanning van de snaar te wijzigen. Waar reeds vroeger de
opmerkzaamheid werd gevestigd op het feit, dat resonantie en
versterking in nauw onderling verband staan, kan men zich wel
denken, welk een gevoelig instrument de resonantietelefoon is.
Nog gevoeliger wordt echter de geheele inrichting door de
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volgende relaiscomplicatie, welke evenzeer reeds aanstonds door
„Telefunken” is aangegeven. Men raadplege daartoe fig. 10.
Het geheel bestaat hierbij uit een tweetal resonantietelefonen.
De eerste wordt gedreven door de stroompjes van de ontvangschakeling en de tweede door een afzonderlijke batterij elementen a.
Op de trilplaat van de eerste resonantietelefoon bevindt zich
een contactstift b, welke met een plaatje c, dat zich daar boven
bevindt, in contact kan komen, wanneer de snaar in trillenden
toestand verkeert. Telkenmale wanneer er contact gemaakt wordt,
„ circuleert er een stroom door de tweede resonantietelefoon. Deze
zal'dus eveneens in trilling geraken.
Natuurlijk zal de tweede resonantietelefoon veel intensiever
trillen dan de eerste en de toon, welke door deze wordt gepro
duceerd, zal dan ook veel luider zijn.
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Bij de eerste resonantietelefoon heeft men te maken met de
zwakke stroompjes, afkomstig vin de ontvangschakeling; bij de
tweede daarentegen worden de electrische stroomen betrokken uit
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Fig. 10.

een elementenbatterij. Indien de aankomende golven heel zwak zijn,
kan men, om de uitwerking te versterken, desnoods nog meer
resonantietelefonen achter elkander schakelen.
De versterking, welke met de geschetste inrichting althans bij
laboratoriumproeven bereikt werd, is inderdaad voortreffelijk. Het
geluid kan op deze wijze bij gunstige omstandigheden zoo sterk
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worden gemaakt, dat het op een afstand voor ieder hoorbaar is.
Dank zij deze groote versterking van de werking, zal het in de
toekomst wellicht mogelijk worden, ook bij tamelijk groote afstanden
in plaats van de telefoon het Morse-toestel te gebruiken, dat het
schrift op den band geeft.
Genoeg echter over deze ingrijpende vinding van den laatsten
tijd, die, wat gewicht betreft, slechts geëvenaard wordt door de
oorspronkelijke gedachte van dit moderne verkeersmiddel zelf.
Het lijdt dan ook weinig twijfel, of dit systeem zal in de jaren,
die voor ons liggen, een toekomst tegemoet gaan.*)
Een nadere verkenning van het terrein, dat voor ons ligt, zullen
we achterwege moeten laten. Te veel van het heden hebben wij
daartoe onbesproken gelaten.
Bepalen wij ons daarom, wat de toekomst betreft, tot de verklaring, dat deze naar het schijnt vele verrassingen in den schoot
draagt.
De voortdurende verbeteringen, welke wij nog heden ten dage
aanschouwen, doen ons met recht grootsche dingen verwachten.

*) Het is een aardige gelegenheid, bij dezen lateren druk te kunnen constateeren,
dat de verwachting niet is teleurgesteld. Inderdaad heeft de toonvonk het pleit
gewonnen en is zij vrijwel algemeen geworden. Wat evenwel de toepassing van
muzikale resonantie betreft, heeft de ontwikkeling een anderen loop genomen, dan
oorspronkelijk werd vermoed.
Hoe naarstig in deze richting is gezocht, zijn tot heden practische uitvoeringen
uitgebleven. De moeilijkheden, die te overwinnen waren, zijn voorshands te groot
gebleken. Daarbij komt, dat in andere richtingen hoogst belangrijke en veelbelovende
ontdekkingen zijn gedaan, die in staat stellen te verwezenlijken, wat men met de
muzikale resonantie hoopte te bereiken. We denken hierbij voornamelijk aan de
electronenrelais, die het mogelijk maken, de zwakke aethertrillinkjes bijna onbe
grensd te versterken.
Wanneer de oorlog voorbij zal zijn, is het te verwachten, dat onder meer ook
op dit gebied belangrijke resultaten bekend zullen worden.

NASCHRIFT.
Was het bij de vorige drukken nog mogelijk, door eenige kantteekeningen te plaatsen, den inhoud van dit boekje eenigszins op peil te
houden, thans schijnt het me bepaald noodig om door een naschrift
recht te doen wedervaren aan de ingrijpende wijzigingen, welke
de draadlooze telegrafie gaandeweg heeft ondergaan. De oor
spronkelijke tekst met de kantteekeningen, welke daarbij bij de
volgende drukken zijn geplaatst, is zoo goed als onveranderd
gehandhaafd.
Voor het geven van een inzicht in de draadlooze telegrafie heeft'
deze tekst haar waarde ten volle behouden, en hoewel sommige
deelen wel zouden kunnen worden veranderd, is zulks nagelaten,
omdat de historie daardoor ongezocht haar deel krijgt.
De grootste verandering, welke zich in de laatste jaren heeft vol
trokken, is wel deze geweest, dat de gedempte electrische golven
voor het meerendeel door de ongedempte zijn vervangen.
Reeds is er op gewezen, dat de knetterende en ratelende vonken
door de toonvonken zijn verdrongen. Deze verdringing is tegen
woordig volledig geworden; knettervonken hoort men niet meer.
Beide soorten van vonken, de knetter- en de toonvonken, behooren tot de zoogenaamde gedempte golven.
Waar, zooals we zeiden, de gedempte golven gaan verdwijnen,
wil dit dus zeggen, dat ook de toonvonken uit de mode raken.
Vooral is dit laatste het geval bij de landstations, welke aange
wezen zijn voor correspondentie met andere landstations.
Scheepsstations en kuststations, wier taak het is met schepen te
verkeeren, hebben tot heden hun toonvonken behouden, omdat
met behulp van gedempte golven gemakkelijker en vlugger onder
ling correspondentie kan worden verkregen.
Wanneer een schip in nood verkeert, is het noodig, dat zijn
seinen groote kans hebben door anderen te worden gehoord.
Dat de gedempte golven, wat dit betreft, voordeelen hebben
boven de ongedempte golven, terwijl deze laatste aangewezen
zijn voor alle andere doeleinden, zal naar we hopen duidelijk
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rijn, wanneer we het verschil tusschen beide hebben uiteengezet.
Gedempte en ongedempte electrische golven verhouden zich tot
elkander evenals de tonen van een piano en een viool.
De toon van een viool is een doorgaande toon, terwijl de toon
van een piano, na te zijn aangeslagen, uitdooft of uitdempt. Een
doorgaande of zoo men wil een ongedempte toon is met een
piano niet te krijgen. Gedurig moet men een piano opnieuw
aanslaan, wil men haar gedurende eenigen tijd achtereen geluid
doen geven. Men rijgt op die manier een aantal uitstervende of
liever gezegd gedempte tonen aan elkander.
Waar een piano, evenals een viool, een snareninstrument is,
volgt uit deze uiteenzetting, dat men aan een snaar zoowel on
gedempte als gedempte tonen kan ontlokken, zulks afhankelijk
van de wijze, waarop men te werk gaat.
Juist zoo is het met de electrische golven gesteld.
Deze worden, zooals we gezien hebben, opgewekt in een keten
„Leidsche flesch-windingen.”
Nu kan men een dergelijke keten op verschillende manieren in
beweging brengen. Doet men dit, zooals wij hebben beschreven,
met behulp van een inductieklos en verwekt men dan in een
vonkruimte, welke in de keten Leidsche flesch—windingen is opge
nomen, een opvolgende reeks vonken, dan functionneeren deze
vonken op dezelfde wijze als de hamerslagen van de piano.
Door iedere vonk worden electrische trillingen opgewekt,
welke door de demping uitsterven; de volgende vonk moet
dan de trillingen opnieuw maken. Op die manier krijgen we
gedempte electrische golven, hoe vlug ook de vonken op elkander
volgen.
Volgen de vonken zoo vlug op elkander, dat de toonvonk
wordt verkregen, dan heeft men toch met gedempte golven te doen.
Wil men in een keten Leidsche flesch—windingen ongedempte
electrische golven opwekken, dan moet men over een electrischen
strijkstok beschikken, die met zijn geleidelijken en voortdurenden
bewegingsaandrang de vonkhamerslagen vervangt.
De vonkruimte moet dus op andere wijze worden bewerkt dan
met vonken.
Men vervangt te dien einde den inductieklos door een booglamp.
Zooals wel ieder bekend is, bestaat de werking van een gewone
booglamp zooals die ook voor verlichting dient, hierin, dat een elec
trische vlamboog de luchtruimte tusschen twee koolspitsen overbrugt.
Men heeft dus hier een vonkruimte, die electrisch overbrugd wordt.
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niet door heftige vonken, maar door een geleidelijken electrischen boog.
Deze boog kan nu als electrische strijkstok fungeeren. Evenals
de gewone strijkstok heeft de boog voldoende ongeleidelijkheid
om beweging te veroorzaken en is ze voldoende geleidelijk om
doorgaande trillingen te onderhouden.
Vele boog lam pstations zijn er tegenwoordig in gebruik. Door
onvermoeide pogingen is men er in geslaagd booglampen te ver
vaardigen, waarin de boog zoo krachtig is, dat honderden paardekrachten daarin aanwezig zijn. Verschillende transatlantische stations
zijn met booglampen toegerust.
Machtige concurrenten voor de booglampen zijn de hoogfrequentiemachines.
Evenals men de wisselstroomen, welke in de stedelijke netten
voor licht en kracht worden gebruikt, door machines opwekt, is
men er in geslaagd de hoog-frequente wisselstroomen, welke voor
de draadlooze telegrafie noodig zijn, door ronddraaiende machines
te fabriceeren.
Als men nagaat, dat de wisselstroomen voor licht en kracht
meestal slechts 100 wisselingen per secunde maken, terwijl voor
de radio-telegrafie toch minstens ongeveer 30000 trillingen per
secunde noodig zijn, dan is het te begrijpen, wat een moeilijke
opgaaf de techniek heeft op te lossen gehad, om een bruikbare
hoog-frequentiemachine tot stand te brengen.
Een bekend type hoog-frequentiemachine is de Goldschmidtmachine, welke voor transatlantisch verkeer zeer geschikt is.
Bovenaan op het huidige oogenblik staat de hoog-frequentie
machine van de maatschappij Telefunken. In een ronddraaiende
machine wordt een wisselstroom opgewekt, welke 8000 a 9000
wisselingen per secunde maakt. Daarna wordt deze reeds tamelijk
frequente wisselstroom in stilstaande frequentieverdubbelaars en
verdriedubbelaars tot nog hooger frequentie opgevoerd.
Het bekende station Nauen bij Berlijn is van een dergelijke
inrichting voorzien. Tot verbazing en bewondering van vriend en
vijand heeft dit station, dank zij zijn voortreffelijke inrichting,
zonder eenige storing gedurende den geheelen oorlogstijd zijn zware
taak verricht.
Geen ander station kan op een dergelijke prestatie wijzen.
Ons Nederlandsche station, dat zonder tusschenstations onmid
dellijk met -Nederlandsch Oost-Indië zal moeten werken, zal van
een dergelijke inrichting worden voorzien.
Nog een ander toestel, om ongedempte golven te maken, is de
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drie-electrodenlamp. Deze drie-electrodengloeilamp vertegenwoor
digt de nieuwste methode.
Voorshands is de gloeilamp slechts geschikt voor stations, welke
met geringe energie geven. Hiervoor echter, dus voor afstanden
van eenige honderden kilometers, is de gloeilamp superieur en •
overtreft ze alles door haar eenvoud en doeltreffendheid.
Daar de drie-electrodenlamp behalve opwekker voor ongedempte
golven tevens detector en versterker is, zal aan deze merkwaar
digste* uitvinding van de laatste jarèn een aparte bespreking
worden gewijd.
Alvorens hiertoe over te gaan, willen we eerst iets mededeelen
omtrent de wijze, waarop men ongedempte golven ontvangt.
Voorop kan worden gesteld, dat de ontvanginrichting voor
ongedempte golven geheel overeenkomt met die voor gedempte
golven, welke we reeds besproken hebben. Alleen moet een kleine
inrichting worden toegevoegd.
Zooals op pag. 28 werd gezegd, hoort men in de telefoon van
het ontvangstation precies hetzelfde geluid, als in de vonkruimte
van het geefstation weerklinkt.
Wanneer men echter met ongedempte golven te doen heeft,
' men denke om de gedachte te leiden b.v. dat met een booglamp
wordt gegeven, dan weerklinkt in de vonkruimte geen enkel
geluid. In plaats van de knetterende vonken heeft men in dat
geval den stillen boog.
Met behulp van een morsesleutel zendt men dan die .stille
ongedempte golven uit. Een punt komt daarbij overeen met een
kortstondige uitzending van ongedempte golven en een streep met
%een uitzending van langeren duur.
In het ontvangstation hoort men echter van dit alles niets.
Electrische golven, waarin geen verandering aanwezig is of waarin
geen fluctuaties zijn, doen de telefoon in het ontvangstation niet
aanspreken. De telefoon spreekt slechts aan op sterkteveranderingen van de electrische golven, evenals een telefoon van een
telefoontoestel, dat op een gemeentenet is aangesloten, slechts aan
spreekt op een electrischen stroom, die flucteert, terwijl ze voor
een constanten stroom stom blijft.
Om in die moeilijkheid te voorzien, past men een zeer vernuftig
middel toe.
Stel, men ontvangt in de ontvanginrichting een ongedempte golf,
die een frequentie heeft van 100 000 trillingen per secunde. Men
maakt nu op de ontvangplaats een zwakke • ongedempte golf van
4
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b.v. 101 000 trillingen en mengt in de ontvanginrichting deze golf
door de golf, welke wordt ontvangen. De beide golven tellen zich
dan samen tot een meer gecompliceerde electrische golf, waarin
behalve de beide oorspronkelijke golven, een derde electrische golf
voorkomt, die uit de beide eerste wordt geboren.
Deze derde golf, die als fluctuatie in de beide andere golven
voorkomt, is de zoogenaamde zwevingsgolf en heeft een frequentie
van 1000 trillingen per secunde, een frequentie dus, welke gelijk
is aan het verschil van de beide frequenties van de twee eerste golven.
Deze zwevingsgolf nu bewerkt op de gewone wijze de ont
vanginrichting en doet in de telefoon een toon weerklinken van
1000 trillingen per secunde. De zwevingsgolf doet dus • fluctuaties
ontstaan in de oorspronkelijke golf, waardoor deze in de telefoon
waarneembaar wordt.
Het feit, dat op de aangegeven wijze een zwevingsgolf optreedt,
wordt duidelijk, wanneer men zich een bekende geluidproef in het
geheugen terugroept.
Wanneer men twee stemvorken aanstrijkt, welke een klein
weinigje in toonhoogte verschillen, dan worden aan de omringende
lucht twee trillingsbewegingen medegedeeld, welke een klein ver
schil in frequentie bezitten. Het gevolg daarvan is, dat men
zwevingen hoort; men verneemt nl. een toongeluid, waarin sterktefluctuaties voorkomen, en wel zoodanig, dat het aantal fluctuaties
per secunde even groot is, als het verschil in aantal trillingen
bedraagt, dat de beide stemvorken in de secunde volvoeren.
Om iets van dit verschijnsel te begrijpen, kan men, ter ver
duidelijking, de beide stemvorken door hoorbaar tikkende uur
werken vervangen denken. Men veronderstelle, dat het eene
uurwerk 60 tikken in de minuut geeft en het andere 61. Dan zal
dit tweede uurwerk het eerste voortdurend inhalen, met het gevolg ;
dat iedere minuut éénmaal de beide tikken samenvallen, zoodat
een versterkte tik optreedt.
Eenmaal per minuut hoort men dus een versterkt tikgeluid.
Men heeft dus ook hier per minuut evenveel sterktefluctuaties
(in dit geval één) als het frequentieverschil bedraagt. De verdere
uitwerking van deze analogie aan den lezer overlatend, hopen we,
dat duidelijk geworden zal zijn, hoe de 1000 zwevingsfluctuaties
ontstaan in de electrische golven, waarvan hierboven sprake was.
Het merkwaardige van deze zoogenaamde zwevingsontvangst
is, dat men de toonhoogte van de telegraafteekens, welke men in
de telefoon verneemt, geheel naar eigen verkiezing kan veranderen.
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Wil men de toonhoogte op 500 instellen, dan heeft men slechts
door de aankomende golf van 100000 trillingen een eigengemaakte
golf van 100500 trillingen te mengen.
Die eigen ongedempte golf, welke men op de ontvangstplaats
maakt, wekt men op met behulp van een drie-electrodenlamp.
Terugkomende op onze opmerking, dat schepen terwille van de
gemakkelijke opneembaarheid gedempte golven hebben behouden,
wijzen we er op, dat men, wanneer men een ongedempte golf van
1 000 000 trillingen ontvangt, door haar met een eigengemaakte golf
te mengen van 1 001 000 trillingen, alle andere ongedempte golven,
die eventueel in den aether aanwezig zijn en die meer dan eenige
duizenden trillingen verschillen, niet meer hoort, daar deze met de
eigengemaakte golf een toon geven, die buiten de grens der
hoorbaarheid ligt.
Vele feiten en gevolgen hangen overigens nog met de onge
dempte golven samen. Om niet te veel in bijzonderheden te
geraken, zullen deze met stilzwijgen worden voorbijgegaan.
Alleen willen we nog vermelden, dat de draadlooze telefonie
haar aanzien dankt aan de mogelijkheid om ongedempte golven
op te wekken.
Zooals we hierboven reeds gezien hebben, hangt het af van
het aantal fluctuaties, welke op een ongedempte golf worden
ingeënt, hoe hoog de toon is, die in de telefoon van het ont
vangstation weerklinkt.
Wanneer men nu eens op het geefstation een ongedempte electrische golf maakte van b.v. 100000 trillingen per secunde, deze
door middel van de antenne in de aetherruimte uitstraalde en
deze golf nu eens niet bewerkte met een morsesleutel, maar door
een microfoon, waarvoor men sprak, dan zou men een electrische
golf uitzenden, waarin sterkte-fluctuaties voorkwamen, wier aantal
en geaardheid een afbeelding waren van het voor de microfoon
gesproken woord, m. a. w. men zou het gesprokene op de electrische golven hebben geënt.
Om een denkbeeld te hebben, hoe men de uit te zenden elec
trische golf bewerkt met een microfoon, kan men zich voorstellen,
dat men in den kring Leidsche flesch—windingen, waarin de onge
dempte trillingen worden opgewekt, een microfoon opneemt.
Zooals wel ieder bekend is, vertegenwoordigt een microfoon
een electrischen weerstand, welke in zijn grootte veranderlijk is en
afhankelijk van de geluidstrillingen, welke door de menschelijke
stem vóór de microfoonplaat worden geproduceerd.
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De veranderlijke weerstand, welke zich dientengevolge in de
keten Leidsche flesch—windingen bevindt, maakt, dat de in die keten,
opgewekte ongedempte trillingen een veranderlijke sterkte hebben,
en wel stemmen de fluctuaties in de opgewekte electrische golf
overeen met de fluctuaties van den weerstand van de microfoon,
terwijl deze laatste een afbeelding zijn van de klanken en woorden,
welke vóór de microfoon worden gesproken.
Het ontvangstation, waarmede de draadlooze telefonie wordt
opgenomen, is een gewoon ontvangstation voor draadlooze tele
grafie. Het verschilt hiervan in geen enkel opzicht. Zelfs is de
bijzondere inrichting voor zwevingsontvangst van de ongedempte
golven overbodig. Immers de aankomende ongedempte golf is
reeds van fluctuaties voorzien en wel van zoodanige fluctuaties,
dat deze het vóór de microfoon van het geefstation gesprokene
volledig door de telefoon doen weergeven.
Onze uitspraak, dat in de telefoon van het ontvangstation wordt
weergegeven het geluid, dat in de vonkruimte weerklinkt, gaat
ook hier volledig op.
Denken we ons maar eens voor het gemak van de voorstelling,
dat de ongedempte golf met behulp van een booglamp wordt
opgewekt, dan zal de opname van de microfoon in de keten
Leidsche flesch—windingen ten gevolge hebben, dat het gesprokene
ook in de booglamp weerklinkt. Men heeft dan het verschijnsel
van de sprekende booglamp, waarvan ieder wel eens gehoord
heeft. De stroomsterkte in den boog heeft door de micrifoon een
veranderlijke sterkte, waardoor de warmteontwikkeling in den
boog verschilt. Dit heeft een veranderlijke uitzetting van de om
ringende lucht ten gevolge, waardoor geluid wordt veroorzaakt,
welk geluid weer overeenstemt met de genoemde stroomsterktefluctuaties, welke zelf een afbeelding zijn van het vóór de mi
crofoon gesprokene.
Aan de hand van de gegeven uitleggingen zal men nu ook
tevens inzien, waarom voor de draadlooze telefonie bepaaldelijk
ongedempte golven noodig zijn.
We hebben in het voorgaande deze ongedempte golven als stille
golven betiteld. Het spreekt wel vanzelf, dat men stille golven
noodig heeft om de gecompüceerde klanken van het gesproken
woord op te nemen en te dragen. Zou men in de knetterende vonk
ruimte van de gedempte stations de menschelijke stem willen men
gen, dan zou daar niets van terecht kómen. De knetterende vonk,
die zoo luid is, dat hooren en zien vergaat, zou alles overstemnjen.
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Bij de goedgeslaagde proeven, welke den laatsten tijd op het
gebied der draadlooze telefonie zijn genomen, we denken hierbij
b.v. aan de demonstraties, welke door de Marconi Maatschappij
zijn gehouden te Hilversum, waarbij een uitstekende correspondentie tusschen Engeland en Nederland mogelijk bleek, speelt de
meergenoemde drie-electrodenlamp ook weer een groote rol.
Niet alleen, dat deze een ideale opwekker is van de ongedempte
electrische draaggolven voor het geluid, deze maakt het tevens
mogelijk, met de zwakke menschelijke stem de benoodigde zeer
krachtige electrische golven zoodanig te vervormen, dat daarin
voldoend sterke fluctuaties voorkomen om het gesprokene op
grooten afstand in het ontvangstation te vernemen.
Met behulp van één of meer drie-electrodenlampen worden nl.
de electrische golven gemaakt, terwijl een andere drie-electrodenlamp dient om het voor de microfoon gesprokene vele malen, te
versterken, om daarna die versterkte microfoonstroomen naar de
keten Leidsche flesch—windingen te leiden.
Wat de drie-electrodenlamp zelf betreft, deze mag waarlijk als
de grootste uitvinding gelden, die in vele jaren is gedaan.
Van af het oogenblik, dat de gewone telefoon haar intrede in
de wereld deed, heeft men den wensch gekoesterd een’ instrument
te bezitten, dat de eigenschap bezat, telefoonstroompjes, die door
overbrenging over grooten afstand verzwakt waren, te versterken.
Bij de telegrafie kende men toenmaals reeds lang de z.g. relais,
die verzwakte telegraafteekens weder konden versterken.
Hoezeer men in den aanvang dacht, dat het te een of anderen
tijd ook wel eens gelukken zou om een telefoonrelais te maken,
die de meer gecompliceerde teleloonstroompjes zou versterken, is dit
in de lange jaren toch nimmer mogen gelukken, hoewel prijsvra
gen, waarmede groote sommen gemoeid waren, den ijver konden
prikkelen.
Ook bestond in de radiotelegrafie reeds lang het verlangen een
eenvoudig toestel te bezitten, dat zuivere ongedempte electrische
golven kan maken, waarvan men de frequentie gemakkelijk kan
instellen, en wier frequentie dan constant blijft.
De hoogfrequentie-machines zijn wel goed, wat dat betreft, maar
zijn tóch meer geschikt voor groote energieën, terwijl de boog
lampen, hoezeer voordeelen bezittend, toch het nadeel hebben,
dat ze electrische golven afleveren, die moeilijk op constante
frequentie zijn in te stellen.
Wanneer men bedenkt, dat die brandende wenschen reeds zoo
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lang bestonden, dan is het niet te gelooven, dat op eenmaal aan
alles als bij tooverslag is voldaan.
Het is waarlijk, alsof iemand, zooals in sprookjes gebruikelijk is,
den onbescheidensten wensch .heeft mogen uiten, die op wondere
wijze, is vervuld.
De drie-electrodenlamp kan, wat dat betreft, met recht een
wonderlamp worden genoemd, daar zij aan al de genoemde
verlangens op de meest schitterende wijze tegemoet komt.
In hoofdzaak bestaat de drie-electrodenlamp uit een electrische
gloeilamp, welke van eenige bijzondere onderdeden is voorzien.
De electrische gloeilamp is in den tegenwoordigen tijd een algemeen bekend voorwerp. In een glazen ballon, waarin een hooge
graad van luchtverdunning heerscht, is een dun draadje bevestigd,
waardoor een electrische stroom wordt geleid, tengevolge waar
van dit draadje zoo warm wordt, dat het gaat gloeien en licht
geeft.
De gloeitemperatuur, waaraan het draadje onderworpen is, heeft
echter nog andere gevolgen en wel deze, dat de electriciteit, welke
zich in het draadje bevindt, als 't ware begint te verdampen,
waardoor een deel van die electriciteit zijdelings uit den draad treedt,
zoodat de glazen ballon met electrische deeltjes gevuld raakt.
Het geheele verschijnsel zou men kunnen vergelijken met een
buisje, waardoor water stroomt. Wordt het buisje verwarmd, dan
verdampt het water en zulks te meer, naarmate het buisje sterker
wordt verwarmd.
Wanneer men zich nu verder voorstelt, dat het buisje zich in
een afgesloten ketel bevindt, dan is het beeld volledig.
De waterdamp, welke zijdelings uit het buisje treedt — het
buisje heeft men daartoe van openingen voorzien te denken —
vult den ketel. Is deze gevuld, dan houdt de verdamping op,
Maakt men nu in den gesloten ketel een openingetje en steekt
men daarin een buisje of pijpje, waaraan wordt gezogen, dan zal
daardoor de waterdamp uit den ketel worden weggezogen, zoodat
nieuwe verdamping van het stroomende water in de buis kan
plaatsvinden. Blijft men zuigen, dan zal dit ten gevolge hebben,
dat een voortdurende beweging van waterdamp zijdelings van de
buis uit naar de zuigopening toe zal optreden.
We krijgen op die manier twee stroomingen:
een waterstroom door de buis en een waterdampstrooming van
de buis naar de zuigopening.
Ditzelfde geschiedt nu in electrisch opzicht in de drie-electrodenlamp.

1

55
In de gewone gloeilamp houdt de electrische verdamping spoedig
op, daar de glazen ballon geheel is afgesloten. In de drie-electrodenlamp evenwel zorgt men er voor, dat de electriciteit wordt afgezogen.
In fig. 11 is aangegeven, hoe de drie-electrodenlamp is ingericht,
Hierin is 1 de gesloten glazen ballon en 2 het gloeidraadje. Door
dit draadje wordt stroom geleid, zoodat het tot gloeiing overgaat;
schematisch is dit aangegeVen, doordat tusschen de
7
uiteinden van dit draadje
*
een klein electrisch batterijtje
7,
-ErS
3 is geteekend.
<7.
Tegenover den gloeidraad
bevindt zich in de lamp een ^
metalen plaatje 4, dat aan
%
een draadje is bevestigd, dat
in den glazen ballon is inge
smolten.
Dit metalen plaatje 4
wordt nu aan een electrische
Fig. 11.
verbonden.
zuiginrichting
Die zuiginrichting bestaat
uit een electrische batterij 5, die met de eene pool verbonden is
aan het plaatje 4 en met de andere pool aan het gloeidraadje 2.
Deze laatste verbinding heeft plaats via een telefoon 6.
Er ontstaat op die manier een vet-geteekende stroomkring,
waarin de batterij 5 een electriciteitsbeweging zou willen gaan
veroorzaken, indien slechts de keten gesloten was. Evenwel is de
keten onderbroken, door de luchtledige ruimte tusschen 2 en 4.
Tusschen 2 en 4 bestaat dientengevolge een electrisch spannings
verschil, waarbij de batterij 5 zoodanig is geschakeld, dat op 2
een positieve electrische drukking wordt uitgeoefend, terwijl op 4
een negatieve druk, d. w. z. een zuiging, staat.
Deze zuiging nu heeft ten gevolge, dat de verdampte electriciteit
wordt weggezogen, zoodat een doorloopende stroom ontstaat van
den gloeidraad naar het plaatje 2, welke zich dan verder in den
vet-geteekenden stroomkring voortzet.
In de figuur zijn dus twee electrische stroomen aan te wijzen.
In de eerste plaats de stroom, die door den gloeidraad gaat en in •
de tweede plaats de plaatstroom. Wanneer er verder niets gebeurt/
hebben die beide stroomen een standvastige grootte.
In de drie-electrodenlamp bevindt zich echter behalve de gloei-
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draad en de plaat, dus behalve deze beide electroden, nog een
derde electrode, die in de figuur is aangegeven met de letter 7.
Deze laatste electrode kan in haar eenvoudigsten vorm bestaan
uit een stukje metaalgaas met wijde mazen. Men noemt deze
. electrode daarom ook wel eens het rooster. Dit rooster is aan
een draadje bevestigd, dat in de glazen bollen is ingesmolten, en
is zoodanig opgesteld, dat het zich bevindt in den plaatstroom.
De mazen van het rooster stellen de verdampte electrische deeltjes
in staat, daar doorheen te gaan.
Naar we hopen, zal het duidelijk zijn, dat, wanneer men het
rooster electrisch doet zuigen, de plaatstroom wordt versterkt,
omdat dan de zuigende werking van de plaat wordt ondersteund.
Zorgt men er daarentegen voor, dat het rooster in electrischen
zin blazend werkt, dus geen zuiging maar een druk uitoefent, dan
wordt de plaatstroom verzwakt.
Doet men het rooster afwisselend zuigen en drukken, dan zullen
er dus sterktefluctuaties ontstaan in den plaatstroom. Deze afwisselende zuiging en drukking van het rooster zal optreden, wanneer
men door de geleidingen 8 en 9 een wisselenden electrischen stroom
zendt naar het rooster, Deze stroom neemt daarbij zijn loop van
de geleiding 8 over het rooster 7 naar den gloeidraad 2 en van
daar naar de geleiding 9. Dat is dus de derde stroomkring, welken
we in de drie-electrodenlamp aantreffen. Ter onderscheiding zullen
we deze den roosterstroomkring noemen.
Een wisselende stroom in den roosterkring zal dus een fluctueerende stroom met eenzelfde aantal fluctuaties in den plaatstroomkring veroorzaken.
Het wondere van de drie-electrodenlamp is nu hierin gelegen,
dat de fluctuaties van den roosterstroom sterk vergroot in den
plaatstroom worden overgebracht.
Het rooster fungeert als 't ware als dirigent. Het moedigt den
plaatstroom aan of tempert dezen, het slaat de maat en sterk ver
groot gehoorzaamt de plaatstroom aan zijn wenschen.
De stroomen, welke men den roosterkring binnenleidt, kunnen
naar gelang van het gebruik, dat men van de drie-electrodenlamp
maakt, van allerlei aard zijn.
Het kunnen telefoonstroompjes zijn van een gewoon telefoon
toestel, die dan zeer versterkt in den plaatstroom aanlanden, het
kunnen ook heel zwakke electrische trillinkjes zijn, die een ontvangantenne zijn binnengekomén. Ook deze worden dan versterkt.
Men spreekt in dit geval van hoogfrequente versterking, omdat
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de trillingen, welke door een ontvangantenne worden opgevangen,
hoogfrequent zijn.
Men kan ook, nadat de detector de electrische golven in hoor
baren vorm of, zooals men zegt, in laagfrequenten vorm heeft
gebracht, dezen stroom in plaats van naar de telefoon te voeren,
den roosterkring van een lamp binnenleiden, waardoor hij versterkt
in den plaatkring aanlandt, waar de telefoon 6 dan een veel ver
sterkt geluid weergeeft. Men spreekt in dit geval van Iaagfrequentie versterking van de draadlooze signalen.
Om groote versterkingen te bereiken, kan men eenige lampen
achter elkander schakelen en de versterkte plaatstroomen van de
eene lamp weer in den roosterkring van de volgende lamp leiden, enz.
Men kan op die manier eenige malen hoogfrequent versterken
en ook eenige malen laagfrequent versterken.
Wanneer men in een draadlooze ontvanginstallatie eerst b.v.
3 maal hoogfrequent versterkt, daarna de electrische trillingen
naar een detector voert en dan nog weer eens 3 maal laag
frequent versterkt, kan men gemakkelijk tienduizendvoudige ver
sterking van de draadlooze teekens bereiken.
Dat de drie-electrodenlamp ook geroepen is om in de gewone
telefonie een groote rol te spelen, behoeft nauwelijks betoog.
Het merkwaardige is verder, dat een drie-electroden-lamp ook
in staat is zelf als detector te fungeeren. Men heeft dan niets
anders te doen, dan tusschen de geleiding 8 en het rooster 7 een
condensator te schakelen, b.v. van den vorm zooals in fig. 7 is
afgebeeld. Door dezen condensator worden dan als ’t ware de
snelle electrische trillinkjes, waaruit een electrische golf bestaat,
opgezameld, hetgeen één fluctuatie in den plaatstroom en dus een
tik in de telefoon ten gevolge heeft, op analoge manier, zooals dit
bij de vroeger beschreven detectoren het geval is.
Merkwaardig is bovendien ook, dat een drie-electrodenlamp, die
met! behulp van een condensator als detector geschakeld is, tevens
' versterkend werkt.
Dat een drie-electrodenlamp de eigenschap moet bezitten,
electrische trillingen te kunnen opwekken, ligt mede voor de fyand.
Men denke zich eens, dat men in den roosterstroomkring een
keten Leidsche flesch—windingen opneemt. Wanneer in deze keten
ook maar de minste of geringste electrische beweging voorhanden
is, zullen dezelfde fluctuaties veel versterkt in den plaatkring optreden.
Wanneer men nu verder tusschen den plaatkring en den roosterkring
een zeker electrisch verband tot stand brengt, waardoor het mogelijk
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is, den versterkten plaatstroom weer in den roosterkring terug te
voeren, zoodat hij nog eens versterkt wordt en dan nog eens en
zoo vervolgens, dan zal men zich kunnen denken, dat de kleinste
trillinkjes, welke in de keten Leidsche flesch—windingen voorhanden
zijn, tot doorgaande sterke trillingen worden versterkt. Men drukt
dit uit door te zeggen, dat zulk een versterkingslamp het vermogen
heeft uit zich zelf te gaan genereeren.
De frequentie van de gegenereerde trillingen wordt bepaald
door de electrische toonhoogte, anders gezegd door de eigenfrequentie van de keten Leidsche flesch—windingen. Door deze
keten te veranderen, kan men dus electrische trillingen van iedere
gewenschte frequentie opwekken.
Merkwaardiger nog dan al hetgeen we mededeelden, is de
omstandigheid, dat één lamp gelijktijdig kan fungeeren als detector,
als generator en als versterker. Voor de zwevingsontvangst van
ongedempte golven is dit een eigenschap, die niet hoog genoeg
kan worden gewaardeerd.
Om ons niet in details te verliezen, zal hier over de schakelingen
worden gezwegen, welke men te dien einde heeft aan te brengen.
In het tweede deel van dit boekje is een daartoe strekkende
schakeling aangegeven.
Vermelden we ten slotte nog, dat bij ons Nederlandsch ontvang
station te Boxmeer ook een ruim gebruik van lampen wordt
gemaakt. Dat bij de ontvangstproeven Indië onmiddellijk opneembaar
werd gehoord, is voor een niet gering deel aan de lampen te danken.

WENKEN VOOR AMATEURS.
Een aardige toepassing van de radio-telegrafie, die in de laatste
jaren meer en meer belangstelling heeft gewekt, vinden we in
de dagelijksche weerberichten en tijdseinen, welke door eenige
buitenlandsche stations en tegenwoordig ook door het station
Scheveningen met groote kracht en in langzaam tempo het
luchtruim worden ingezonden, zulks ten behoeve onder meer van
het groote publiek, dat uit den aard der zaak over geringe hulp
middelen beschikt.
De beide buitenlandsche stations, die bijzonder krachtig werken
en ook in ons land zijn te hooren, zijn Parijs (de EifFeltoren)
en Nauen. Beide seinen hun tijdseinen en weerberichten met
een toonvonk. Om de correspondentie van de andere stations
en de schepen niet al te zeer te hinderen met die krachtige
seinen, worden deze met een grootere golflengte gegeven.
Golflengte en electrische toonhoogte, waarover in het eerste
gedeelte van dit • boekje werd gesproken, zijn begrippen, die
ongeveer dezelfde beteekenis hebben.
Hoe hooger de electrische toonhoogte is, dus hoe kleiner de
tijdsduur van de electrische trillingen, des te kleiner ook de
golflengte; omgekeerd hoe lager de electrische toonhoogte, hoe
grooter de golflengte. De golflengte van draadlooze stations
wordt in den regel in Meters aangegeven.
Zoo geeft Parijs bovenbedoelde berichten met 2600 en Nauen
met ongeveer 4000 Meter golflengte. De gewone schepen en
de landstations, welke berichten wisselen, werken volgens inter
nationale overeenkomst met golflengten van 300—600 Meter.
Mede volgens internationale overeenkomst zijn voor oorlogs
doeleinden de golflengten tusschen 600 en 1600 Meter gereser
veerd. De golflengten van de marineschepen der verschillende
naties zijn dus daartusschen gelegen.
Het station Scheveningen geeft zijn krachtige weerberichten
met 1800 Meter en werkt met de schepen met 600 M.

Tijdseinen
en weer
berichten.

Golflengte,
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Vergunning
Aan hen, die in de weerberichten en de tijdseinen belang
voor het op- stellen, is het in vele landen veroorloofd er een antenne op
vangen
van draad- na te houden, om zoodoende de teekens te kunnen opvangen.
looze seinen. Ook in ons land is dit vergund, mits deze antenne alleen voor
ontvangst en niet voor seinen geschikt is.
Eenvoudig
Met geringe hulpmiddelen zijn de krachtige teekens, die door
ste schake Parijs en Nauen en natuurlijk ook die, v/elke door Scheveningen
ling.
worden gegeven, op te vangen. Afsteminrichtingen zijn in som
mige gevallen niet eens noodig, zoodat men eenvoudig de
antenne via den detector met de aarde kan verbinden.
Aarde.
Als aarde gebruike men de waterleiding, terwijl meestal ook
de gasleiding als zoodanig kan dienen.
Antenne.
Als antenne is te gebruiken ieder metalen lichaam van eenige
uitgebreidheid en zulks te beter, naarmate dit lichaam hooger
is gelegen en dus meer vrij en onbelemmerd van uit het lucht
ruim is te bereiken. Hoe beter dat lichaam van de aarde is
geïsoleerd, hoe meer de daarin voorkomende aethertrillingen
haar weg door,den detector naar de aarde zullen nemen. Ook
hiermede is dus, wanneer men de keus heeft, rekening te houden.
Met zinken daken, dakgoten, bliksemafleiders, welke men daartoe
tijdelijk van de aardverbinding losmaakt, met een ijzeren tuinhek,
enz. kan de proef worden genomen. Hoe geringer de hulpmid
delen zijn, hoe geringer natuurlijk de kans van slagen is. Waar
echter niet te controleeren toevalligheden een rol spelen, zooals
gunstige ligging t. o, van de aankomende golven e. a., kan men
het altijd probeeren.
Heeft men er wat meer voor over, dan kan men op zijn dak
koper- of bronsdraadv of ook verzinkt ijzerdraad in zoo groot
mogelijke lengte spannen. Waar men den draad bevestigt, heeft
men natuurlijk op een behoorlijke isolatie te letten. Het aller
eenvoudigste bevestigt men den draad aan houten voorwerpen
of nog beter verbindt men den draad aan een stuk eboniet,
dat men op zijn beurt op een of andere manier vastmaakt.
Van allerlei bijzondere omstandigheden kan men daarbij partij
trekken; zoo is soms gebruik te maken van nabij gelegen hooge
punten om van daaruit een draad te spannen.
De dikte van den draad, welken men bezigt, is electrisch van
geen invloed. Men heeft dus alleen met een voldoende sterkte
rekening te houden.
Men kan in plaats van één draad ook meerdere draden van ge
lijke lengte spannen. Dit geeft echter niet zoo heel veel, wanneer
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men niet de draden op een tamelijken afstand van elkaar plaatst.
In alle geval moet men de werking hiervan niet overschatten.
Als men een draad van 100 Meter heeft, welke behoorlijk vrij
in de lucht is aangebracht, mag men zeker, indien de detector
niet al te ongevoelig is, een uitstekend resultaat verwachten.
In vele gevallen is bij een gevoeligen detector 25 Meter ook
voldoende, echter moeten dan geen hooge gebouwen of boomen
den vrijen toegang tot de antenne beletten.
Om eenig idee van golflengte te geven, zij nog medegedeeld, Grootte
dat bij één enkelen draad de golflengte gelijk is aan vier maal va“ de
de lengte van dien draad. Wanneer een antenne uit meerdere ö° cnfl c*
draden is samengesteld, dan i$ de golflengte méér dan vier maal
zoo groot als de lengte van èén der samenstellende draden, en
wel te meer, naarmate het aantal draden en de onderlinge
afstand grooter is.
Men houde bij het maken van een antenne in ieder geval in
het oog, dat de gevoeligheid van een draadlooze installatie
afhangt van de vrije ligging en de afmetingen van de antenne.
Bovendien doet men goed, wanneer de antenne uit meerderedraden bestaat, deze draden van elkaar te isoleeren; alleen op
de plaats, waar zij te zamen aan de ontvangtoestellen worden
' verbonden, mag uit den aard der zaak geleidend verband be
staan. Wanneer men de draden ook op andere plaatsen aan
elkander verbindt, ontstaan er mazen, dus stroomkringen, waarin
in sommige omstandigheden stroomen kunnen gaan circuleeren,
welke verlies beteekenen, omdat ze niet door den detector
gaan.
Bovendien is het gewenscht, indien men de ontvanginrichting
scherp wil afstemmen, dat de draden even lang zijn, en zooveel
mogelijk denzelfden stand innemen t. o. van de aarde. De draden
spant men dus evenwijdig aan elkaar, zooveel mogelijk op den
zelfden afstand van de meest nabijgelegen muren, daken of andere
voorwerpen. Wel mogen de draden een willekeurigen hoek
maken, b.v. met een plat dak, mits alle draden denzelfden
afstand van het dak hebben en dus naast en niet boven
elkander gelegen zijn.
Is men telefoonabonné en bovengronds aangesloten en kan Telefoonmen van den concessionaris vergunning bekomen, om de telefoon- 0«Icidin0
geleiding te gebruiken, dan kan men deze, via een klein conden- a 8 antcnn'
satortje, met den detector en vandaar met de aarde verbinden.
In de meeste gevallen is dan teleurstelling buitengesloten en
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kan men verzekerd zijn, de genoemde wereldstations en misschien ook schepen te vernemen.
Indien men de afmetingen van dit condensatortje behoorlijk
klein kiest en nauwkeurig zorg draagt, dat de isolatie uitstekend
is, kan men zelfs, zonder eenige practische schade voor de telefooncorrespondentie. draadlooze teekens opnemen, terwijl op
dezelfde lijn getelefoneerd wordt. Echter moet dan, zooals we
zeiden, alles stipt in orde zijn. Daarom zal men goed doen, het
hierop niet te laten aankomen. Men make dus, als men niet
met de draadlooze installatie werkt, deze los van de telefoongeleiding en verzuime dit vooral niet, als men telefoneert. Vooral
als men interlocaal spreekt, kan het minste gebrek aan den
condensator schadelijk op de telefooncorrespondentie inwerken.
Feitelijk zou het de mooiste oplossing zijn, indien de con
cessionaris in het telefoontoestel tegen vergoeding de noodige
voorzorgen trof en aan den amateur een klem ter beschikking
stelde, waaraan hij zijn proefnemingen kan verrichten.
Een kleine condensator is gemakkelijk te maken. Daartoe
Vaste con~
densator. .scheidt men twee blaadjes bladtin (chocoladeverpakking) door
een dun stukje in vet of olie gedrenkt papier (postpapier).
Het geheel drukt men op elkaar, door het tusschen twee
plankjes te leggen, welke men op elkander spijkert. De spijkertjes
natuurlijk aan den rand en niet door het papier te slaan. De
.oppervlakte van die bladtinstukjes kan ongeveer 50 vierkante
centimeter bedragen. Aan weerskanten van de houten plankjes
steekt dan een bladtinplaatje naar buiten. Het eene aan den
eenen en het andere aan den anderen kant, zoodat men hieraan
een verbinding kan vastmaken.
Een dergelijke condensator heeft een bepaalde en onverander
lijke grootte en oefent dus een bepaalde en on veranderlijke
werking uit, welke afhankelijk is van de grootte van de bladtinbladen en de dikte van het tusschengelegen papier.
Bij de ontvangschakelingen, die we hierna zullen behandelen,
Regelbare
conden
is soms sprake van een regelbaren condensator.
sator.
Het principe en het algemeene doel van een dergelijk toestel
werd reeds op pag. 31 en 32 besproken. Tevens werd daar
een beschrijving gegeven van den variabelen olie-condensator,
zooals die in de techniek verreweg het meeste wordt gebruikt.
Evenwel kan de amateur op verschillende wijzen een eenvoudigen regelbaren condensator vervaardigen, die zeer goede dien
sten kan bewijzen. Het eenvoudigst helpt men zich, door den
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bovenbeschreven vasten condensator op te bouwen uit losse
deelen, die over elkander kunnen schuiven. Men neemt dus twee
vlakke plankjes of vlakke stukjes carton en plakt op elk een
stuk bladtin (grootte b.v. 100 vierkante centimeter). Het bladtin
van één van de stukjes carton overplakt men met dun, in vet
of olie gedrenkt papier. Men legt nu beide op elkaar en be
zwaart het geheel met een presse-papier. Door ze nu ten
opzichte van elkaar te verschuiven, waardoor de bladtinplaten
elkander meer of minder zullen bedekken, kan men de grootte
van den condensator regelen.
We behoeven zeker niet nader aan te geven, hoe men nu
op elk van de stukjes carton een klemmetje aanbrengt, waaraan '
men een verbinding kan vastmaken, welk klemmetje met het
bladtin in aanraking moet zijn. Een handig amateur kan dit
zonder raad alleen wel opknappen.
Vermelden we alleen nog, dat de constructie, die we hierboven
aangaven, natuurlijk ook kan worden uitgevoerd op cylindervormige papieren kokers, die in elkaar schuiven.
Hoewel we op pag. 27 en 33 reeds eenige detectoren hebben Detectoren,
besproken, bevelen we voor amateurs kristal-detectoren aan.
Deze zijn gevoelig en uiterst eenvoudig. Zij overtreffen den
kool-staal- en den carborundum-detector verre, vooral wan
neer het toonvonken betreft. Zelfs behoeven zij voor den
electrolytischen detector niet onder te doen, wat gevoeligheid
. betreft.
De groote moeite, die sommige amateurs zich geven, om de
electrolytische detectoren zelf te maken, is niet gemotiveerd,
vooral niet, als men bedenkt, dat de gevoeligheid van den elec
trolytischen detector reeds in eenige dagen van zijn aanvankelijke
hoogte tot een lager peil terugzinkt, een peil, waarop hij door
een goeden kristal-detector minstens wordt geëvenaard.
Bovendien hebben kristal-detectoren het groote voordeel, dat
er geen elementen bij noodig zijn. De telefoon heeft men
dus gewoon aan weerszijden van den detector te verbinden.
Men bega vooral niet de vergissing, die we eenige malen bij
amateurs constateerden, om toch elementen te gebruiken, daar
ten gevolge van deze fout de kristal-detector geheel of ger
deeltelijk zijn diensten kan weigeren, als men tenminste niet
met oordeel een juiste, en in de meeste gevallen een lage,
spanning toepast.
Wie zich de weelde van twee telefonen kan veroorlooven,
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neme er twee, die men beide op dezelfde manier, zoogenaamd
naast elkander, aan den detector verbindt.
Telefonen.
De grootte van den weerstand van de telefoon is onverschillig,
wanneer men met kristal-detectoren werkt. Alleen bij den electrolytischen detector is het bepaald noodig, dat de telefoon een
zeer hoogen weerstand bezit. Men late zich vooral niet door
zoogenaamde ervaring van anderen verblinden en wijs maken,
dat een telefoon met hoogen weerstand beter is dan een met
lagen weerstand, ook wanneer men kristal-detectoren gebruikt.
Dit is onjuist, daar beide volkomen gelijkwaardig zijn, tenminste,
wanneer zij overigens even deugdelijk zijn samengesteld. In deze
laatste omstandigheid is de bron van verwarring gelegen. Indien
een liefhebber-onderzoeker, wiens hulpmiddelen gering zijn, toe
vallig een goede telefoon van hoogen weerstand vergelijkt met
een slechte telefoon van lagen weerstand, dan komt hij allicht
tot een onjuiste algemeene conclusie. Men neme dus kort en
goed een goede telefoon en verheuge zich in haar bezit, zonder
zich af te vragen, hoe groot de weerstand van die telefoon is.
Kristal^
De kristal-detectoren, die in de laatste jaren een groote vlucht
detectoren. hebben genomen, behooren tot de zoogenaamde contact-detectoren, waarin twee stoffen op één of enkele punten met elkaar
in aanraking zijn. Een van die beide stoffen is meestal een kristal,
of liever gezegd een stukje kristallijne stof, terwijl de andere
meestentijds uit een metaal- of potloodpunt bestaat. Soms ook
zijn beide stoffen van kristallijne samenstelling. Onder eenigen
druk worden beide stoffen op elkander gelegd.
Schier oneindig groot is het aantal kristallijne stoffen, die in
aanraking met een metaal of een ander kristallijn lichaam detectorwerking vertoonen. De meeste van die kristallijne stoffen
worden in de natuur als ertsen gevonden. Van die vele hebben
slechts enkele practische toepassing gevonden, eensdeels omdat
zij superieur in haar werking zijn, anderdeels, omdat zij wegens
den billijken prijs daartoe aanleiding hebben gegeven. Ook
enkele kunstmatig vervaardigde kristallijne stoffen zijn in den
handel.
De physische werking van deze detectoren, hoe bijzonder
eenvoudig hun samenstelling ook moge zijn, is niet zoo eenvoudig.
Vele onderzoekingen zijn er verricht, om de geheimzinnigheden
te ontsluieren, die in de wonderlijke werking der kristallen zijn
gelegen. Hoewel ongetwijfeld bij de onderzoekingen veel belang
rijks is ontdekt, staan er nog steeds tegenstrijdige meeningen
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tegenover elkander. In alle geval behooren de kristal-detectoren
tot de groep, die, zooals we op pag. 33 hebben vermeld, onder
den invloed van electrische golven in een element veranderen,
dat stroom kan leveren. Deze stroom doet de telefoon, die aan
den detector is verbonden, functionneeren, vandaar dat een
afzonderlijke stroombron niet noodig is.
Waarschijnlijk spelen warmte-electrische werkingen in samen
werking met nog niet geheel verklaarde andere omstandigheden,
de belangrijkste rol. Men kan zich voorstellen, dat de contactplaatsen lichtelijk worden verwarmd door de electrische golven,
welke door die contactplaatsen haar weg nemen. Onder den invloed
van de optredende temperatuursverhooging ontstaat er een zoo
genaamde thermo-electrische spanning, die voor de warmteverspreiding zorg draagt en die een stroom in de telefoon doet
ontstaan.
Twee soorten van kristal-detectoren, welke in de practijk bij
zonder voldoen en die naar onze meening alle andere overtreffen,
zijn de loodglans-detector en de zinkiet-koperpyriet-detector.
Beide werken uitstekend, vooral de laatste detector is voor
treffelijk.
De loodglans-detector, zooals we hem het meest kunnen aan- Loodglansbevelen, bestaat uit een stukje loodglanserts, waarop een fijne detector.
potloodpunt (graphiet) onder zachten druk rust. Andere con
structies, waarbij' de potloodpunt vervangen is door een dun
goud-, koper- of platinadraadje, kunnen we minder aanraden.
De gevoeligheid van den loodglans-detector is niet alleen
afhankelijk van de geaardheid van het stukje erts, dat men
gebruikt, maar is tevens verschillend, als men de potloodpunt op
verschillende plaatsen van hetzelfde stukje laat drukken. Men
heeft dus door verplaatsing van deze potloodpunt de gevoeligste
plek van het stukje erts op te zoeken. De gevoeligheid beoor
deelt men naar de geluidsterkte, waarmede men in de telefoon
de radiografische teekens verneemt. Ter voorkoming van teleur
stelling zij er op gewezen, dat in den regel het grootste deel
van de ertsoppervlakte ongevoelig is. Soms kan men de ge
voeligheid verbeteren, door met een mes de bovenste laag weg
te schrappen of eenige krassen te*maken, waardoor nieuwe lagen
aan den dag treden. Men zorge er voor, de loodglans-oppervlakte niet met de handen aan te raken.
Heel gemakkelijk is de loodglans-detector te maken. In fig. 12
is ongeveer op ware grootte een constructie afgebeeld, even
Draadlooze Telegrafie
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eenvoudig als doeltreffend. Op een houten plankje zijn twee
koperen blokjes bevestigd. In het linksche is het loodglans aan
gebracht. Daartoe is in dit blokje een gaatje ten halve ingeboord,
hetwelk, terwijl het blokje wordt verwarmd, met gesmolten,
lichtloopend soldeer wordt gevuld. Bijzonder geschikt, hoewel
niet strikt noodig, is hiervoor het gemakkelijk smeltbare Woodsmetaal. In dit soldeer plaatst men nu een of meer stukjes erts.
Indien het geheel is afgekoeld, is het erts behoorlijk bevestigd en
tevens electrisch
met het koper
verbonden. Een
schroefje biedt de
gelegenheid, aan
poiioo^.
het blokje een
draad
te verbin
m
cn
den.
Aan het
1
rechtsche
blokje
-c
-» <
bevindt
zich
eveneens zoo’n
Fig. 12.
schroefje, terwijl
van een tweede dergelijk schroefje gebruik is gemaakt, om een
koperen draad van b.v. 1 mM diameter >. te bevestigen, die
veerend is gemaakt, door er eenige spiralen in te winden. Het
einde van dezen draad is klemmend om het potloodje gewon
den, zoodat het graphiet goed met het koper contact maakt.
Het naar boven verschuiven van het potlood wordt belet, door
dat de koperdraad, welke er om gewonden is, zich naar boven
conisch vernauwt, zoodat het potlood er alleen van onderaf is
in te steken. Om den contactdruk of de plaats van het potlood
te wijzigen, verbuige men met de1 hand ter plaatse a den
koperdraad.
Zooals we vermeldden, is het loodglans een erts, dat in de
natuur wordt gevonden. Het is een kristallijne verbinding van
lood en zwavel. Deze verbinding kan men ook op kunstmatige
wijze tot stand brengen. Daar het product, dat op die manier
wordt verkregen, zich uitstekend leent voor radio-telegrafische
doeleinden, laten we hier de bereidingswijze volgen.
Men neemt 5 gram loodvijlsel en 1 gram zwavelpoeder en
Kunstmatig
loodglans. mengt dit goed dooreen in een reageerbuisje. Dit mengsel ver
warmt men boven een vlam. Nadat de verwarming eenige
oogenblikken heeft geduurd, heeft de scheikundige verbinding
JHB.
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plaats, hetgeen men bespeurt aan het plotseling gloeiend worden
van het mengsel. Men laat het nu afkoelen, om ten slotte het
reageerbuisje stuk te slaan, waardoor men de beschikking over
den inhoud verkrijgt. Het loodglans, dat men op deze wijze
bereidt, is zeer broos en laat zich gemakkelijk in stukjes verdeelen. Op de breuk zal men allemaal kleine kristalletjes aan
treffen. Als de bereiding bijzonder gelukt, is deze eenigszins te
vergelijken met de fijnkorrelige breuk, die een gehard stalen
staaf vertoont. Die kleine kristalletjes zijn alle gevoelig. Het
loodglans, dat men op deze wijze verkrijgt, kan beter zijn dan
. het beste loodglans, dat de natuur oplevert. De bereiding heeft
men echter niet geheel in de hand. Allerlei niet te ondervangen
omstandigheden beïnvloeden het resultaat. Den eenen keer zal
dus het verkregen product veel beter zijn, dan een andere maal.
De zinkiet-koperpyriet-detectQr bestaat uit een stukje zinkiet, Zinkietwaarop onder matigen druk een stukje koperpyriet (koperkies)
rust. Bij een gebruikelijke constructie plaatst men de beide stukjes
in een glazen buisje, waarin zij juist passen. Van weerszijden
worden zij dan tegen elkander gedrukt door spiraalveertjes.
Het resultaat, dat men op deze wijze verkrijgt, is echter niet
gunstig. Men is nl. niet zeker van de contacten, in de eerste
plaats, omdat de stukjes erts verontreinigde natuurproducten zijn,
die altijd ongevoelige plaatjes bezitten en in de tweede plaats,
omdat het zinkiet evenals het loodglans tot die kristalvormen
behoort, die in verschillende richtingen verschillende geleidbaar
heid voor electrische stroomen bezitten. Men zal dus met deze
constructie er voortdurend last van hebben, dat de spiraalveertjes
en de stukjes erts op niet geleidbare plekjes tegen elkander
drukken.
Deze moeilijkheid en de daarmede samenhangende onbetrouw
baarheid is ondervangen door de volgende constructie. Evenals bij
den reeds beschreven loodglans-detector neemt men een houten
plankje en bevestigt daarop twee koperen blokjes.
Men raadplege fig. 13, die van het eigenlijke toestelletje op
ware grootte een zij- en bovenaanzicht geeft, benevens een
doorsnede op vergroote schaal van den kristalhouder.
In het linksche blokje zijn de kristallen aangebracht. Daartoe
is in dit blokje een gaatje ten halve ingeboord. In dit gaatje
wordt een glazen ringetje geplaatst, welk ringetje men op de
gemakkelijkste wijze verkrijgt, door van een dunnen glazen buis
een stukje af te snijden. In het gat, dat thans een opstaand
5*
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glazen wandje heeft gekregen, legt men een stukje liehtloopend
soldeer* liefst Woodsmetaal, dat men tot smelting brengt door
het blokje te verwarmen. Het blokje neemt men daartoe van
het plankje af. Wanneer het soldeer gesmolten is, legt men er
een stukje zinkiet in en laat het daarna afkoelen. Het koperen
blokje, het glazen ringetje en het stukje zinkiet zijn dan één
geheel geworden. Men vergisse zich niet, door het stukje koperpyriet vast te soldeeren. Het is uit
hoofde van zijn
structuur bepaald
gewenscht, . dat
men juist het
zinkiet op zoo
deugdelijk galva
nische wijze aan
het koper ver
bindt.
Het stukje koperpyriet wordt
daarna los op het zinkiet gelegd, terwijl het glazen buisje belet,
dat het daar afrolt of met het koper in aanraking komt. Een
stalen veertje, dat aan het rechtsche blokje is bevestigd, drukt
het koperpyriet met matigen druk op het zinkiet. Dezen druk,
die tusschen tamelijk ruime grenzen onverschillig is, kan men
regelen door het schroefje, waarmede de veer aan het rechtsche
blokje is verbonden, meer of minder aan te draaien. De veer,
die om dit schroefje draaibaar is, kan men, om den gevoeligsten
stand te vinden, over het koperpyriet heen en weer schuiven.
Zooals men ziet, is het uiterlijk van dezen detector al heel
eenvoudig. Het bovenaanzicht geeft, wanneer de detector op
een tafel is geplaatst, het uiterlijk volledig weer. De loodglans
detector van fig. 12 is hierbij vergeleken een gecompliceerd
instrument.
De gevoeligheid van den zinkiet-koperpyriet-detector overtreft
die van den gevoeligsten loodglans-detector. Bovendien is hij
zonder nadere regeling altijd voor het gebruik gereed, waarbij
het groote voordeel komt, dat hij nimmer ontregelt, omdat het
stalen veertje de kristallen tamelijk vast opsluit. Schokken of
stooten hebben dus op hem geen invloed. Alleen kan ontrege
ling intreden, wanneer deze detector door te zware golven wordt
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getroffen, een euvel, dat hij trouwens met bijna alle detectoren
gemeen heeft. Bevindt zich de ontvanginstallatie te dicht in den
omtrek van het station Scheveningen en is de antenne van
eenigen om vang, dan kan het .gebeuren, dat de detector .in-ge
voeligheid achteruit is gegaan, wanneer Scheveningen heeft
geseind. Dit euvel is echter onmiddellijk verholpen, wanneer
men het veertje even heen en weer. schuift. Microscopische
deeltjes, die door de zware golven wellicht zijn verbrand, worden
daardoor verwijderd. Het is- ons gebleken, dat in plaats van
het stukje koperpyriet ook een afgebroken potloodpunt kan
worden gebezigd. Een goede werking wordt ook hiermede ver
kregen.
Zooals reeds werd opgemerkt, is het vaak. niet noodig, en, Regelbare
wanneer de telefoongeleiding wordt gebezigd, soms ook niet a*stcm8P°c
mogelijk, van een afsteminrichting gebruik te maken. Heeft
men echter door het spannen van één of meer draden een
werkelijke antenne gemaakt, dan kan men door stemmen altijd
het effect verbeteren en de niet-gewenschte teekens meer of
minder wegstemmen, wanneer men meerdere stations gelijktijdig
hoort. Hiervoor zijn echter afstemspoelen noodig, zooals die in
fig. 5 en 6 schematisch met zigzaglijnen zijn aangegeven. Waar
het den amateur er in de voornaamste plaats om te doen is,
de weerberichten en tijdseinen op te nemen van Scheveningen,
Parijs en Nauen en deze stations voor dat doel met zeer
groote golflengten werken, moet de regelbare afstemspoel, om
de antenne op lengte te kunnen brengen, een zeer groot aantal
windingen bevatten, terwijl de diameter van de spoel niet te
gering moet zijn. Om ook, wat dit betreft, eenige afmetingen
aan te geven, kan men b.v. een bordpapieren teekenkoker
nemen, met een diameter van 8 a 10 cM en dezen aaneensluitend
omwinden met omsponnen draad of emailledraad met éen koperdikte van 0,3 a 0,8 mM. Met 250 a 400 windingen kan .men
in den regel volstaan. Hoe dunner de koperdikte en de isolatie
is, hoe minder windingen men noodig heeft. Hoe kleiner de
diameter van de spoel genomen wordt, hoe meer windingen
benoodigd zijn. Gebruikt men omsponnen draad, dan is het
gewenscht dit te schellakken* Ten slotte heeft men over de
volle lengte van de spoel alle draden over een kleinen afstand
blank te maken, waarbij tusschen de draden vanzelf een isoleerend
laagje blijft bestaan. Iedere winding wordt dan voor een drukcontact bereikbaar.
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Dit drukcontact kan men schuifbaar bevestigen aan een
stang, welke men evenwijdig aan een beschrijvende lijn van
den cylinder aanbrengt en op een of andere wijze aan de
einden van den cylinder bevestigt. Daar de stemming van de
antenne niet van één winding afhankelijk is, kan men een der
gelijke spoel ook nog eenvoudiger maken, door deze uit afdeelingen te laten bestaan, van b.v. 20 windingen ieder, waar
van alleen de eerste en de laatste winding op een of andere
wijze voor een contact bereikbaar zijn. Is het om bepaalde
redenen gewenscht, dat twee schuifcontacten aanwezig zijn, dan
kan men öf aan dezelfde stang twee van die contacten beves
tigen, die dan natuurlijk onderling van elkander geïsoleerd
moeten zijn, of de spoel nog op een andere plaats blank maken
en een tweede stang met schuifcontact aanbrengen.
Nu de verschillende onderdeelen zijn beschreven, rest ons nog
slechts aan te geven, hoe deze tot een ontvanginrichting zijn
te vereenigen.
Stcmbare
De eenvoudigste ontvangschakeling, waarbij de antenne via
ontvang- den detector met de aarde werd verbonden, hebben we reeds
schakelin
vermeld. Hierbij is afstemmen onmogelijk. De eenvoudigste
gen.
schakeling, waarbij men zulks wel kan, is afgebeeld in fig. 5,
daar hierbij de antenne door een regelbare spoel met draadwindingen is verlengd. Door meer of minder windingen in de
keten op te nemen, kan men de antenne iedere gewenschte
golflengte geven en deze in overeenstemming brengen met aan
komende golven, welke door een ander station worden afge
geven. Daar onze ontvanginrichting van een kristal-detector is
voorzien, hebben we geen elementen noodig. Om dus fig. 5,
waarin wel elementen zijn geteekend, geheel toepasselijk te
maken op het onderhavige geval, denke men de elementen weg
en den kool-staaldetector vervangen door den kristal-detector.
Wil men de afsteminrichting vollediger maken, hetgeen
tevens het geluid in de telefoon wat krachtiger maakt, dan kan
men daarbij als richtsnoer nemen fig. 6. Wederom denke men
zich dan de elementen weg en den kool-staaldetector vervangen
door den kristal-detector. Van de drie geteekende pijlpunten
beteekenen de beide bovenste verschuifbare contacten, terwijl
de onderste punt en tevens de aarde aan het einde van de
spoel zijn vast te hechten. In dit geval hebben we dus een
regelbare afstemspoel noodig met twee verschuifbare contacten.
Met het eene schuifcontact regelt men de lengte van de antenne
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en met het andere verstemt men de secundaire keten, welke
met de antenne samenhangt. Als condensator kan men gebruiken
den vasten condensator of den regelbaren condensator, waarvan
de constructie op pag. 62 is uiteengezet. Bezigt men een regel
baren condensator, dan kan men ook hiermede de secundaire
keten verstemmen, zoodat men op twee verschillende manieren
deze op de juiste electrische toonhoogte brengen kan.
Hoewel een ontvanginrichting, opgebouwd volgens het schema Afstcmvan fig. 6, nauwkeuriger te stemmen is dan een inrichting, die schcrPtc*
volgens fig. 5 is geschakeld, voldoen toch geen van beide, wat
nauwkeurig stemmen betreft, aan hooge eischen. De proefnemer
kan dit hieraan bemerken, dat de schuifcontacten op de regel
bare spoel over betrekkelijke groote afstanden zijn te verplaatsen,
zonder dat belangrijke geluidsverzwakking van de opgevangen
teekens intreedt. Men kan dertig, veertig windingen meer of
minder nemen, zonder dat dit op de sterkte van het geluid
merkbaren'invloed heeft. Zoowel bij fig. 5 als fig 6 is dit het
geval. Alleen het schuifcontact van fig. 6, waarmede de antenne
op lengte wordt gebracht, is nauwer aan zijn plaats gebonden.
De oorzaak voor deze zoogenaamde geringe afstemscherpte
is te zoeken in de plaats, welke aan den detector is gegeven.
Om in te zien, welke omstandigheid hier in het spel is, bedenke
men het volgende.
Een trillingslichaam, hetzij een gewone mechanische slinger. Demping,
hetzij de snaar van een viool, of een ontvanginrichting voor
draadlooze telegrafie, moet om behoorlijk te kunnen slingeren
of trillen, geen beletselen in zichzelf bevatten, die zulks te zeer
belemmeren.
Natuurlijk is altijd een zekere belemmering aanwezig, een
zoogenaamde demping, die men ten duidelijkste bespeuren
kan aan het feit, dat iedere trilling, die niet door een voort
durende oorzaak wordt onderhouden, vanzelf tot stilstand komt.
Is die demping te groot, dan is trilling en dus afstemming on
mogelijk. Wel kan dan nog gewone beweging plaats vinden.
Nemen we, om dit laatste in te zien, als voorbeeld een slinger,
welke uit een zwaren bol bestaat, die aan een touwtje is
opgehangen. Brengt men den bol uit zijn evenwichtsstand en
laat men hem los, dan begint die bol te slingeren, tenminste
wanneer hij in de lucht is opgehangen. De demping is dan
gering. Plaatst men dien slinger evenwel in een dikke vloeistof,
b.v. stroop en brengt men dan den bol uit zijn evenwichtsstand,
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dan zal hij zich ook in beweging gaan stellen om naar zijn
evenwichtsstand terug te keeren; daar aangekomen, blijft hij
evenwel staan.
Te- groote demping laat dus wel beweging toe; maar - geen
trilling; de mogelijkheid van afstemming vervalt dan tevens.
Is de demping minder groot, maar toch belangrijk, dan zal men
het overgangsgeval hebben, dat trillen en afstemmen nog wel
mogelijk zijn, maar beide in verminderde mate.
Wanneer we nu de verschillende onderdeelen nagaan, die in
de trillingsketens van een ontvanginrichting voorkomen, dan
oefenen deze elk voor zich- een zekere demping uit. Van de
regelbare afstemspoel is die zeer gering, van de condensatoren
is die ook niet groot, terwijl de antenne in den zin, zooals door
ons bedoeld, ook een geringe demping bezit.
De detectoren echter vormen een belangrijke belemmering
voor de trillingen. De demping van deze toestelletjes is zeer groot.
Meestal raken de deelen van een detector elkaar* slechts op
enkele punten aan. Het loodglans en de potloodpunt, het zinkiet
en het koperpyriet hebben b.v.- slechts enkele punten gemeen.
Groot is daardoor de belemmering, die den stroomtrillingen
geboden wordt. De plaatselijke verwarming, die in de contact
punten optreedt en die ten slotte de eigenlijke detectorwerking
ten deele ten gevolge heeft, kan ons hiervan ten overvloede
overtuigen.
Willen we dus de trillingsmogelijkheid en daarmede de afstemscherpte van de ontvanginrichting verhoogen, dan moeten
wij zorgen, dat de dempende werking van de detectoren wordt
geëlimineerd.
Op eenvoudige wijze kan men dit doen, door den detector
niet, zooals in fig. 5 is gebeurd, direct in de keten op te nemen,
of hem, zooals in fig. 6, direct in de secundaire keten te plaatsen,
maar hem te overbruggen door een condensator. Condensator
en detector staan dus naast elkander en vormen zoodoende
twee evenwijdige stroomwegen, waartusschen de stroomtrillingen
zich verdeelen. Waar een condensator in tegenstelling met een
detector aan de stroomtrillingen een gemakkelijken weg biedt,
wordt zoodoende de schadelijke werking • van den detector
ondervangen.
Van de beide evenwijdige stroomwegen vergoedt dus de één,
wat de ander te kort schiet. Fig. 5 verandert aldus aangevuld
in fig. 14.
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Oppervlakkig zou men meenen, wanneer men fig. 14 bekijkt,
dat nu wel het euvel van de demping is opgeheven, maar dat
daardoor tevens de detector
minder stroom krijgt, zoodat de > <
functionneering in stede van te
zijn verbeterd, integendeel is L
verminderd, daar ten slotte van /
de hoeveelheid golven, die door y
den detector gaan, afhangt de \
sterkte van het geluid, dat in /
de telefoon wordt geproduceerd.
------- ---------- -------De oplossing van deze schijn
2L
bare tegenstrijdigheid is hierin
x
gelegen, dat door de verbete
ring van de stemming en van
de resonantie, die daarvan het
gevolg is, de stroomtrillingen
zoozeer in sterkte toenemen,
dat zelfs een gedeelte hiervan
nog grooter is, dan de totale
Fig. M.
hoeveelheid, die door den detec
tor zou gaan, als deze volgens fig. 5 was geschakeld.
Toch is in die schijnbare tegenstrijdigheid in zooverre waar
heid gelegen, dat eenig gevaar in die richting wel degelijk
bestaat. Wanneer nl. de condensator te groot is en daardoor
de stroomweg, dien hij vormt, al te gemakkelijk, dan bestaat
inderdaad het gevaar, dat de detector te weinig krijgt. De con
densator is dus aan een zekere grootte gebonden. Daar die grootte
ook nog van andere factoren afhankelijk is, die wij verder maar
met stilzwijgen zullen voorbijgaan, is het gemakkelijk, dien con
densator te kunnen regelen, zoodat men het in zijn macht heeft,
voor verschillende doeleinden en voor verschillende gevallen die
gewenschte grootte proefondervindelijk te bepalen.
In fig. 14 is daarom, hoewel ook een vaste condensator dienen
kan, een regelbare condensator geteekend, welke is voorgesteld
door twee evenwijdige strepen met een schuinen pijl er door heen.
De meer nauwkeurige afstemming, die met behulp van fig. 14
te verkrijgen is, blijkt uit het gemakkelijker wegstemmen van
ongewenschte stations en tevens uit het feit, dat het schuifcontact
van de regelbare spoel meer aan zijn plaats is gebonden.
Overigens kan, waar ook een regelbare condensator aanwe-
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zig is, de afstemming op verschillende manieren geschieden.
Men kan stemmen met de regelbare afstemspoel öf met den '
condensator óf met beide. Een bepaalde stemming kan men
dus bereiken met verschillende grootten van den condensator.
Hoe grooter de condensator is, hoe minder windingen in de
keten behoeven te worden opgenomen om een bepaalde elec- .
trische toonhoogte te bereiken. Op verschillende manieren kan
men dus zijn ontvanginrichting afstemmen op een aankomende
golf. Hoewel het resultaat, wat de electrische toonhoogte betreft,
hetzelfde is, verschillen die manieren toch in sommige opzichten
onderling. Zoo zullen bij een bepaalde grootte van den condensator de aankomende golven het sterkst in de telefoon worden
vernomen, terwijl bij een andere grootte van den condensator
de afstemscherpte weer het grootst kan zijn, zoodat men minder
gewenschte stations gemakkelijker kan wegstemmen.
In vele opzichten is voor amateurs een ontvanginrichting,
geschakeld volgens fig. 14, aan te bevelen. De afstemming, welke
men op verschillende manieren kan tot stand brengen, laat niets
te wenschen over.
Bovendien is het afstemmen zelf zeer eenvoudig, zoodat men
gemakkelijk de aetherruimte kan afzoeken, of er met een of andere
electrische toonhoogte wordt geseind. Men heeft daartoe niets
anders te doen, dan het schuifcontact van de regelbare afstemspoel te verschuiven. Bij meer ingewikkelde ontvangschakelingen,
die afstemspoelen met meerdere schuifcontacten bezitten, is dit
dikwijls minder gemakkelijk.
Ook het schema volgens fig. 6 kan zoodanig worden gewijd
zigd, dat tegemoetgekomen is aan de dempende werking van
den detector. Men plaatst dan weer den detector en den conden
sator naast elkaar en krijgt dan het schema, dat is afgebeeld in
fig. 15. Aan de afstemspoel komen twee schuifcontacten voor.
Met het contact, dat in de figuur boven is geteekend, regelt
men de toonhoogte van de antenne en met het onderste stemt
men de keten van den condensator af op de antenne. Dit
schema is iets ingewikkelder dan dat van fig. 14 en geeft een
afstemmingsmogelijkheid meer. Veel van hetgeen omtrent fig. 14
is gezegd betreffende de wijze van afstemmen, geldt ook hier.
We zullen dit niet herhalen. Het experiment zal den verderen
weg wel wijzen.
Alleen wordt de aandacht er op gevestigd, dat behalve de
regelbare condensator, die van een pijl is voorzien, in de figuur
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ook' nog voorkomt een vaste condensator. Deze dient om te
verhinderen, dat de detectorstroom, die de telefoon moet doen
aanspreken, naar de regelbare windingen vloeit. Deze vaste
condensator is van
denzelfden aard en
Ji
grootte als beschre
ven werd op pag. 62
De meer ingewik- ,
kelde ontvangscha- 1
kelingen, waarvan
de verscheidenheid
zeer groot is, heb
ben allerlei voordeelen van bijzon
deren aard, die voor
7~
de meeste amateurs
«
van geen belang zijn.
Zoo heeft het bij
hooge, zeer uit
gebreide antennes,
waarmede ver ver
wijderde stations
%
correspondeeren,
Fig. 15.
zin om de luchtsto
ringen, die zeer hin
derlijk kunnen zijn, zooveel mogelijk op te heffen. Deze luchtsto
ringen, die een voortdurend gepruttel en geborrel in de telefoon
veroorzaken, zijn voor de draadlooze telegrafie de allergrootste
belemmering.
Bovendien maakt men bij twee stations, die over grooten
afstand niet anders dan met elkander werken, bijzondere opvang
inrichtingen, welke door een bijzonder groote afstemscherpte
van andere stations niet den minsten last ondervinden, enz. enz.
Voor allerlei bijzondere doeleinden zijn er allerlei verschillende
ontvangschakelingen, die daartoe logisch en noodzakelijk meer
of minder ingewikkeld moeten zijn.
Beter resultaat dan met alle reeds behandelde schakelingen
verkrijgt men, wanneer men de schakeling toepast van fig. 16,
waarin een drie-electrodenlamp voorkomt.
De aanschaffing van een dergelijke lamp is wel aan te raden.
Hetgeen hiermede te bereiken valt,,overtreft vele malen alles,
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wat met gewone detectoren' wordt verkregen. Het voordeel is
bovendien, dat men met een drie-electrodenlamp in staat is ook
ongedempte stations op te nemen.
In de schakeling, zooals die in fig. 16 is afgebeeld, doet één
zelfde lamp dienst als detector, versterker en generator.
Het schema der verbindingen is bijzonder eenvoudig. Slechts
één^afstemspoel is noodig. Het is echter een vereischte, dat
deze twee schuifcontacten bezit.
In fig. 16 is
Antcnjze *f
1 de afstemspoel, 2 en 3
zijn de beide
schuifcontac
ten. Aan het
uiteinde 5 van
de spoel wordt
de aarde ver
bonden. Het
uitƒ andere
■ einde van de
spoel is via
• een zeer klein
condensatortje
6 met het
rooster ver
bonden. Dit
condensatortje
6 kan een vast condensatortje zijn, en mag slechts l/s tot een ,
1/10 bedragen van den vasten condensator, welke op pag. 62 is
beschreven.
De grootte van de brandbatterij en van de plaatbatterij is
niet aan te geven. Deze hangen af van het type lamp, dat men
koopt en dienen door den leverancier te worden vermeld.
Evenwijdig aan de telefoon 8 staat de vaste condensator 7;
deze kan de grootte hebben van den vasten condensator, welke
op pag, 62 werd beschreven.
De regelbare afstemspoel is van hetzelfde type als op pag. 69
is aangegeven. Voor het geval men groote golflengten wenscht
te ontvangen, moet men echter het aantal windingen eenige
malen grooter nemen.
Voor het overige geeft fig. 16 voldoende aan, welke ver-
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bindingen moeten worden gemaakt. De roosterstroomkring, de
gloeidraadstroomkring en de. plaatstroomkring zijn gemalielijk
aan te wijzen.
De rooster- en plaatstroomkringen zijn klaarblijkelijk met
elkaar gekoppeld om het 'gewenschte genereeren te krijgen*
In den roosterstroomkring is opgenomen het deel 1—4 van de
afstemspoel en in den plaatstroomkring het deel 1—5.
Deze beide deelen hebben één punt gemeen en bevindèn
zich verder zoo dicht in elkanders nabijheid, dat ze elkander
wederzijds sterk beïnvloeden, zoodat de stroomfluctuaties van
den plaatkring weer worden teruggevoerd in den roosterkring.
De mate van genereeren kan men proefondervindelijk instellen,
door het schuifcontact 3 te verplaatsen. Men plaatst dit contact
op een zoodanige plaats, dat het gewenschte station zoo goed
en zoo sterk mogelijk wordt gehoord. Zoowel voor gedempte
als ongedempte stations is een beste stand te vinden.
Het schuifcontact 2 dient men ook proefondervindelijk een
goede plaats te geven.
Na eenig zoeken en regelen zal het ieder gelukken, vertrouwd
■ te raken met dit schema, welks eenvoud en volledigheid niets
te wenschen overlaten.
Het grijpen naar andere schema’s moet dan ook worden ontraden.
Met het gegeven schema ontvangt men zoowel gedempte
als ongedemte stations en kan men deze laatste op iederen
gewenschten toon instellen.
Het eenige, dat wel aanbeveling verdient, als men tenminste
over een regelbaren condensator beschikt, is een zoodanigen con
densator te plaatsen aan de uiteinden 4 en 5 van de regelbare
spoel. Hierdoor wordt de afstemmogelijkheid in hooge mate
gebaat. Ook kan men op die manier gemakkelijker stations met
groote golflengte ontvangen.
Wenscht men bijzonder kleine golflengten te ontvangen, dan
kan men dien regelbaren condensator plaatsen tusschen het punt
5 van de spoel en de aarde.
Met het oog op bliksemgevaar, waarvan men zich overigens Voorzorg
bij kleine antennes geen overdreven voorstelling moet maken, tC0Cn blik'
*
semgcvaar.
is het gewenscht, de antenne rechtstreeks met de aarde te ver
binden. Deze directe aardverbinding brenge men dus altijd tot
stand, als men zijn proefnemingen beëindigt. Men is dan be
veiligd tegen alle gebeurtelijkheden. Daar een antenne, welke
direct met de aarde is verbonden, geheel de rol van een bliksem-
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Tijdseinen
van Parijs,

.

•

afleider vervult, behoeft men dus geen vrees te koesteren.
Integendeel heeft men zijn huis als het ware extra beveiligd.
Aangezien het voor het nemen van proeven gewenscht is
te weten, wanneer er wat te hooren is, laten we hieronder
volgen de voornaamste tijden, waarop door de groote stations
wordt geseind, waarbij de tijdseinen meer nauwkeurig zijn aangegeven.
De tijden zijn uitgedrukt in Greenwichtijd; om Amsterdamschen
te krijgen, heeft men dezen met 19 minuten en 32 secunden
te vermeerderen; 8 uur Grw. staat dus gelijk met 8 uur 19
minuten en 32 secunden Amsterdamschen tijd.
’s Morgens omstreeks 10 uur Grw. geeft Parijs zijn eerste
tijdsein.
Na eerst eenige strepen te hebben gegeven, begint dit station
van 9 u. 57 min. Grw. tot 9 u. 57 min. 50 sec. bij herhaling
de letter x in Morseteekens te seinen. Na deze voorteekens
komt het eigenlijke tijdsein van 9 u. 57 min. 55 sec. tot 9 u.
58 min., welk tijdsein bestaat uit 3 strepen, door tusschenruimten
gescheiden, waarbij elke streep en elke tusschenruimte één
secunde duurt. 'Te zamen neemt dus dit tijdsein 5 secunden in
beslag. Van 9 u. 58 min. tot 9 u. 58 min. 50 sec. wordt een
aantal streep-punten gegeven en na deze teekens van 9 u. 58
min. 55 sec. tot 9 u. 59 min. wederom het tijdseinteeken, be
staande uit 3 strepen.
Ten slotte wordt van 9 u. 59 min. tot 9 u. 59 min. 50 sec.
bij herhaling streep-streep-punt gegeven om wederom van 9 u.
59 min. 55 sec. tot 10 u. door het tijdseinteeken, bestaande uit
3 strepen, te worden gevolgd. Hiermede is het tijdsein afgeloopen.
Daarna volgt een sterrentijdsein in den volgenden vorm: Binnen
de eerste 5 minuten na het vorige tijdsein worden een minuut
lang m’s gegeven, waarna één tik volgt. Daarna 1 minuut pauze.
Dan worden een minuut lang o's gegeven en weer één tik.
De twee tikken verschillen 2 minuten sterrentijd. Daarna wordt
driemaal een cijfergroep herhaald, b.v. 20,22. Dit is de nadere
omschrijving van de beide tijdstippen, welke twee minuten
verschillen.
Des morgens om ongeveer 10 u. 40 min. Grw. begint Parijs
met het geven van een tweede tijdsein. Na eerst eenige waarschuwingsteekens te hebben gegeven, bestaande uit strepen, volgt
om 10 u. 45 min. het eigenlijke tijdsein, ditmaal in den vorm
van één punt.

*
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Ook dit tijdseinteeken wordt driemaal gegeven en dus nog
tweemaal herhaald, nl. om 10 u. 47 min. en 10 u. 49 min.,
beide malen voorafgegaan door waarschuwingsteekens, de eerste
maal door een aantal malen een streep, gevolgd door twee
punten en de tweede maal door een aantal keeren een streep,
gevolgd door vier punten.
Te ongeveer 11 u. 40 min. Grw. ’s avonds geeft Parijs een tijd
sein in denzelfden vorm als te 10 u. 40 min. ’s morgens. De
drie tijdseinen worden daarbij gegeven om 11 u. 45 min., 11 u.
47 min. en 21 u. 49 min.
Het station Nauen geeft tweemaal per dag, ’s morgens om
12 u. Grw. en ’s avonds om 12 u. Grw. het internationale
tijdsein in denzelfden vorm als dit door Parijs 's morgens om
10 u. Grw. en ’s avonds om 11 u. Grw. wordt gegeven, met
dien verstande, dat de laatste streep van het tijdseinteeken valt
op 12 u. Grw.
lederen dag wordt door het station Scheveningen des morgens
en des avonds telkens te 11 u. 15 min. Grw., eerst snel en
daarna tweemaal langzaam, een draadloos weerbericht gegeven,
zoo noodig gevolgd door een stormsein in het Hollandsch en
Fransch en een bericht aan zeevarenden in het Hollandsch en
Engelsch.
Het weerbericht wordt voorafgegaan door de letters K.N.M.I.
en bestaat uit viermaal 2 groepen van 5 cijfers, voor de stations
Helder, Vlissingen, Gris Nez, La Hogue, en 4 maal 2 groepen,
een van 5 en een van 4 cijfers, voor de stations Yarmouth,
Shields, Skudesnaes en Sylt, naar het schema BBBWWSHTT(G).
Hierin beteekenen: BBB, barometerstand in tienden van mM,
met weglating van 700; WW windrichting; S windkracht;
H toestand van den dampkring; TT temperatuur in graden Cel
sius, vermeerderd met 50, indien deze onder nul is; G zeegang,
alles volgens de hierna gegeven schalen.
Daarop volgen, voor het geval, dat deze op het oogenblik
van seinen van kracht zijn:
le. het stormsein, b.v. Attentiesein, Signal d’Attention; Storm
sein Zuidwest ruimend, Signal de tempête Sud Ouest virant, enz.
2e. het bericht aan zeevarenden, voorafgegaan door de letters
N.B.A.Z. b.v. Wrak mond Waterweg, Wreek mouth Hook
of Holland.

Tijdseinen
van Nauen.

Schema der
weerbenchstation*1 **
Schevenin*
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De schalen, waarnaar boven wordt verwezen, zijn de volgende:
Windrichting.
WW
00 Stilte
02 NNO. enz.
06 ONO. enz.
08 Oost enz.
12 ZO. enz.
16 Zuid enz.
20 ZW.' enz.'
24 West enz.
28 NW. enz.
32 Noord

Windkracht.
S
0 Stilte
1 Flauw en stil
2 Flauwe koelte
;3 Lichte
„
4 Matige „
5 Frissche bries
6 Stijve bries
7 Harde wind
8 Stormachtig
9 Storm

Toestand dampkring.
H
0 Onbewolkt
1 Licht bewolkt (l/4)
2 Half bewolkt (l/2)
3 Zwaar bewolkt (3/4)
4 Betrokken (geheel)
5 Regen
6 Sneeuw
‘'
7 Nevelachtig
8 Mist
9 Onweer

Zeegang.
G
0 Glad water
1 Zeer kalme zee.
2 Kalme zee
.3 Kabbeling
4 Golven
5 Deining
6 Hooge deining
.. 7 Zee
8 Hooge zee
9 Wilde zee

Ontbrekende waarnemingen worden, voor elk station, ver
vangen door een overeenkomstig aantal malen X.
Voorbeeld van een weerbericht, de eerste en de vijfde der
8 maal 2 groepen K.N.M.I. 69010-21541, 57316-4405.
Beteekenis:
Yarmouth, Barometerstand 757,3 mM.
Helder, Barometerstand 769 mM
Windrichting Zuid
Windrichting OZO. ,
Windkracht Matige koelte
Windkracht
Flauwe koelte
Dampkring
Betrokken
Dampkring
Licht bewolkt
Temperatuur 5° Celsius.
Temperatuur —4° Celsius
Zeegang
Zeer kalme zee.

Het draadloos weerbericht wordt door het station Scheveningen Haven op Zon- en feestdagen niet gegeven.
De letters K.N.M.I worden op die dagen alleen dan geseind,
indien daarop een stormsein zal volgen. Indien geen stormsein
voorhanden is, doch wel een bericht aan zeevarenden, dan wordt
dit laatste alleen voorafgegaan door de letters N.B.A.Z.
Wanneer zoowel stormsein als bericht aan zeevarenden
ontbreken, zal op Zon- en feestdagen elk sein achterwege
blijven.
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Behalve de genoemde stations Parijs, Nauen en Scheveningen Overzicht
zijn er nog vele andere stations met eenvoudige hulpmiddelen Stations,
in ons land te hooren.
Het volgende lijstje geeft hiervan een overzicht.
Bij elk station is de codenaam vermeld.
NAAM
Duinkerken . . ' .
Parijs......................
Lyon......................
Toulon
. . . .
Coltano
. . . .
Rome . . . . .
Budapest .. . . .
Madrid......................
Poldhu......................
North. Foreland
Horsea . .• .
Clifden . . .
Norddeich . .
Nauen . . .
Götheborg
Karlsborg . .
Stavanger . .
Moskou . .
Petersburg . .
Amsterdam
Haaks Lichtschip
Den Helder . .
Hellevoetsluis
Vlissingen . . .
Scheveningen . .

Code- .
naam
FFD
FL

YN

FUT
ICI
IDO
HB
EGC
MPD
GNF
OHD
MFF
KAV
POZ
SAB
SAJ
LCM
MSK
TSR
PCA
PCO
PCB
PCC
PCI
PCH
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Seintijden
stations.

Ten einde het oefenen te vergemakkelijken, laten we hier
onder een lijst volgen van de tijden, waarop bovengenoemde
stations seinen; tevens zijn daarbij eenige nadere bijzonderheden
vermeld.
De lijst begint met de ochtenduren en eindigt met de avond
uren. De tijden zijn in Greenwichtijd vermeld.
Tijd Grw.
7,00
7,00
9,00

9,00
9,30
10,00
10,45
11,00
11,00
11,15
12,00
12,00
12,00
1,20
•
■

3,00
3,00
4,00

5,30
6,00
7,00
7,00
7,00
7,40
8,00

10,00
10,00
11,15
11,40
12,00
12,00
12,00

Station
POZ
YN
YN
POZ
MPD
FL
FL
TSR
POZ
PCH
OHD
POZ
MSK
MPD
IDO
FL
FL
MPD
YN
POZ
POZ
YN
POZ
SA]
OHD
YN
PCH
FL
POZ
YN
IDO

Golflengte
12600
15500
15500
4000
2800

2600
2600
6000

12600
1800
6000
4000

4500
2800

11000
2600
2600
2800

15500
5500
12600
15500
4000
2000
6000

15500
1800
2600
4000

15500
11000

Bijzonderheden
Ongedempt, telegrammen
•l

99

tijdseinen
Gedempt, weerbericht
ri

99

ft

tijdsein
•»
berichten
Ongedempt, telegrammen
Gedempt, weerbericht
Ongedempt, telegrammen
Gedempt, tijdsein
Gedempt, berichten
weerbericht
Ongedempt, telegrammen
Gedempt, berichten
weerbericht
i»

99
M

99

99

99

PI

Ongedempt, telegrammen
Gedempt, berichten
Ongedempt, berichten
99

9*

Gedempt, weerbericht
berichten
Ongedempt, telegrammen
M

99

99

Gedempt, weerbericht .
tijdsein
i»

ff

99

Ongedempt, telegrammen
99

99

SEINTEEKENS VAN HET MORSE-ALFABET.
LETTERS.
a
a
è
b

m
n
o
ö

9
c
ch
d
e
è of c

P
q
r
s
t
u
ü

f

!

g

V

h
i

w
x

j
k

y
z

1
CIJFERS.
1

6

2
3
4

7
8

9
0
Breukstreep

M

i

LEES- EN DIENSTTEEKENS.
Punt .

.

.

Kommapunt
Komma . .
Dubbele punt
Vraag teeken
Oproepteeken
Sluitteeken
Wachtteeken
Uitroepteeken

;
S

.
.
.
.
.
.
.

i

\

4

Aanhalingsteeken . . .
Haakje.............................
Nieuwe alinea ....
Onderstreping ....
Scheiteeken...................
Apostrophe...................
Begrepen . . . . . .
Koppelteeken...................
Verzoek te geven . . .
Vergissingsteeken . . .
Noodteeken voor schepen
Eindteeken...................
De teekens voor aanhaling, haakjes en onderstreping worden geseind zoowel
vóór als na de woorden, waarop zij betrekking hebben.
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ELECTROTECHNIEK
Zwakstroomgeleidingen, het materiaal en de bouw door Dr. Ir.
C. E. A. Maitland. Hoofdingenieur der Gemeente telefoon te
Amsterdam, met 120 afb. tusschen den tekst, 103 afb. op 8 uit
slaande platen, en 32 tabellen met alfabetisch register.
’*
Ing. f 5.25; geb. f 6.—
In het algemeen wordt het belang der geleiding, als onderdeel der zwakstroominstallatie, onderschat. Het onderwijs hierin behoort aan te vangen met de be
spreking van het materiaal en den bouw der geleiding, om daardoor ook te
weten, waarom een geleiding moet worden gebouwd als is voorgeschreven.

Dc Loodaccumulator. Theorie, constructie, practische behandeling
en doelmatige bedrijfsuitvoering door K. Bruinsma met 81 afb.
en 12 uitslaande platen
Ing. f 4.50; geb. f 5.90
A. ten Bosch NJzn. De Hoofdbegrippen over Electricitcit en het
gebruik van electrische toestellen, uiteengezet ten behoeve van
den gebruiker, 6e druk met 134 figuren
f 1.40
Waar bijna ieder mcnsch tegenwoordig met de clcctro-techniek onder een of
anderen vorm te doen heeft, is het geen wonder, dat zij. die eenigsztns door
denken en zich voor verschillende vragen geplaatst zien, deze willen beantwoord
zien. Voor dit doel Is het glashelder geschreven „Hoofdbegrippen" het aange
wezen boekje.

P. M. dc Wolf. De Eiectronentheorie als verklaring van ver
schillende natuurkundige verschijnselen
f 0.60
Het hoofddoel van den schrijver is geweest om het bestaan en wezen der
electronen volgens het standpunt der hcdendaagsche wetenschap te verklaren en
hij is o.l. daarin prachtig geslaagd door de duidelijke en eenvoudige wijze van
vertellen.

De Eerste Grondbegrippen van Electriciteit en Magnetisme
door W. Uitterdijk, met 32 afbeeldingen
f 0.80
Het Monteursboek, handleiding voor den electromonteur en den
installateur bij den aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstallaties, door Ir. G. L. Ludolph, Leeraar aan de M.T. S te
Haarlem. Met 222 fig., 32 tabellen, 5 ontwerpen van installaties
en 5 uitslaande platen.
Prijs ingenaaid f 4.— ; Gebonden in soepel bandje f 4.75
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Enoch Thulin en Ivar Malmer. De Vliegmachine. Vertaald uit
het Zweedsch door Jac. Bosman. 116 pag. met 28 figuren en
afbeeldingen
Ing. f 2,25
Verkorte Inhoud: Weerstand der lucht — Theorie van het vliegen — De
aëroplaan — Stabiliteit — Motor en schroef — Karakteristiek der vliegmachines.

------- De Vliegmotox: A. Roteerende Motoren. Vertaald uit het
Zweedsch door Jac. Bosman. 122 pag. 53 fig. en afb. Ing. f2.50
Verkorte Inhoud: Algemeene beschouwingen over explosie-motoren <— Ro
teerende Motoren: De Gnöme-motor; De Le Rhöne-motor; Thulin-motoren A,
B en C; De Clerget-motor; De Gnöme-Monosoupape (éénklep)-motor; andere
roteerende motoren. Behandeling en bedrijfsstoringen..
Een standaardwerk bij uitnemendheid is:

J. H. W* van der Muelen cn G. Spit* Van vliegen en Vlieg
tuigen, handboek voor vliegtechniek met 66 figuren in den tekst
en 38 platen
Ing. f 6.25, geb. f 7.50
*
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