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VOORWOORD.
De uitnoodiging, door den uitgever van dit boekje tot mij
gericht, om eene uiteenzetting te geven omtrent de Beeldtelegrafie en de Televisie, heb ik niet dan na lang aarzelen
aangenomen.
Niet dat deze materie onvoldoende interessant zoude zijn om
daaromtrent een en ander mede te deelen. Integendeel. Echter
is de stand van de techniek op dit gebied nog zoodanig, dat
feitelijk nog geen der systemen het laboratorium-stadium reeds
voldoende verlaten heeft, zoodat de practische toepassing nog
min of meer sporadisch voorkomt.
Ongetwijfeld zal deze nieuwe techniek zich binnen afzienbaren tijd een belangrijke plaats in ons leven gaan veroveren en
zal er dan mogelijk ook voor den amateur een nieuw gebied
geopend worden, hetgeen momenteel nog niet het geval is,
ook daar de benoodigde apparaten te kostbaar zijn.
In elk geval hoop ik, dat dit boekje voor velen het middel
moge zijn eenigszins op de hoogte te komen van de beginselen
waarop deze zoo geheimzinnig schijnende wetenschap berust.
Indien ik daarin mag slagen, indien het mij moge gelukken
deze op zichzelf zoo moeilijke materie op een voor den leek
begrijpelijke wijze uiteen te zetten, zal ik de mij opgedragen
taak als te zijn geslaagd beschouwen.
Scheveningen, Voorjaar 1928.

Ir. MAX POLAK.
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HOOFDSTUK I.
Beeld-Telegrafie en Televisie.
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Nu wij sinds eenige jaren, dank zij de ontwikkeling van de
radiotelefonie, in staat zijn langs draadloozen weg de menschelijke stem over te brengen over afstanden, die onze geheele
aarde overspannen, rijst de vraag of de techniek, die op deze
wijze de reikwijdte van ons gehoor zoo geweldig vergrootte,
ons ook niet een vergrooting van de reikwijdte van ons gezicht
kan brengen.
Dit toch is het doel van beeldtelegrafie en vooral van de
televisie, tusschen welke echter een belangrijk verschil bestaat,
dat, zooals Mihaly in zijn werkje over dit onderwerp terecht
opmerkt, te vergelijken is met het onderscheid, dat bestaat
tusschen de telegrafie en de telefonie.
Bij de telegrafie wordt het over te brengen bericht in één
of anderen vorm neergeschreven en daarna in den vorm van
stroomimpulsen overgeseind. In den ontvanger verschijnt het
bericht weder in de een of anderen vorm, die voor ons leesbaar
is of in een leesbare taal wordt omgezet.
Bij de telefonie daarentegen, nemen wij het gesproken woord
rechtstreeks waar.
Bij de beeldtelegrafie stelt men zich ten doel afbeeldingen
langs telegrafischen resp. radio-telegrafischen weg over te
brengen, waarbij ons in den ontvanger een copie verschijnt van
de afbeelding, die door den zender wordt overgebracht.
Bij de televisie echter is de bedoeling bepaalde gebeurtenissen,
die zich voor den zender afspelen, langs den genoemden weg
over te brengen en deze in de ontvangers, bijv. op een projectie
scherm zichtbaar te reproduceeren.
Polak, Beeld-Telegrafie i.
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De beeldtelegrafie is niet nieuw, reeds in 1910 waren sys
temen bekend, doch de groote technische ontwikkeling dateert
eerst van de laatste jaren en het is vooral de ontwikkeling
van de electronenbuizen, die de uitbreiding van de radio
zoo sterk beinvloedde, die ook hier de gewenschte voor
uitgang bracht.
De televisie echter staat op dit oogenblik nog zoodanig in het
begin harer ontwikkeling, dat van eene practische toepassing
nog geen sprake is, al lijken de wegen, die daarheen voeren
eenigermate gebaand.
In 1911 heeft prof Korn, de grondlegger der beeldtelegrafie
in zijn „Handbuch der Phototelegraphie” een hoofdstuk gewijd
aan de proefnemingen, gedaan op het gebied der televisie en hij
eindigt dit hoofdstuk met de gedenkwaardige woorden:
„Kehren wir nun aber wieder auf den Boden der Wirklichkeit
zurück, so kommen wir doch zu dem Resultat, dass mit den
uns Zurzeit bekannten Hilfsmitteln das Fernsehen in einer
praktisch ausführbaren Form — mit Hilfe einer Leitung oder
einer kleineren Zahl von Leitungen — nicht gelost werden kann.
Thans, ruim 25 jaren later hebben wij dit bereikt, dat princi
pieel de oplossing van het gestelde probleem zelfs langs den
radioweg theoretisch mogelijk is geworden, al is de practische
uitvoering nog een onopgeloste kwestie. Wel bestaat de moge
lijkheid het beeld van voorwerpen of personen, staande voor
den zender over te brengen, doch voor het overbrengen van
bewegende voorwerpen is practisch nog geen weg gevonden.

C
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HOOFDSTUK II.
De Historische Ontwikkeling.
Sinds Carey in 1875 de eerste schreden op het zoo doornige
pad van de beeldtelegrafie had af gelegd zijn vele uitvinders
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doende geweest pogingen te doen de beeldtelegrafie verder te
ontwikkelen. De spaarzame gegevens, die hieromtrent in de
litteratuur te vinden zijn, doen echter vermoeden, dat hunne,
dikwijls met veel ophef verkondigde resultaten berustten op
misleiding, veelal vermoedelijk op zelfmisleiding. Proeven op
dit gebied toch vereischen veel kennis van een buitengewoon
groot aantal physische verschijnselen en.... een goed ingericht
laboratorium.
De arbeid van Carey stamt nog uit den tijd toen de eigen
schappen van het selenium, die in een volgend hoofdstuk be
handeld zullen worden, nog niet bekend waren. Carey zelf ging
niet verder dan een schets te geven van het toestel, zooals hij
zich dit had gedacht, een toestel dat voor het overbrengen van
een afbeelding, voorkomende op een fotografische plaat niet
minder dan 2500 paar draden noodig had, dus 5000 geleiders!
Na de ontdekking van de eigenschappen van het selenium
door May, verbeterde Paiva het systeem van Carey in zooverre,
dat hij slechts twee draden noodig had. Ook dit systeem, dat
blijkbaar steunde op een onvoldoende bestudeering van het
selenium, leidde niet tot practische resultaten.
In 1872 publiceerde Senlecq een stelsel, dat in zekeren zin
een combinatie was van de beide genoemde stelsels. Ook dit
stelsel had geen practische beteekenis.
Le Blanc bracht een nieuwe vooruitgang na een diepgaande
studie over de lichtelectrische verschijnselen, doch hij onder
schatte de mechanische moeilijkheden, die overwonnen moesten
worden.
Bij het nader bespreken van details zullen wij nog gelegenheid
hebben de constructies van latere constructeurs zooals Prof.
Nipkow, Weiller en Liesegang en anderen kort te bespreken.
Buitengewoon interessant werk is nog verricht gedurende den
oorlog door von Mihaly, tot Karolus in samenwerking met
Telefunken te Berlijn ons een stelsel bracht, dat practisch toe
pasbaar bleek en momenteel reeds wordt toegepast en dat later
zal worden, besproken. Ook in het laatste hoofdstuk wordt
hieromtrent nog meer medegedeeld.
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HOOFDSTUK III.
Het ontleden van het Beeld.
Indien men een langs telegrafischen of radio-telegrafischen
weg overgebracht beeld onder een vergrootglas bekijkt, zal men
waarnemen, dat het beeld samengesteld is uit een zeer groot
aantal afzonderlijke lichte en donkere punten en inderdaad
wordt bij alle bestaande stelsels het beeld punt voor punt over
gebracht. Het beeld wordt n.1. in den zender in kleine punten
ontleed. Al deze punten worden achtereenvolgens op nader te
omschrijven wijze overgebracht en in den ontvanger weder tot
een geheel vereenigd.
De deelen van de over te brengen afbeelding worden punt
voor punt in den zender omgezet in electrische stroomstooten,
wier sterkte afhankelijk is van de helderheid van het betreffende
punt van de foto.
Zoodoende ontstaat een serie verschillend sterke stroom- .
stooten, die in den ontvanger weder als lichtere of donkerder
punten, afhankelijk van de stroomsterkte, op een gevoelige plaat
worden vastgelegd.
Een der eerste problemen van de beeldtelegrafie is dus het
omzetten van licht in electrische stroomen, waarbij de stroom
sterkte evenredig moet zijn met de lichtsterkte. Voor dit doel
wordt algemeen gebruik gemaakt van „lichtgevoelige cellen", te
weten apparaatjes, wier electrische weerstand verandert met de
opvallende belichting en waaromtrent in het volgende hoofd
stuk meer zal worden medegedeeld.
Het ontleden van het beeld kan op de volgende wijze ge
schieden.
In fig. j is a een holle cylinder van doorschijnend materiaal,
bijv. glas. Deze cylinder wordt met een regelmatige snelheid
gedraaid om de as b en gedurende die draaiing langzaam in de
richting van as b verplaatst (bijv. naar voren). Dit kan o.a. ge
schieden door de as b te voorzien van schroefdraad, loopend in
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stilstaande moeren. In den hollen cylinder denken wij een
spiegeltje s vaststaand aangebracht. Op eenigen afstand van den
cylinder is een lamp L aangebracht, waarvan het licht door
middel van een lens / geworpen wordt op een punt c van het
cylinderoppervlak, vanwaar het den spiegel s treft.
Indien nu de cylinder a de beschreven beweging volbrengt
kan men gemakkelijk inzien, dat het geheele cylinderoppervlak
langs het punt c afrolt, waarbij dit punt feitelijk een zeer fijne
schroeflijn beschrijft over het cylinderoppervlak, zoodat na
1
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Fig. i.

afloop van de geheele beweging achtereenvolgens alle punten
van het cylinderoppervlak het punt c gepasseerd zijn en dus
een oogenblik zijn getroffen door den op dat punt gerichten
lichtbundel.
Indien wij nu om den glazen cylinder eens een fotografische
film aanbrengen, bestaande uit afwisselend lichte en donkere'
plekken, dan zal bij de cylinderbeweging het volgende ge
schieden.
Langs het punt c, waarop het licht van de lamp L valt,
passeeren achtereenvolgens de lichte en donkere plaatsen van
de film. Bevindt zich bij c een lichte plaats, dan valt veel licht
op den spiegel s, die dus op dat oogenblik zeer sterk belicht
wordt. Is daarentegen bij c een donker gedeelte van de film
aanwezig, dan wordt het licht geheel of ten deele onderschept
en de spiegel s ontvangt geen of slechts weinig licht.
Gedurende de draaiing van de cylinders zal dus de belichting
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van de spiegel s voortdurend veranderen, al naar den toestand van
het punt van de film, dat zich op dat oogenblik in c bevindt.
Deze achtereenvolgens optredende lichtsterktevariaties op
den spiegel s zijn dus als het ware een reproductie van het voor
bijtrekkende beeld, aangebracht op den draaienden en verschuivenden cylinder.
Op deze wijze worden dus bij de beweging van den cylinder
achtereenvolgens alle punten geprojecteerd in den spiegel in
den vorm van een steeds wisselende belichting daarvan, zoodat
het beeld in punten ontleed wordt. Deze punten zijn natuurlijk
niet als mathematische punten op te vatten, het zijn vlakjes van
zeer kleine afmetingen.
Buiten deze methode van beeldontleding bestaan er nog een
groot aantal andere uitvoeringsvormen met stilstaande beelden,
de door lichtstralen, vallende door snel bewegende prisma’s
worden „afgetast”. De lichtstralen treffen daarbij achtereen
volgens alle deelen.van het beeld, welke deelen op nader te
omschrijven wijze in snelle volgorde worden overgetelegrafeerd.
In 1884 bracht Nipkow een interessante oplossing, welke wij
in sommige moderne apparaten nog aantreffen. Indien wij n.1.
tusschen de lichtbron en het te belichten beeld een schijf
plaatsen van ondoorschijnend materiaal dan zal deze natuurlijk
het licht onderscheppen. Nu kunnen wij in deze schijf een
kleine opening maken, waardoorheen een smalle bundel licht
valt, die op het beeld een uiterst klein deeltje daarvan verlicht
(beeldelement). Brengen wij in de schijf een aantal van deze
openingen aan, op eenigen onderlingen afstand geplaatst en
aangebracht volgens een spiraal, dan zullen, indien wij de schijf
snel draaien, achtereenvolgens alle beeldelementen belicht
worden.
Zoowel bij de beeldtelegrafie als bij de televisie zullen wij
steeds de beeldontleding aantreffen, daar men niet in staat is
een beeld in zijn geheel over te brengen. Bij de televisie trachten
wij de snelheid van opeenvolging der beeldelementen zóó groot
te maken, dat ons oog het tijdsverschil niet opmerkt.
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HOOFDSTUK IV.
Het omzetten van het Beeld in Electrische Stroomen.
Het omzetten van het over te brengen beeld in electrische
stroomstooten, die per draad of langs draadloozen weg naar
den ontvanger worden overgebracht, kan op verschillende
wijzen geschieden.
De oudste methode is wel die, waarbij gebruik wordt ge
maakt van de verschillende waarden van de electrische weer
stand der beeldelementen.
Een eenvoudig voorbeeld is het volgende: Nemen wij een
metalen cylinder, waarvan het oppervlak bedekt is met een
dunne laag van een isoleerend materiaal, bijv. een vernislaag.
Geeft men nu met een scherpe stift een kras door de vernis
laag, waardoor op die plaats het metaal bloot komt te liggen,
dan kan men deze streep gemakkelijk overtelegrafeeren door
op de reeds besproken wijze de trommel langzaam te draaien
en een metalen stift tegen den trommel te houden. Bij het
draaien van de trommel wordt deze weder langzaam in de
asrichting verplaatst, zoodat de punt van de stift een fijne
schroeflijn over het trommeloppervlak beschrijft. Natuurlijk
kan men inplaats van een verschuiving van de trommel in
de asrichting de stift in de richting verplaatsen, zooals . dit
bijv. geschiedde bij de vroegere gramofoonconstructies, wer
kende met rollen.
Zoolang nu de stift in aanraking is met de vernislaag blijft
de stroomkring, waarvan trommel en stift een deel uitmaken,
verbroken. Telkens als echter de stift een punt van de door ons
getrokken kras passeert, komt de stiftpunt in aanraking met
het metaal van de trommel, zoodat de keten gesloten wordt en
een stroomstoot wordt opgewekt, die naar den ontvanger
wordt gezonden.
• Men is ook omgekeerd te werk gegaan door op de metalen
trommel te schrijven met een isoleerende inktsoort, in welk
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geval de stroom telkens bij het passeeren van een inktstreep,
die bijv. deel kan uitmaken van de over te brengen afbeelding,
verbroken wordt.
Gemakkelijk valt in te zien, dat het schrijven of het aanbren
gen van een afbeelding op een cylindrische trommel niet zeer
gemakkelijk is. Men heeft dan ook al spoedig het gebruik van
de trommel als stroomvoerend orgaan verlaten. Even goed
toch kan men de afbeelding, die men wil overbrengen, aan
brengen op een stuk papier en wel met een geleidende inkt
soort. Het papier wordt dan op de trommel geplakt en nu
bestaat de eigenlijke contactstift in wezen uit een arm met twee
vlak naast elkaar gelegen punten of rolletjes, die opgenomen
zijn in den stroomkring. Bewegen deze rolletjes over een
blank deel van het papier, dan vindt geen stroomovergang
tusschen de rolletjes plaats. Zoodra echter tusschen de rolletjes
een geleidende inktlijn ligt, gaat de stroom tusschen de rollen
over en de sterkte van den stroom is afhankelijk van den weer
stand van de inktstreep ter plaatse, of van de hoeveelheid
inkt, die in het betreffende punt aanwezig is en die tevens het
lichtere of donkere karakter van dit punt bepaalt.
Al deze methoden hebben intusschen het bezwaar, dat het
overbrengen van het beeld te langzaam gaat.
Sneller, sneller, was het devies!
Gedachtig aan het beginsel van de oude fonograaf, heeft
men daarna getracht het relief in beeld aan te brengen op
een rol, waarbij wederom een stift dit beeld op de draaiende
rol aftastte. Deze stift volgde dus de diepere en hoogere plaat
sen op het roloppervlak en bewoog daarbij bijv. een schakelarm, die al naar den stand van de stift meer of minder weer
stand in de stroomketen schakelde, aldus den stroom varieerende
al naar de „hoogte” van het beeld. Deze gedachte stamt van
Edison en is in Frankrijk door Belin practisch uitgewerkt.
Het lag voor de hand dit principe te combineeren met de
uit de telefonie bekende microfoon, wat in beginsel schema
tisch is voorgesteld in fig. 2.
Daarin is a een deel van de beeldtrommel in doorsnede,
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waarop de laag b is aangebracht, die het beeld in relief draagt.
(Men denke weder aan de oude fonograafrol.)
Op het oppervlak van de laag b rust een op een of andere
wijze opgehangen pen c, die met zijn uiteinde nauwkeurig
alle verhoogingen en verdiepingen van de laag b, dus van het
op de draaiende en verschuivende trommel a aangebrachte
beeld volgt. Het andere
einde van de pen c is be
vestigd aan de membraan d
dS
b
van de microfoon, waarvan
e het koolpoeder voorstelt.
De bewegingen van de pen
CL
c veroorzaken dus trillingen
van de microfoonmembraan
1 Waar
ƒ iterafltrkcr of Lf**
dj waardoor op bekende
wijze het koolpoeder e samen
Fig. 2.
gedrukt of losgelaten wordt.
De weerstand van dit koolpoeder verandert daardoor dus
steeds en daarmede de stroomsterkte in de microfoonketen
Deze variaties van de stroomsterkte zijn ons a. h. w. electrische
afbeeldingen van de verschillende punten van het beeld b.
De stroomvariaties kan men hetzij direct, hetzij na versterking
over de lijn naar het later te beschrijven ontvangtoestel over
brengen, of wel men kan er op de in de radiotelefonie gebruike
lijke wijze den zender mede moduleeren.
Het spreekt vanzelf, dat het aanbrengen van een beeld in
relief niet zoo eenvoudig is, doch het zoude ons te ver voeren
daarop verder in te gaan.
Alhoewel met de reliefmethode sneller kan worden gewerkt
dan met de daarvoor beschrevene procédé's, is de snelheid
nog steeds te klein, daar bij groote snelheden de stift c gaat
dansen en het oppervlak b niet nauwkeurig meer zal volgen.

1

a.

Het selenium.

De meer moderne systemen gaan van een geheel ander
beginsel uit nl. van weerstandsveranderingen, die in bepaalde
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stoffen optreden, wanneer deze door licht getroffen worden,
(lichtgevoelige cellen). Als voorbeeld van een dergelijke stof
kan „selenium” genoemd worden, een element, dat in 1817
ontdekt werd door Berselius. In een bepaalde modificatie is
deze stof electrisch geleidend, hetgeen Hittorf in 1851 vond.
Dat echter deze stof lichtgevoelige eigenschappen bezat, werd
eerst bij toeval ontdekt in 1873 door een Engelschen kabelingenieur May. May vond nl., dat de soortelijke weerstand
van het selenium bij toenemende belichting afnam. Een seleniumcel zal bijv. in het donker een zeer hoogen weerstand
bezitten, doch wordt de cel door licht getroffen, dan daalt de
weerstand en des te sterker naarmate het licht sterker is. Geestig
is wat Smith, die met May samenwerkte, omtrent deze belang
rijke ontdekking mededeelde: „Mr. Preece heeft ons gezegd,
dat met behulp van een microfoon het loopen van een vlieg
zoo luid zal worden gehoorb, dat het zal gelijken op het trap
pelen van een paard op een houten brug, doch ik kan u iets
vertellen, n.L dat ik met behulp van een telefoon een licht
straal op een metalen plaat hoorde vallen!”
Bij de vervaardiging van selenium-cellen moet men erop
bedacht zijn, dat het selenium een zeer hoogen soortelijken
weerstand bezit, zoodat men met een zeer dun laagje moet
werken ten einde eene behoorlijke inwerking van het licht
te verkrijgen. Tal van constructeurs hebben zich in den loop
der tijden met het samenstellen van selenium-cellen bezigge
houden, waarvan wij o.a. Siemens, Mercadier en von Mihaly
noemen.
Ten slotte moet het selenium aan speciale behandelingen
worden onderworpen om het materiaal licht gevoelig te maken.
Buiten de seleniumcel bestaan er nog andere cellen, die
bij de beeldtelegrafie gebruikt kunnen worden.Voorloopig intresseert ons in de eerste plaats de vraag hoe
wij de lichtgevoelige cellen voor ons doel kunnen gebruiken.
De eigenschap, dat het selenium zijn weerstand verandert
bij varieerende belichting maakt de toepassing voor ons doei
gemakkelijk.

i
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Daartoe beschouwen wij onze figuur 3. Daarin is c weder
een cylinder van doorschijnend materiaal, bijv. glas, die om
zijn as gedraaid en daarbij tevens langzaam in de asrichting
verschoven wordt. Van het over te brengen beeld wordt nu
een doorschijnende fotografie gemaakt, bijv. een film, die op
de trommel c wordt bevestigd. Door de lens L wordt nu een
smalle lichtbundel op het cylinderoppervlak geworpen en bij
de draaiing en verschuiving van de trommel zal dus dit tref
punt a achtereenvolgens een zeer fijne schroeflijn over dit
oppervlak afleggen, waarbij langzamerhand het geheele opper
vlak van de trommel door den lichtbundel wordt getroffen.
Nu is in den cylinder een seleniumcel s geplaatst, waarop

Ontvanger

F«g- 3-

steeds de lichtbundel valt. Is nu op het cylinderoppervlak de
doorschijnende foto van het over te brengen beeld aangebracht,
dan zullen deze lichtstralen dus afwisselend door donkerder
of lichtere deeltjes van de foto vallen. Valt de lichtstraal door
een donkerder deel van de foto, dan wordt de seleniumcel
door minder licht getroffen en de weerstand van de cel neemt
dus de overeenkomstige waarde aan en in verband daarmede
ook de stroomsterkte in de keten, waarin de cel is opgenomen.
Deze keten bevat tevens de batterij b en het ontvangtoestel,
dat nader zal worden beschreven. Indien een oogenblik later
het licht een lichter getinte plaats van de foto treft, valt er
meer licht door en de weerstand van de seleniumcel, die nu
door meer licht wordt getroffen, daalt, waardoor de stroom
sterkte in de keten toeneemt.
Bij de draaiing en verplaatsing van den cylinder, waarbij
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achtereenvolgens elk beeldelementje door den lichtbundel
wordt getroffen, zal bij beschijning van elk beeldelemenr de
tint daarvan de belichting van de seleniumcel en dus ook de
weerstand daarvan, resp. de stroomsterkte in de naar den ont
vanger voerende keten, bepalen. In deze keten treden dus
voortdurend stroomvariaties op en de optredende stroomsterkten zijn a. h. w. electrische copieën van de beeldelementen,
zoodat feitelijk het licht omgezet wordt in stroomstootjes, die
in den ontvanger verder in den vorm van licht worden terug
gebracht, zooals wij later zullen zien.
De bezwaren van het selenium. Een normale seleniumcel
heeft in het donker een weerstand van ongeveer 60.000 ohm,
die bij een bepaalde belichting tot op de helft verminderd
wordt. Als maat voor de belichting is daarbij aangenomen de
belichting, die optreedt als men de cel tot op één meter af
stand nadert met een 16-kaarslamp.
Bij wisselende belichting echter doet zich bij selenium-cellen
een bezwaar gevoelen. De cel neemt n.1. niet oogenblikkelijk de
weerstandwaarde
nieuwe
Wur&ttinti
aan, doch gebruikt daarvoor
eenigen tijd. Bij wisselende
30000
lichtsterkte zal de seleniumcel steeds nakomen, daar
*0-000
zij tijd noodig heeft om op
sa 000
| de bijbehoorende waarde
60000JX.
—*~JjCcht
Donker
Z. van den weerstand te
Fig.
komen. Een beeld van
deze traagheid geeft fig. 4.
Uit deze figuur blijkt, dat bij plotselinge belichting de weer
stand van het selenium eerst tamelijk snel daalt, doch deze
daling wordt steeds langzamer tot de definitieve waarde be
reikt is. Wordt het licht plotseling verwijderd, dan neemt
eerst weder de weerstand snel, doch daarna zeer langzaam toe
en het bereiken van de oorspronkelijke waarden van den weer
stand duurt betrekkelijk lang.
Indien men de seleniumcel toepast in een keten, waarin een
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spanning van 30 volt heerscht en de weerstand tusschen de
grenzen van 30.000 en 60.000 ohm verandert, dan beteekent
dit volgens de wet van Ohm een stroomsterktevariatie van 1
milliampère. Om echter tusschen deze grenswaarden te varieeren, zoude men de belichting met behulp van de
16-kaars-lamp eerst 5 minuten lang moeten doen plaats vinden.
Waar het overbrengen van een beeld snel moet geschieden,
teneinde het bedrijf economisch te maken, is deze traagheid
een groot bezwaar, daar men juist van de cel moet eischen, dat
zij de belichtingsvariaties zeer snel volgt. En voor de televisie
is dit bezwaar nog veel grooter, daar men in dat geval moet
werken met lichtvariaties, die in een aantal van 25.000 per
seconde voorkomen.
Door verschillende schakelingen heeft men getracht de
traagheid te compenseeren (compensatie-schakelingen van
Weigl, Korn e.a.), doch geheel opgeheven is het traagheidsbezwaar nog niet.
b. De foto-electrische cel.
Hoewel de werking van de foto-electrische cel eenigszins
schijnt te berusten op weerstandsveranderingen bij belichting,
is de werking toch geheel verschillend met die van het selenium.
De principieele ontdekking van de beginselen, die aan de fotoelectrische cel ten grondslag liggen, stamt reeds af van prof.
Heinrich Hertz, die ook de eerste was, die de mogelijkheid van
het opwekken en waarnemen der electrische golven aantoonde
en daarmede de wetenschappelijke grondslag legde voor de
radio-telegrafie.
Bij zijne proeven bediende Hertz zich van een vonkinductor,
waarbij hij echter de vonkbrug zoodanig instelde, dat de vonk
juist niet kon overspringen. Zoodra men nu de vonkruimte be
licht met ultraviolet licht, springen de vonken weder krachtig
over. Het bleek Hertz, dat dit verschijnsel alleen optrad, als
hij den negatieven bol van de vonkbrug belichtte.
Hallwachs toonde later aan, dat negatief geladen lichamen
bij bestraling met ultra-violet licht hun lading verliezen.
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Brengt men in een vacuumruimte twee metalen platen aan,
die elk verbonden zijn met een pool van een batterij van hooge
spanning, zoodat de platen onderling een belangrijk spannings
verschil bezitten, dan zal in normale omstandigheden geen
stroom tusschen de platen kunnen worden aangetoond, daar
de weerstand van de vacuumruimte te hoog is.
Indien men nu de plaat, die verbonden is met de negatieve
pool van de batterij, bestraalt met ultra-violet licht, bemerkt
men, dat een stroom door de vacuumruimte van de eene plaat
naar de andere overgaat. Onderzoekingen van Lenard toonden
aan, dat de belichte plaat bij de herhaling kleine negatief ge
laden deeltjes „electronen" uitzendt. Deze electronen komen
vrij aan de belichte „negatieve" plaat of kathode en vliegen naar
de positieve plaat (anode) en zijn afkomstig van de batterij,
die met de platen verbonden is.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat volgens de moderne
opvattingen der electrotechniek de stroom van een batterij niet,
zooals men vroeger meende, vanaf de positieve pool van de bat
terij door den stroomkring naar de negatieve pool loopt. In
tegendeel, een electrische stroom moet worden opgevat als
een beweging van electronen, uitgaande van de negatieve batterijpool en door de stroomketen loopend naar de positieve
pool van de batterij.
Bij belichting van de kathode met ultra-violette stralen
krijgt deze kathode blijkbaar het vermogen electronen uit te
zenden, zoodat in het bovengenoemde geval een stroom door
de vacuumruimte gaat.
In dit opdicht gedragen niet alle metalen zich op dezelfde
wijze. Bepaalde metalen, zooals kalium, natrium en rubidium
bezitten deze eigenschap zeer sterk, zelfs reeds bij belichting
door normale lichtstralen.
Wel bleek de „foto-electrische werking" niet bij elke soort
belichting dezelfde, doch de werking wordt sterker bij belich
ting door stralen met kleinere golflengte (Pohl). Daarbij komt,
dat bepaalde metalen n.1. de alkalimetalen nog een zekere
selectieve Werking bezitten en bij bepaalde golflengten der
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lichtstralen een veel sterkere foto-electrische werking vertoonen
mits het licht op een bepaalde wijze op de metalen plaat invalt.
Voor ons doel is het van zeer veel be
lang, dat het aantal uitgezonden electrop/
nen evenredig is met de sterkte der be
lichting, hetgeen na zeer uitvoerige metin
b
gen gevonden werd door Elster en Geitel.
Een nog belangrijker factor is, dat dit geheele verschijnsel zonder merkbare traag
heid verloopt, zoodat men kan verwachten,
dat de foto-electrische cel een belangrijke
rol zal gaan spelen in de beeldtelegrafie en
Fig- 5de seleniumcel mogelijk zal verdringen.
Het waren eveneens Elster en Geitel, die een bruikbare fotoelectrische cel construeerden (fig. 5). Deze cel bestond uit
een kleinen glazen bol, waaraan een zijdelings gericht buisje b
was gesmolten, dat afgesloten werd door een kwartsvenster v.
Door den bolwand waren twee draden gevoerd, verbonden met
de in den bol aangebrachte metaalplaten of electroden. De
eene electrode, de positieve (anode a) bestond uit een klein
metaalplaatje, de negatieve (kathode k) werd gevormd door een
laag lichtgevoelig metaal, aangebracht tegen een deel der
binnenwand van den bol, gelegen tegenover de anode.
De ballon werd leeggepompt en daarna werd een weinig gas
bijv. een edelgas ingelaten. De belichting geschiedt door het
kwartsvenster.
Na Elster en Geitel zijn nog vele onderzoekers met andere
constructies voor den dag gekomen, die wij echter niet verder
zullen bespreken, evenmin als de foto-electrische cellen, die
met electrolieten werken. (Liesegang, Minchin, Reinganum e.a.).
Men zal zich afvragen, waarom de foto-electrische cellen,
die ten opzichte van het selenium het groote voordeel bezitten,
dat zij geen merkbare traagheid hebben, het eerst in de laatste
jaren tot practische toepassing hebben gebracht. Zij hadden nl.
dit bezwaar, dat de foto-electrische stroomen uiterst zwak zijn,
zoodat eerst na de uitvinding der versterkingslampen de foto-
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electrische cel practisch bruikbaar werd. Hier heeft ons de
radio de behulpzame hand geboden door de uitvinding der
drie-electroden lampen.
Hierop zal bij de bespreking van het Karolus-Telefunkenstelsel nog nader worden teruggekomen.

HOOFDSTUK V.
Het omzetten van de Ontvangstroomen in Licht.
De procédés voor het omzetten van de in den ontvanger
aankomende stroomstooten in licht berusten op de chemische
werking, die de stroom tot gevolg kan hebben. Volgens de
oudere methoden worden de stroomvariaties direct gebruikt
om chemische werkingen tot stand te brengen, terwijl bij de
nieuwere systemen eene indirecte methode wordt gevolgd,
waarbij de stroomvariaties eerst in licht worden omgezet, ter
wijl de lichtvariaties inwerken op een lichtgevoelige film en
daarin chemische werkingen tot stand te brengen.
Indien wij terugkeeren tot het eerste voorbeeld, gegeven in
het voorgaande hoofdstuk, waarbij op de met isoleerend mate
riaal bestreken zendtrommel met een scherpen naald een kras
hadden gemaakt en we laten dan het trommeloppervlak
aftasten door een metalen naald, dan zal telkens als
het door de kras blank gemaakte deel van het oppervlak door
de naald gepasseerd wordt een geleidende verbinding tusschen
naald en trommel ontstaan. Gedurende de rest van den tijd,
als dé naald met den intact gebleven isoleerenden mantel van
den trommel in aanraking is, is die geleidende verbinding niet
aanwezig. Uitgaande van dit beginsel kunnen wij nu ook de
ontvanginrichting opbotiwen.
In de ontvanginrichting wordt eveneens van een trommel
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gebruik gemaakt, die synchroon gedraaid wordt met de
trommel van het zendstation, d.w.z. de draaiing en verplaat
sing van deze trommel geschiedt precies even snel als bij de
zendtrommel, terwijl beide trommels op hetzelfde oogenblik
beginnen te bewegen en stopgezet worden.
Ook bij de ontvangtrommel wordt een naald gebruikt, die
het trommeloppervlak aftast. Om de ontvangtrommel is een
stuk papier aangebracht, dat gedrenkt is in een of andere che
mische vloeistof, die den stroom geleidt, doch bij den doorgang
\ \

db
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W

van den stroom ter plaatse van den stroomdoorgang door de
inwerking daarvan eene verkleuring vertoont.
De werking kan thans verklaard worden aan de hand van
fig. 6. Daarin is a de zendtrommel, die met een isoleerend
materiaal is bestreken, waarop wij een kras s, die overgeseind
moet worden, hebben aangebracht. De trommel a wordt in
de peilrichtingen gedraaid en langzaam verschoven, b is de
naald, bevestigd in een naaldhouder c, die door den geleider
o verbonden is met de positieve pool van de batterij e. Over de
as van de trommel a sleept een contactveer d, vanwaar de draad
m naar een tweede sleepveer l van de as k van de ontvangtrom
mel f loopt.
Deze trommel loopt dus synchroon met de zendtrommel a,
terwijl op het oppervlak van de trommel ƒ een naald g rust,
Polak, Beeld-Telegrafie 2.
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waarvan de houder h over den geleider n verbonden is met den
negatieven pool van de batterij e.
Indien nu in den zender het punt p van de kras op de
trommel a onder de punt van de naald b glijdt, ontstaat op
dat oogenblik contact tusschen naald en trommel en een
stroomstoot loopt door de keten vanaf den positieven pool van
de batterij e, over geleider o, naaldhouder c, naald b, punt pt
trommel a, contactveer d, geleider m, veer l en as k, trommel ƒ,
bij punt p’, waarop de naald g thans rust, overgaande op deze
naald en verder over den naaldhouder h en geleider n naar de
batterij e terug. Ter plaatse p' wordt de chemische stof, waarin
het papier gedrenkt was, door den stroom ontleed en
daardoor gekleurd, zoodat een donkere stip op het papier
ontstaat.
Als de zendtrommel even verder gedraaid is (en dus ook
de ontvangtrommel) heeft de naald b geen contact meer met
het trommeloppervlak en er loopt geen stroom.
Hieruit blijkt, dat punt voor punt bij de draaiing der trom
mels de kras s wordt overgebracht en in den vorm van de lijn i
in den ontvanger verschijnt.
Met dit systeem duurt het overbrengen van een beeld van
9 x 12 cm ongeveer 7 minuten.
Buiten deze apparaten heeft men ook getracht electromagnetische toestellen toe te passen, waarvan een eenvoudig
voorbeeld gelegen is in een soort telefoon, waarbij op de tril
plaat een schrijfstift is bevestigd. Voor de praktijk zijn deze
constructies van weinig belang, daar zij te traag werken om
behoorlijke resultaten op te leveren.
Meer succes werd in den loop der tijden verkregen met de
methode, waarbij de ontvangstroomen gebruikt worden om
de intensiteit van een lichtbron te veranderen.
Bij deze methode ontstaat tevens het voordeel, dat men het
ontvangen beeld op een scherm kan projecteeren en wanneer
men de ontvangen beelden achtereenvolgens snel genoeg kan
projecteeren, zooals dit bij een bioscoop geschiedt, dan ware
het vraagstuk van de televisie tevens opgelost.
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Het beginsel om de lichtintensiteit van een lichtbron door
de ontvangstroomen te doen veranderen, kan op velerlei licht
bronnen worden toegepast. De allereerste proeven op dit ge
bied werden gedaan met behulp van de gasmembraan van
König. Deze inrichting bestaat uit een doos, waarvan de wand
gevormd wordt door een metalen membraan, die door een
electromagneet in trilling kan worden gebracht. De doos
wordt verbonden met een gasleiding, terwijl tevens een opening
is aangebracht, voorzien van een gasbrander. Wordt de gas
vlam ontstoken en sturen we door de wikkelingvan den electro
magneet de ontvangstroomen, dan zal de membraan, afhankelijk
van de sterkte dezer stroomen, gaan trillen en daarmede ver
andert de gasdruk in de kamer en de lichtsterkte van de gas
vlam. Om verschillende redenen bleek deze constructie voor
ons doel minder gelukkig en bij latere constructies beperkte
men zich er toe de intensiteit van electrische gloeilampen,
booglampen of ontladingen te doen beinvloeden door de ont
vangstroomen.
Al deze apparaten, waarin men de lichtintensiteit van licht
bronnen wijzigt door de ontvangstroomen kunnen met den
naam „lichtrelais” worden aangegeven.
Met gloeilampen heeft men zeer weinig succes gehad, daar
de veranderingen der lichtintensiteit uitermate gering zijn. Wel
heeft von Mihaly een dergelijk lichtrelais geconstrueerd, doch
groot practisch belang had zijne vinding niet.
Ook de booglampen bleken een ondankbaar onderwerp. Wel
kan men een booglamp op gelijkstroom laten branden en op
de voedingsketen tevens de aankomende stroomvariaties laten
inwerken, doch de booglamp is op zichzelf reeds zeer on
rustig en de lichtsterkte verandert voortdurend.
Prof. Korn heeft getracht ontladingen in Geisoler’sche bui
zen door de ontvangstroomen te doen beinvloeden, terwijl men
voor dit doel tevens gebruik heeft gemaakt van buizen, waarin
kathodestralen beinvloed werden door de aankomende stroo
men (Skaupy). Al deze oplossingen hebben echter voor de
practijk weinig belangrijks gegeven en men werd er zich spoe-
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dig van bewust, dat het direct doen beinvloeden van de licht
sterkte door de ontvangstroomen niet de juiste methode was.
Meer succes had de oplossing, waarbij men uitging van een
absoluut constanten lichtbron, waarbij men de daarvan uitgaande
stralen door de ontvangstroomen beinvloedde. Feitelijk kan men
slechts deze toestellen met den naam lichtrelais betitelen.
Indien men een zeer krachtigen lichtbron heeft, dan kan
deze met succes gebruikt worden voor het samenstellen van
een lichtrelais, mits de lichtbron absoluut constant is.
Gelukkig kent de techniek dergelijke lichtbronnen en wel
in het bijzonder zij hier een lamp vermeld van Nederlandschen
oorsprong.
De krachtigste electrische lichtbron is ongetwijfeld de boog
lamp, doch deze is geenszins constant. Sinds kort heeft echter
Philips een booglamp geconstrueerd, die een zeer groote licht
sterkte paart aan een absolute constantheid, n.1. de Wolframbooglamp, die hieronder is afgebeeld. (fig. 7).
Deze lamp bezit eenigszins de gedaante van een
/
\\
gewone electrische gloei
t.
/
/\
\
lamp, doch in de ballon,
1
1 die met argon is gevuld,
zijn twee Wolframbolletjes
* - - —ecgelaatst.
Het lichtrelais speelt in
de moderne stelsels voor
j v #1
'
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beeld-telegrafie een zeer
V fl
grooten rol en het zal dus
dienstig zijn omtrent de
gevolgde beginselen een
en ander mede te deelen.
Uitgaande van de gedach
te, dat een lichtrelais een
Fig- 7toestel is, waarbij men
den van een constanten lichtbron uitgaande stralenbundel door
de ontvangstroomen doet beinvloeden, kunnen wij aan de licht-
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relais dus de volgende deelen onderscheiden. Een constante
lichtbron zorgt voor den te beinvloeden stralenbundel, terwijl
een door den ontvangstroom doorloopen toestel op een of
andere wijze deze stralen doet afwijken, waarbij de hoeveel
heid doorgelaten licht, die bijv. een fotografische plaat beinvloedt, evenredig moet zijn met de stroomsterkte van den ont
vangstroom, die op zijn beurt weder evenredig is met de be
lichting van de lichtgevoelige cel in den zender.
Voor het door den stroom doorloopen toestel heeft men tal
van apparaten gebezigd. Een gevoelige galvanometer, waarin
bijv. een spiegeltje is opgenomen, dat door den stroom tot
afwijken wordt gebracht en daardoor meer of minder licht
door een spleet van een scherm doet vallen, kan voor dit doel
worden gebezigd.
Hoofdzaak is daarbij, dat de galvanometer in staat is de snel
opeenvolgende lichtvariaties te volgen, zoodat de traagheid van
het bewegende systeem zeer gering moet zijn.
Daarvoor zijn zeer speciale galvanometer-constructies noodig.
Dergelijke zeer snel reageerende galvanometers of oscillografen zijn o.a. geconstrueerd door von Mihaly, welke oscillograaf nog in staat is per seconde 50.000 lichtvariaties te registreeren.
Ook snaargalvanometers (prof. Einthoven) kunnen voor dit
doel worden gebruikt. Dergelijke galvanometers bestaan uit
een uiterst dunne metalen snaar, die opgehangen is in een
zeer sterk magnetisch veld. Wordt de snaar door stroom döorlöopen, dan wijkt deze af en maakt daarbij eene opening in de
poolschoenen der magneten vrij, zoodat er licht doorheen kan
vallen.
De besproken inrichtingen geven alle langs mechanischen
weg eene afwijking, doch in den lateren tijd zijn ook lichtrelais
gebouwd, die geheel zonder mechanischen bewogen
deelen werken, zoodat de traagheid nog belangrijk kleiner
wordt.
Om de werking van deze lichtrelais te begrijpen, dient eerst
iets naders te worden medegedeeld over de lichttrillingen.
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Dat het licht zich voortplant door middel van trillingen en
dat ten slotte licht niets anders is dan aethertrillingen, die zich
met een snelheid van 300.000 K.M. per seconde voortbewegen,
zal thans wel een algemeen bekend feit zijn. Toch moeten wij
deze trillingen thans eens wat nader bekijken.
Indien een wateroppervlak bijv. door het invallen van een
steen in een golfbeweging wordt gebracht, zien wij, dat deze
golven zich over het wateroppervlak uitbreiden en de golven
loopen in horizontale richting langs het wateroppervlak. Onder
zoeken wij echter de beweging der waterdeeltjes zelf, dan blijkt,
dat deze in verticale richting op en neer dansen, doch in hori
zontale richting niet van hun plaats komen. De richting, waarin
de waterdeeltjes trillen (verticaal) staat dus loodrecht op dc
richting, waarin de golven zich voortplanten (horizontaal).
Hetzelfde nemen we waar, wanneer we het eene einde van
een lang touw in de hand nemen, dat met het andere einde
bijv. los op den grond ligt of aan een muur bevestigd. Bewegen
we onze hand een maal snel heen en weer in een richting, die
loodrecht staat op de
d
A
co
richting, waarin het touw
ligt, dan ontstaat in het
d
A
touw een golf, die wij
'c
b'
zich langs het touw zien
voortplanten. De golf
Fig. S.
loopt dus langs het touw,
maar de deelen van het touw wijken zijdelings uit, loodrecht
op de voortplantingsrichting.
In fig. 8 is een snaar a geteekend, die aangebracht is tusschen
twee staafjes b en c. Geven wij nu het linker einde van de snaar a
een uitwijking in verticale richting en laten wij de snaar dan
los, dan ontstaat eene golfbeweging en terwijl de deeltjes van
de snaar in verticale richting op en neer bewegen (pijlen d),
loopen de golven in horizontale richting (pijl e) naar het andere
snaareinde. Wij bekommeren er ons niet om, wat er verder
Zal gebeuren, noch om de vraag of de teekening geheel juist is.
Ons interesseert alleen, dat de snaardeeltjes wederom trillen
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in een vlak (verticaal), dat loodrecht staat op de richting, waar
in de golven zich voortplanten (horizontaal).
Inplaats van de snaar een uitwijking te geven in de verticale
richting, kunnen wij dat ook in horizontale of in elke willekeukeurige richting doen. Steeds zullen dan de deeltjes van de
snaar in die richting trillen, dus in een willekeurig vlak, dat
loodrecht staat op de richting, waarin de snaar gespannen is,
terwijl de golven zich in de lengterichting van de snaar voort
planten.
Een dergelijke trilling, waarbij dus de deeltjes trillen, in eene
richting, die loodrecht staat op de richting, waarin de trilling
zich voortplant, noemen wij een transversale trilling, zulks in
tegenstelling met longitudinale trillingen, waarbij de deeltjes in
de richting trillen, waarin de golven zich voortplanten.
De lichttrillingen zijn eveneens transversale trillingen en
indien een lichtstraal zich in een bepaalde richting voortplant,
trillen de achterdeeltjes in vlakken, loodrecht op die voortplantingsrichti&g.
Veronderstellen we nu eens, dat wij de snaar volgens fig. 8
spannen in een zeer nauwe spleet van een horizontale plank,
waarin de snaar juist kan liggen. De wanden van de spleet liggen
vlak langs de snaar en wij kunnen nu de snaardeeltjes niet meer
in alle richtingen laten trillen, want de spleetwanden beletten
dit. Slechts in ééne richting kan de snaar uitwijken n.1. in een
vlak, evenwijdig aan de spleetwanden, die in dat speciale
geval niet meer hinderlijk zijn. Ligt de plank horizontaal en
staan dus de spleetwanden verticaal, dan is het eenige vlak,
waarin de snaar ongehinderd kan trillen het verticale vlak. Dit
eenige vlak, waarin trillingen kunnen optreden, noemen we
het „polarisatievlak'\
Nu zijn wij in staat de lichttrillingen, die onder normale om
standigheden in alle loodrecht op de voortplantingsrichting
staande richtingen kunnen optreden, zoodanig te beïnvloeden,
dat ook hier de trillingsmogelijkheid tot slechts één bepaald
vlak beperkt wordt.
Zooals wij hierna zullen zien, gebruiken we daarvoor geen
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plank met een spleet, doch geheel andere apparaten.
Indien wij een zoodanigen invloed op de lichttrilling uit
oefenen, dat deze trilling slechts in één vlak optreden, zeggen
wij, dat het licht „gepolariseerd" is.
Van dit gepolariseerde licht maken wij bij onze moderne
lichtrelais gebruik.
Deze moderne lichtrelais, waarin dus geen mechanisch be
wogen onderdeden voorkomen, bezitten het groote voordeel,
dat zij zonder traagheid werken, zoodat het aantal deelbeelden,
dat per seconde overgebracht kan worden, veel grooter wordt,
wat ons een schrede verder brengt naar de verwezenlijking van
de televisie.
Een der eerste lichtrelais, berustend op het bovengenoemde
beginsel, ging uit van het verschijnsel, dat men het polarisatievlak onder den invloed van een magnetisch veld kan draaien.
De polarisatie van het licht kan worden verkregen door dit
te laten vallen door een bepaald samenstel van prisma's, (nicol).
Bij het lichtrelais van Nipkow (1884) laat men ^et gepolariseerde licht in de lengterichting vallen door een buisje, dat ge
vuld is met zwavelkoolstof. Om dit buisje ligt een draadspoel,
waardoorheen de ontvangstroompjes loopen, na eerst behoorlijk
versterkt te zijn. Vanuit het buisje gaat het licht weder door een
paar prisma's en wordt dan door een lens op een scherm ge
worpen.
Nu kan men bijv. de prisma's zoodanig opstellen, dat in
stroomloozen toestand van de spoel geen licht wordt doorge
laten en het scherm dus donker blijft. Al naar de spoel door
een zwakkere of sterkere stroom wordt doorloopen, wordt
het polarisatievlak minder of meer gedraaid en wordt het
scherm zwakker of sterker verlicht.
Toch doet zich bij dit relais wederom de traagheid gevoelen
in den vorm van de zelfinductie van de om het buisje gelegen,
door de stroomstootjes doorloopen spoel.
Van grooter practisch belang was de ontdekking van Kerr,
die o.a. in het later te bespreken stelsel van Karolus-Telefunken
wordt toegepast.

33

De theoretische verklaring van de beginselen, waarop het
lichtrelais van Kerr berust, is vrij lastig en zoude ons te ver
voeren. Toch zal de werking van de Kerr-cel aan de hand van
fig. 9 worden besproken. In deze figuur is a een glazen buisje,
gevuld met een bepaalde vloeistof, waarvoor aanvankelijk zwa
velkoolstof, doch later nitrobenzol werd toegepast.
In deze vloeistof zijn een tweetal metaalplaten b en c aange
bracht, die tezamen een condensator vormen.
Pi en P2 zijn de prisma's, die voor het polariseeren van het
licht noodig zijn (z.g. nicols) Deze prisma’s kunnen zoodanig
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Fig. 9.

worden ingesteld, dat het licht van een lichtbron L niet wordt
doorgelaten. Nu blijkt echter, dat wanneer wij den condensator
b—c laden, d.w.z. een spanningsverschil tusschen de platen
b en c aanbrengen, een hoeveelheid licht wordt doorgelaten, dat
afhankelijk is van dit spanningsverschil, daar de vloeistof het
polarisatievlak voor het door Pi inkomende licht draait, zoodat
de prisma's P2 dit licht geheel of ten deele doorlaten. De nicols
Pi en P2 zijn nl. zoodanig opgesteld, dat hun polarisatievlakken
loodrecht op elkaar staan. De sterkte van het uittredende licht
verandert dus met de spanningsvariaties, die tusschen de pla
ten b en c optreden.
Feitelijk is niet juist, dat de werking van de Kerr-cel berust
op eene draaiing van het polarisatievlak. Hierop wordt in
Hoofdstuk VIII uitvoeriger teruggekomen, waar de juiste ver
klaring zal worden gegeven.
Deze genoemde spanningsvariaties kunnen nu afkomstig zijn
van de stroompjes, die in het ontvangtoestel aankomen en af
komstig zijn van de lichtvariaties bij den zender.

34
In het algemeen echter zullen deze spanningsvariaties veel
te gering zijn om in den ontvanger een voldoende effect te
waarborgen, doch hier komt de radiotechniek ons te hulp. We
kunnen n.1. de aankomende stroompjes doen versterken door
een uit de radiotechniek bekende drie-electrodenlamp (triode).
De principieele schakeling blijkt uit fig. io.
De in de lijn aankomende en van den zender afkomstige
stroomstootjes doorloopen de primaire wikkeling van den ingangstransformator Ti, waarvan de secundaire spoel aangeslo
ten is aan rooster r en gloeidraad g van de als versterker werken-
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Fig. io.

de triode, waarvan de werking uit de radio van voldoende be
kendheid wordt geacht.
Als gevolg van de versterkende werking van de triode treden
bij de roosterspanningsvariaties sterke stroomvariaties op in
de keten van de plaat p van de triode, in welke keten de pri
maire wikkeling van den uitgangstransformator Tz is opgeno
men. Deze stroomvariaties hebben weder tot gevolg, dat sterke
spanningsvariaties ontstaan tusschen de einden van de secun
daire wikkeling van Tz, aan welke einden de platen b en c zijn
verbonden, die dezelfde zijn als in fig. 9 aangegeven.
Deze versterkte spanningsvariaties zijn voldoende om de
gewenschte werking van de Kerr-cel a te veroorzaken.
De belichting van het scherm s varieert dus met de sterkte
der aankomende stroomstooten, die door den zender werden
opgewekt en niets anders zijn dan de „electrische copie” van
de lichtsterktevariaties in den zender. Deze worden dus langs
electrischen weg gereproduceerd op het scherm s van den ont
vanger, op eene wijze, die veel gelijkt op een radiotelefonische
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overbrenging van het geluid, op welke analogie in een nog vol
gend hoofdstuk nader zal worden ingegaan.
De Kerr-cel werkt practisch volkomen zonder traagheid en
zelfs bij de meest nauwkeurige onderzoekingen heeft men geen
traagheidsverschijnselen kunnen opmerken.

HOOFDSTUK VI.
Het stelsel van Prof. Korn.
In de volgende hoofdstukken zullen eenige stelsels voor
beeldtelegrafie worden besproken. Voor dat doel moest een
keuze worden gedaan uit de bestaande systemen. Want nog
steeds dringen uit verschillende landen berichten door, dat
daar welgeslaagde proeven zijn gedaan.
Eenige beperking was dus noodig en een keuze werd gedaan
uit stelsels, waarmede heden ten dage in de praktijk gunstige
resultaten zijn verkregen.
In dit opzicht valt het thans te bespreken stelsel van prof.
Korn ten deele hierbuiten, omdat dit systeem in den te bespre
ken vorm niet tot een grootere practische toepassing is gekomen.
Het bezit echter een historische waarde in de ontwikkeling van dezen tak van techniek en het maakt als overgang naar de latere stelsels deze systemen gemakkelijker te
begrijpen.
In fig. ii is dit stelsel schematisch voorgesteld.
Het linker gedeelte stelt den zender, het rechter den ont
vanger voor.
In den zender is een cylinder c van doorschijnend materiaal
opgesteld, die op de vroeger beschreven wijze gedraaid en daar*
bij in de lengterichting verplaatst wordt. Op den cylinder c wordt
de doorschijnende foto (film) van het over te brengen beeld
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aangebracht. Het licht van de lichtbron L wordt door de lens /
op de foto geworpen, zoodanig, dat een zeer klein deeltje daar
van verlicht wordt. Al naar de helderheid van dit deelbeeldjë
valt meer of minder licht door de foto in het binnenste van den
cylinder c, waarin de seleniumcel s is opgesteld. Gedurende de
draaiing en verschuiving van den cylinder c worden dus alle
deeltjes van de foto achtereenvolgens belicht en al naar de
helderheid der verschillende deelbeeldjes verandert steeds de
belichting van de seleniumcel en dus ook de weerstand daarvan.
Op overeenkomstige wijze zal dus ook de stroomsterkte in de

Fig. ii.

keten, die de seleniumcel bevat varieeren en deze stroomvariaties zijn dus weder „electrische copieën” van de deelbeeldjes.
Genoemde stroomketen bevat allereerst de batterij B, die
den stroom levert, terwijl de keten zich verder langs een tweetal
draden uitstrekt naar den ontvanger, alwaar zij door het lichtrelais worden gezonden.
Dit relais bestaat uit een uiterst dunnen platinadraad a, die
door de ontvangstroompjes doorloopen wordt. De draad of
snaar ais aangebracht tusschen de beenen van een sterken electromagneet m. en het geheel is aldus feitelijk een z.g. snaargalvanometer. In de beenen van den electromagneet zijn ter hoogte van
de plaats, waar de snaar zich bevindt, kleine openingen aange-
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bracht, terwijl de snaar daar van een licht aluminium-schijfje b
is voorzien, dat in normalen toestand juist tusschen de genoem
de openingen ligt.
Een lichtbron L’ werpt zijn lichtbundel door een lens die
de bundel concentreert op de opening in het linkerbeen van
de electromagneet. Ware het schijfje b niet aanwezig, dan zoude
deze smalle lichtbundel door de beide openingen vallen en door
een lens geworpen worden op een punt van den ontvangtrommel c', die synchroon met de trommel c van den zender ge
draaid en verschoven wordt.
Het aluminiumschijfje b is echter zoodanig geplaatst, dat de
rechteropening juist wordt afgesloten, zoodat het schijfje b
den lichtbundel onderschept.
Wordt echter de snaar a door stroom doorloopen, dan wijkt
de snaar uit en het aluminium schijfje b laat den lichtbundel
geheel of ten deele door, zoodat in dit geval, de lichtstralen val
len op een punt van den cylinder c\ Deze cylinder is in wer
kelijkheid aangebracht in een geheel gesloten, dus inwendig
donkere doos, waarin slechts een kleine opening is aangebracht
voor het binnentreden van den lichtbundel.
Op den cylinder cf is een lichtgevoelige laag, dus een foto
grafische film aangebracht.
Hoe werkt nu deze inrichting? Draaien beide trommels, ter
wijl op de zendtrommel een doorschijnende foto van het over
te brengen beeld aanwezig is, dan worden van dit beeld alle
punten achtereenvolgens belicht en al naar de tint van de door
de lichtstralen getroffen plaats, zal de seleniumcel sterker of
minder sterk belicht worden. De daarin optredende weerstands
veranderingen hebben tot gevolg, dat veranderlijke stroompjes
naar den ontvanger en daar door de snaar a loopen.
Al naar de sterkte van den stroom, wijkt deze snaar sterker
uit en laat het schijfje b meer licht vallen op het punt van den
cylinder c', dat overeenkomt met het getroffen punt van den
cylinder c. Het aankomende licht beinvloedt al naar zijn sterkte
de lichtgevoelige laag op de trommel c' in meerdere of mindere
mate, zoodat daar een donkerder of lichtere plek ontstaat en
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als beide trommels geheel afgedraaid zijn de cylinder c* een
copie zal bevatten van het beeld, dat op de zendtrommel aan
wezig is.
Resumeerende geschiedt bij dit stelsel dus het volgende:
In den zender wordt het over te brengen beeld, althans een
doorschijnende foto punt voor punt belicht met doorvallend
licht, zoodat al naar de tint van het deelbeeldje meer of minder
licht valt op de seleniumcel. De lichtvariaties worden dus om
gezet in weerstandvariaties van de seleniumcel en deze weder
in stroomvariaties, waarmede feitelijk de gelijkstroom van de
batterij B gemoduleerd wordt.
Deze stroomvariaties worden door het lichtrelais langs mechanischen weg weder omgezet in lichtvariaties en wel door
de bewegingen van de snaar a. Deze lichtvariaties werken dus
in op de lichtgevoelige laag van de trommel c', waarop dus
langzamerhand een foto van het beeld verschijnt, die ontwik
keld kan worden.
Een eerste eisch is natuurlijk, dat de beide trommels c en c*
absoluut synchroon draaien, dus dat zij even snel draaien en
onderling op elk oogenblik denzelfden stand innemen.
Dit synchronisme kan op verschillende manieren worden
verkregen, doch daarvoor zijn tamelijk ingewikkelde inrichtingennoodig, waarvan er later een enkele zal worden behandeld.
Het overbrengen van het beeld geschiedt dus puntsgewijze
en hoe kleiner men deze punten (deelbeeldjes) kiest, hoe scher
per het ontvangen beeld zal zijn. Op deze wijze echter wordt
het beeld in een zeer groot aantal deelbeeldjes ontleed, zoodat,
wil men een beeld snel overbrengen, de toestellen in staat moe
ten zijn zeer snel te reageeren.
Een bezwaar daartegen is echter de traagheid van het selenium
en van het gebruikte lichtrelais.
Een ander nadeel van het systeem is, dat het noodig is in
den zender eerst een foto van het over te brengen beeld te
maken.
Beschouwt men het stelsel van het standpunt, dat de stroom
variaties, die ontstaan door de weerstandsvariaties van de sele-
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niumcel den gelijkstroom van de batterij B moduleeren, dan
kan men diezelfde modulatie toepassen op een radiozender en
de stroomvariaties, die de electrische copieën van het beeld
zijn, per radio verzenden.
Voor hen, die van de radio niet voldoende op de hoogte zijn,
wordt deze modulatie in een volgend hoofdstuk nog nader
uiteengezet.

HOOFDSTUK VIL
Het stelsel van Prof. Dieckmann.
Het in de laatste jaren zeer geperfectionneerde stelsel is een
bespreking in dit boekje zeer zeker waard, en wel in hoofdzaak
omdat het weder op geheel andere beginselen berust dan het
beschreven stelsel van prof. Korn en er dus toe bij draagt het
algemeene inzicht van den lezer op dit gebied te verruimen.
Het stelsel Dieckmann, dat ten slotte in hoofdzaak een
copiëertelegraaf is, is ook daarom wel van belang, omdat de
apparaten ervoor gemakkelijk zelf te vervaardigen zijn en val
len binnen het bereik van den amateur.
Destijds heeft de Nederlandsche Radio-Unie plannen gehad
een Dieckmann-zender te gaan toepassen, waarbij dan de
ontvangapparaten door amateurs voor eigen gebruik konden
worden gemaakt, doch in hoeverre aan dit plan uitvoering is
gegeven, hebben wij niet kunnen vaststellen.
Voor hen, die lust hebben op dit gebied te gaan experimenteeren, kan worden verwezen naar het werkje „Bildfunk” van
Rudolf Heil en naar eenige artikelen in Radio Wereld 1927,
nos. 14, 18, 19, 21 en 26.
Overigens bedenke men, dat dit experimenteeren betrekke
lijk weinig nut heeft, zoolang niet een zender in werking is
gesteld.
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Of het Dieckmann-systeem een groote toekomst voor de
praktijk tegemoet gaat, kan echter aan gerechten twijfel onder
hevig zijn, daar het slechts voor zeer bepaalde doeleinden kan
worden toegepast, zooals uit de verdere bespreking zal blijken.
Daarbij komt, dat Dieckmann nog veel vasthoudt aan minder
moderne constructies, waardoor de snelheid van overzending
beperkt is.
Daartegenover staat, dat het stelsel een aantal zeer belang
rijke details bevat, die een bespreking ten volle waard zijn.
Het karakter van copiëertelegraaf maakt, dat het stelsel van
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Dieckmann in hoofdzaak geschikt is om geschreven berichten
over te brengen langs draadloozen weg, hetgeen uit het thans
volgende duidelijk zal worden.
Het beginsel van het Dieckmann-stelsel.
De zender. Op de zendtrommel wordt op de normale wijze
de teekening gelegd, die met behulp van een isoleerende inkt
soort geteekend is op een blad papier, dat overtrokken is met
een laagje metaal.
Bij de zendtrommel is een contactveer opgesteld, die over
het trommeloppervlak sleept als de cylinder draait. Op de ge
bruikelijke wijze is deze veer aangebracht op een houder,
waarin een van schroefdraad voorziene opening is aangebracht,
die grijpt om een as, waarop eveneens schroefdraad is aange
bracht.
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Deze as wordt gelijk met de trommel gedraaid en de schroef
draad maakt, dat gedurende deze draaiing de houder met de
contactveer langzaam in de lengte-richting van de trommel
wordt verschoven.
Bij deze beweging, die geheel overeenkomt met de beweging
van den weergever bij de ouderwetsche, met rollen werkende
fonograaf, beschrijft de contactveer een schroeflijn over
het trommeloppervlak en komt dus achtereenvolgens met alle
punten van dit oppervlak in aanraking.
In fig. 12 is dit schematisch aangegeven, uit welke figuur
tevens het principe van de schakeling te zien valt.
De trommel is in deze figuur aangegeven met a, terwijl b
de contactveer is, die daarover sleept en die aangebracht is in
den houder c, die loopt over de as d. De as d is over een tandradoverbrenging gekoppeld met de as van de trommel a.
Zoolang nu het einde van de veer over het gemetalliseerde
papier loopt en wel over plaatsen, die niet beschreven zijn,
bestaat er dus een geleidende verbinding tusschen de contact
veer b en een sleepveer e, die op de trommel a, bijv. op de as
daarvan rust.
Zoodra echter het einde van de veer b op een beschreven
deel van de zendtrommel komt te rusten, is deze verbinding ver
broken, daar de inkt, waarmede geschreven is een isoleerende
inktsoort is.
De verdere inrichting van den zender is de volgende:
De eigenlijke zender, die de ongedempte golven uitzendt,
is rechts boven geteekend.
De hoogfrequente wisselstroomen, die de zender opwekt, wor
den echter gemoduleerd met behulp van een modulator (links),
die trillingen opwekt van een toonhoogte, vallende binnen het
hoorbaarheidsgebied. De modulator kan bijv. in zijn eenvoudigsten vorm bestaan uit een zoemer, doch ook een wisselstroom
dynamo, die een wisselstroom van een bepaalde frequentie
levert, of een kleine generatorlamp (zendlamp) kan de moduleerende stroomen leveren.
De moduleerende stroomen worden eerst in den versterker
Polak, Beeld-Telegrafie 3.
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versterkt en van hieruit aan den zender toegevoerd. De ver
binding tusschen modulator en versterker geschiedt door mid
del van een transformator T, waarvan de primaire wikkeling p
met den modulator en de secundaire wikkeling s met den ver
sterker verbonden is.
De klemmen van de secundaire wikkeling van den transfor
mator T zijn tevens verbonden met de contactveer b en de veer e.
Zoolang er nu tusschen de veer b en de veer e een geleidende
verbinding bestaat, hetgeen het geval is, zoolang de veer b
sleept over onbeschreven deelen van het gemetalliseerde pa
pier, dat op de trommel a ligt, is de wikkeling s van den trans
formator T kortgesloten. De wisselstroomen afkomstig van
den modulator kunnen dan niet in den versterker komen en
bereiken dus ook den zender niet, welke dan dus ongemodu
leerde ongedempte golven uitzendt.
Zoodra echter de veer b komt te rusten op een beschreven
deel van het op de zendtrommel liggende papier, is de boven
genoemde kortsluiting opgeheven, de moduleerende wissel
stroom komt door den versterker in den zender en de zender
zendt gemoduleerde golven uit.
Luisterende met een normaal radiotoestel met niet-genereerende lamp zal men dus, indien het toestel afgestemd is op
de zendgolf, gedurende de perioden, dat de veer b over onbe
schreven gedeelten van het papier sleept, niets hooren. Passeert
echter deze veer een beschreven plaats, dan hoort men in de
telefoon den muzikalen toon, dien de modulator van den zender
opwekt. Bij het ontvangen zal men dus een onregelmatige
reeks fluitsignalen hooren, eenigszins gelijkend op de signalen
van een snelzender.
Met den beschreven zender laten zich alleen beelden in
zwart en wit overbrengen, doch prof. Dieckmann heeft ook
een stelsel uitgewerkt, waarbij de toepassing van gekleurde
beelden mogelijk is.
De ontvanger volgens prof. Dieckmann.
Het ontvangtoestel vertoont in hoofdzaak zeer veel overeen
komst met een normaal radio-ontvangtoestel.
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Wij moeten echter daarbij wel bedenken, dat het in dit ge
val er uitsluitend om gaat de moduleerende stroomen op te
vangen en nuttig te gebruiken.
Zooals gezegd, kunnen wij deze stroomen op het gehoor,
dus in den luidspreker ontvangen en daarvoor kan elk normaal
ontvangtoestel ons helpen. Eenige verandering is echter noodig,
omdat de ontvangen moduleerende stroompjes weder moeten
worden omgezet in een zichtbaren indruk op het papier van
het ontvangtoestel. Voor dit doel wordt in de eerste plaats een
relais gebruikt, dat aanspreekt op de gelijkgerichte stroomstooten, die optreden in den plaatkring van een laagfrequentversterkerlamp, die geplaatst is achter een normaal ontvang
toestel. Als lamp in dezen versterker moet een flinke eindlamp
worden toegepast, waarvan de negatieve roosterspanning zoo
groot wordt gekozen, dat de plaatstroom ongeveer nul wordt
Zoodra nu een stroomstoot van den zen^
C
der aankomt, afkomstig van een beschre
ven plaats van het papier in den zen
Ld
der, zal de daar door opgewekte roos- £
terspanningsvariatie den plaatstroom
rrv
van de eindlamp doen varieeren, waar- /
S
door het relais aanspreekt. Dit relais l
sluit daarbij den stroomkring van het ay
toestel, dat het beeld voor ons teekent
O
en dat wij de schrijfinrichting zullen
Fig. 13.
noemen.
Deze schrijfinrichting bestaat in de allereerste plaats uit een
ontvangtrommel, die in hoofdzaak op dezelfde wijze gecon
strueerd is als de zendtrommeL Evenals daar is naast de ont
vangtrommel een van schroefdraad voorziene as aangebracht,
die tegelijk met de trommel wordt aangedreven. Langs deze
as beweegt wederom een houder, die de schrijfstift draagt,
welke als er geen stroomstooten aankomen van het trommeloppervlak afgelicht wordt door een veer.
In fig. 13 is een schematische doorsnede over deze inrichting
geteekend. Daarin is o de beeldtrommel van het ontvangtoestel,
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die gedraaid wordt om de as a. Boven de trommel o is de van
schroefdraad voorziene as b geteekend, die bij het draaien den
houder h in de lengterichting langs de trommel geplaatsts
Op den houder is een standaardje c geplaatst, waarin de schrijf
stift s scharnierend is opgehangen. Een niet geteekende veer
houdt in den normalen toestand de schrijfstift s ineenzoodanigen stand, dat de punt daarvan niet op het oppervlak van
de trommel rust. De schrijfstift bezit tevens een als anker
dienstdoend gedeelte d, dat ligt tegenover de kern
van een electromagneet m, welke op den houder h is be
vestigd.
Indien nu het te voren besproken relais door de versterkte
ontvangstroomen bekrachtigd wordt, sluit dit een lokale keten
voor de magneet m, die dan eveneens bekrachtigd wordt en
het anker aantrekt, zoodat de punt van de schrijfstift s tegen
de werking van de niet geteekende veer tegen het op de
trommel o liggende papier gedrukt wordt en daar een punt
afdrukt, welke punt dus overeenkomt met een deelbeeld van
het schrift op de zendtrommel.
Het schrijven op het ontvangpapier is echter nog niet zoo
eenvoudig en Dieckmann heeft vele vergeefsche proeven ge
nomen, alvorens tot een bevredigend resultaat te komen. Het
eenvoudigste zoude zijn de punt van de schrijfstift als potlood
uit te voeren, doch dit potlood moet nu met een belangrijke
kracht op het papier worden gedrukt. Prof. Dieckmann heeft
hiervoor een buitengewoon interessante oplossing gevonden.
Onder het dunne vel papier op de trommel wordt een vel
carbonpapier gelegd met de zwarte zijde tegen het papier. Nu
blijkt, dat indien men carbonpapier plaatselijk verwarmt, de
kleurstof smelt en op het papier overgaat. Vandaar dat Dieck
mann op de gedachte kwam de schrijfstift uit messing of
koper te vervaardigen en daaromheen een verwarmingsspiraal
te leggen, die door een electrischen stroom doorloopen wordt
en zoodoende de stift matig verwarmt. De verwarmingsstroom
bedraagt ongeveer 0.5 ampère. De verwarmde stift, die tegen
het papier gedrukt wordt, doet de kleurstof van het carbon-
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papier ter plaatse smelten en op het blad papier overgaan,
zoodat een punt ontstaat.
Prof. Dieckmann heeft aan zijn stelsel nog vele verbete
ringen aangebracht. Bij de nieuwere apparaten is de schrijf
stift vervangen door een kleine verfspuit, die een kleurstof
tegen het papier verstuift. Zoolang er geen stroomstooten ont
vangen worden is het mondstuk van de verfspuit afgesloten
door een schermpje, aangebracht op het anker van de electromagneet m (fig. 13).
Dit systeem wordt tevens toegepast op het Dieckmanntoestel voor gekleurde beelden, waarbij in den zender drie
modulatoren, elk werkende met een eigen frequentie worden toe
gepast, overeenkomstig de drie hoofdkleuren van het beeld.
In den ontvanger komen dan drie ontvangstroomen van onder
ling verschillende frequentie aan, die door zelfkringen van
elkaar gescheiden worden gehouden, waarbij dan voor elke
frequentie een verfspuit aanwezig is.
Ten slotte zal nog de synchroniseerinrichting, zooals Dieck
mann deze ontworpen heeft, in het kort worden besproken.
De synchroniseerinrichting volgens Prof. Dieckmann.
Wij hebben reeds opgemerkt, dat de trommels in den zender
en ontvanger synchroon moeten loopen. In dit synchronisme
liggen twee eischen opgesloten, daar ten slotte deze eisch
hierop neerkomt, dat de beide schrijfstiften van zender en
ontvanger op hun bijbehoorende trommels steeds en op elk
willekeurig oogenblik onderling denzelfden stand innemen.
Daartoe moeten de rotatiesnelheden van de trommels en de
snelheden der langsbeweging van de schrijfstifthouders in
zender en ontvanger (s) volkomen gelijk zijn, terwijl de beweging
op hetzelfde oogenblik moet beginnen. Gaat door een of andere
oorzaak het synchronisme tusschen ontvanger en zender ver
loren, dan ontstaat in den betreffenden ontvanger een ver
vormd beeld, zoodat te begrijpen valt, dat de synchroniseer
inrichting een der belangrijkste deelen van een dergelijk toe
stel is.
Van deze synchroniseerinrichtingen bestaan vele stelsels,
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die veelal gebruik maken van met bepaalde tusschenpoozen
langs de lijn verzonden speciale stroomstooten, die in den ontvan
ger voor het synchroniseeren van den ontvangtrommel dienen.
Bij de overdracht per radio wordt voor dit doel de bedoelde
stroomstoot met een van de zendgolf afwijkende golflengte
uitgezonden. Daarbij bestaat altijd de kans, dat een sterke
atmosferische storing, aankomende in den ontvanger door den
rol van den synchroniseerings-stroomstoot overneemt, waardoor
in dit geval het synchronisme juist verstoord wordt, omdat
de bedoelde stroomsoort op een geheel willekeurig en dus in
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het algemeen niet op het juiste oogenblik aankomt.
Daarom heeft Prof. Dieckmann een systeem gekozen,
waarbij niet gebruik wordt gemaakt van een afzonderlijke
golflengte voor het synchroniseeren. Hij gaat daarbij uit van
het bekende beginsel van d’Arlingcourt en laat de ontvang
trommel een weinig sneller roteeren dat de zendtrommel.
De ontvangtrommel zal dus iets eerder elke omwenteling
beëindigen dan de zendtrommel, doch wordt aan het einde
van elke omwenteling een kort oogenblik vastgehouden tot
de zendtrommel den achterstand heeft ingehaald, op welk
oogenblik de ontvangtrommel weder vrijgegeven wordt. De
ontvangtrommel is daartoe onder tusschenplaatsing van een
wrijvingskoppeling op zijn as bevestigd, welke laatste continu
doordraait.
Het stelsel van Dieckmann, dat in Duitschland geoctrooi-
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eerd is, berust nu daarop, dat hij bij elke omwenteling!een
klein deel van den daarvoor benoodigden tijd gebruikt voor
het synchroniseeren, terwijl het overige deel voor het over
brengen van het beeld wordt gebruikt. De tijd voor het syn
chroniseeren valt samen met den tijd, dat de rand van het
papier zich nabij en onder de schrijfstift of contactveer bevindt,
op welk gedeelte van het papier toch geen beschreven deelen,
die moeten worden overgeseind, voorkomen.
In fig. 14 is de synchroniseerinrichting van Dieckmann
schematisch geteekend. Bij eene vergelijking met fig. 12 blijkt,
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dat in werkelijkheid de veer e niet op de as van de trommel a
rust, doch tegen een strook van den zijwand van deze trommel.
Van deze strook is echter een klein gedeelte, ter hoogte waar
op de trommel de rand van het papier ligt, van een geisoleerd
gedeelte g voorzien. Zoolang dit deel g zich langs het einde
van de veer e beweegt, is de verbinding tusschen de organen
e en b verbroken, zoodat de kortsluiting van den transforma
tor T is opgeheven en de zender dus een gemoduleerde golfreeks uitzendt, die den ontvanger, evenals een beschreven
deel van het papier op de zendtrommel zoude doen, in werking
stelt.
Wat dus in den ontvanger geschiedt, is uit fig. 15 zichtbaar.
Parallel op den electromagneet m, die de schrijfstift s bedient,
is een tweede electromagneet c geschakeld, die dus tegelijk met
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den magneet m bekrachtigd wordt als de zender zijn gemoduleerden stroom uitzendt.
Deze electromagneet c bedient een twee-armigen hefboom b
tegen de werking van een veer in. De hefboom b draagt aan het
eene einde een nok p, die kan samenwerken met een nok n
van de trommel a.
Nu draait de ontvangtrommel a iets sneller dan de zendtrommel en zal dus iets eerder een omwenteling hebben vol
bracht. Een oogenblik voor de zendtrommel een omwenteling
volbracht heeft, komt de veer e (fig. 14) op het geisoleerde
deel g van de trommelzijde, zoodat de zender gedurende eenige
oogenblikken een gemoduleerden stroom uitzendt.
In den ontvanger wordt de magneet c dan bekrachtigd en
deze trekt het anker aan, waardoor de nok p in den weg van nok
n komt. Even later heeft de nok n de nok p bereikt en de ont
vangtrommel wordt vastgehouden. De as van deze trommel
draait rustig door, daar de trommel door tusschenkomst van
een wrijvingskoppeling met deze as gekoppeld is.
Zoodra nu in den zender de veer e het geisoleerde deel g
verlaat, op welk oogenblik de zendtrommel zijn volgende om
wenteling aanvangt, wordt de transformator T weder kortge
sloten, de moduleerende stroom houdt op en op hetzelfde
oogenblik laten dus de magneten in den ontvanger hunne
ankers los. De veer trekt den hefboom b terug en nok p laat ook
n los, zoodat de ontvangtrommel weder begint te draaien,
hetgeen dus op hetzelfde oogenblik geschiedt als waarop de
zendtrommel eene nieuwe omwenteling aanvangt.
Zoodoende wordt na elke omwenteling opnieuw het synchronisme hersteld.
Het stelsel van Dieckmann heeft, als zijnde een zuivere
copieertelegraaf, slechts een beperkt toepassingsgebied en kan
daardoor niet voldoen aan alle eischen, die aan de beeldtelegrafie
te stellen zijn, waarop in het laatste hoofdstuk nog nader wordt
teruggekomen.
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HOOFDSTUK VIII.
Het stelsel Karolus-Telefunken.
Het door prof. Karolus ontworpen en in samenwerking
met Telefunken te Berlijn nader uitgewerkte stelsel verdient
zeer zeker eene uitvoerige bespreking, daar dit stelsel nagenoeg
het eenige is, dat reeds in het dagelijksche telegraafverkeer
practisch is ingevoerd en sindsdien van zoo groote beteekenis
is gebleken, dat dit stelsel op telegraafgebied wel eens tot een
algeheele omkeer zou kunnen voeren.
Geenszins is men bij den opzet van dit stelsel uitgegaan
van nieuwe gedachten of vindingen, integendeel, door het
geheele systeem treffen wij bekende beginselen aan. die echter
wat de practische uitvoering en constructie betreft, tot een
zoodanigen graad van volmaaktheid zijn opgevoerd, dat dit
stelsel onze volle belangstelling verdient.
Het stelsel van Telefunken mist de nadeelen van dat van
prof. Dieckman, dat ten slotte een copieertelegraaf is, zoodat
men daarmede niet alle beelden kan overbrengen en de
transmissiesnelheid zeer beperkt is.
Het mist ook de nadeelen van het systeem volgens Kom,
waarbij men van den over te brengen tekst of afbeelding eerst
een doorschijnende foto moet maken, waardoorheen immers
het licht moet vallen.
Bij het Karolus-stelsel kan het origineel zonder meer worden
overgebracht, doordat gebruik gemaakt wordt van het licht,
dat door het over te brengen document wordt teruggekaatst.
De zender.
Ook bij dit stelsel wordt het over te brengen beeld en ditmaal
het origineel op een trommel gelegd, die op de bekende wijze
met groote snelheid afgetast wordt door een zeer fijnen licht
bundel, die zoodanig is ingesteld, dat de grootte van een deelbeeldje ^ mm2 bedraagt. De trommel roteert met zoodanige
snelheid, dat voor het overbrengen van een beeld van 10 x xo
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cm grootte ongeveer il/2 minuut noodig is, in welk tijdsver
loop dan 250.000 deelbeeldjes overgebracht zijn.
Het omzetten van de lichtintensiteiten van het beeld in
stroomstootjes geschiedt met behulp van een foto-electrische
cel (fig. 16), welke boven de seleniumcel het voordeel bezit
practisch traagheidsloos te werken.
De Telefunken fotocel bevat in een glazen ballon een ge
deeltelijke inwendige wandbekleeding van een kaliumpreparaat,
waaraan nog verschillende andere stoffen zijn toegevoegd, welk
preparaat
foto-electrische
eigenschappen bezit, d.w.z.
afhankelijk van de sterkte
van het opvallende licht
electronen uitzendt naar een
tweede electrode (anode),
die ten opzichte van de als
kathode werkende kaliumlaag een positieve spanning
bezit. De ballon zelf is, na
leeggepompt te zijn, gevuld
met een bepaalde hoeveel
heid edelgas, waarvoor een
neon-helium mengsel onder een druk van ongeveer 0.2 mm
kwik wordt toegepast.
Een dergelijke cel vertoont dus eenige overeenkomst met
de bekende radiolampen. Bij deze lampen echter vindt de
electronen emissie plaats door een op hoogen temperatuur ge
brachten gloeidraad, terwijl dit bij de fotocel geschiedt door
de kalium-kathode onder invloed van de belichting.
Als anode, d.w.z. electronen opvangend orgaan wordt in
de Telefunken fotocel een dubbelen, in ringvorm gebogen
draad toegepast, waarbij de beide ringen door dunne metaal
draden met elkander verbonden zijn. In de teekening is en
en ander goed zichtbaar.
Een principe schema is in fig. 17 nader aangegeven.
Het licht van een lichtbron l valt door een opening in het
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scherm s op een lens L en wordt door deze lens geconcentreerd
op een punt van de beeldtrommel, welk punt de bovenver
melde grootte bezit.
mM2).
De lichtstralen vallen daarbij door een centrale opening
van de fotocel. Bij het vallen op het op de beeldtrommel liggen
de beeld wordt nu het opvallende licht teruggekaatst en wel
in meerdere of mindere mate al naarmate het getroffen deelbeeld lichter of donkerder getint is. De teruggekaatste licht
stralen vallen daarbij op de kathode k van de fotocel (zie de
stippellijnen) en afhankelijk van de sterkte van het opvallende
F'oCocci-
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licht wordt uit deze kaliumkathode een sterkere of zwakkere
electronenstroom losgemaakt, welke electronen zich bewegen
naar de anode a, die door de batterij b op een bepaalde hooge
spanning ten opzichte van de kathode wordt gehouden. Wordt
deze spanning geschikt gekozen, dan blijkt de sterkte van den
electronenstroom, den foto-electrischen stroom, evenredig te
zijn met de intensiteit van het opvallende licht. Op deze wijze
worden dus stroompjes opgewekt, die een zuivere electrische
copie zijn van de deelbeeldjes. Deze stroomen doorloopen
den weerstand w en worden vandaar naar een versterker ge
voerd, die deel uitmaakt van den radiozender. Waar hier ge
bruik gemaakt wordt van teruggekaatst licht, behoeft men dus
van het over te brengen beeld niet eerst een doorschijnende
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foto te maken, doch elk beeld, hetzij een handschrift, hetzij
een stuk uit een courant of een blad uit een boek, kan op de
zendtrommel gelegd en rechtstreeks worden overgebracht.
Voor diegenen, die met de radiotelegrafie meer op de hoogte
zijn, is in de teekening tevens het verdere principieele schema
bijgeteekend. De kleine spanningsvariaties, die tusschen de
klemmen van den weerstand w optreden, worden in de versterkerlamp 1 versterkt en in versterkten toestand toegevoerd
aan den rooster van de modulatorlamp 11. Tusschen deze
lampen is uitsluitend weerstandskoppeling toegepast. De mo
dulatorlamp is feitelijk parallel geschakeld op den roostercondensator van de zendlamp 111 en dient a.h.w. als lekweerstand daarvan. (Methode van Schaffer), welke „lekweerstand”
ten slotte door de versterkte fotostroomen gevarieerd wordt.
De lamp IV is de stuurlamp, die de zendlamp bestuurt. De
regeling geschiedt zoodanig, dat een zwart deelbeeldje de
maximale waarde van den antennestroom veroorzaakt, terwijl
bij een wit deelbeeld de antennestroom minimaal is. Indien
dus beelden worden overgebracht, die uitsluitend uit witte
en zwarte deelbeelden bestaan (bijv. handschrift of gedrukt
schrift), dan werkt de zender feitelijk als een normale snelzender bij de radiotelegrafie. Wordt echter een afbeelding met
verschillende kleurnuancen overgebracht, dan vindt een meer
ingewikkelde modulatie plaats en de zender werkt meer op
de wijze van een telefoniezender.
De synchroniseerinrichting.
In fig. 18 is een der eerste exemplaren van den zender afgebeeld, waaruit tevens een en ander valt op te merken om
trent de synchroniseerinrichting, die oorspronkelijk werd toe
gepast. In de kast rechts op de teekening is de beeldwals aan
gebracht, links waarvan de aandrijvende organen goed zicht
baar zijn.
De aandrijving van de trommel geschiedt bij den zender
en bij den ontvanger door een gewonen gelijkstroom-shunt:
motor. Nu komt het er op aan te zorgen, dat de motoren van
zender en ontvanger absoluut synchroon loopen en dat afwij-
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kingen in de toerentallen vermeden worden. Daartoe is
op de as van den aandrijvenden motor een getand rad
aangebracht.
Onder deze schijf zijn een tweetal electro-magneten
geplaatst, met hun polen naar de tanden gericht. Door deze
magneten wordt een stroom gezonden, afkomstig van een
generator, bijv. een lampgenerator, welke een zeer constante
frequentie van 1500 hertz (1 hertz is 1 periode per seconde)
bezit. Deze wisselstroom beinvloedt de tanden van het tand
rad zoodanig, dat dit gedwongen wordt met een absoluut conB

ÉéÈé'
IÉ.

9

V,l

■fjt

'V-;:

mwm

Lm

Fig. iS.

stant toerental te draaien, waardoor ook het toerental van den
gelijkstroommotor constant gehouden wordt.
Intusschen is het gewenscht te kunnen controleeren of dit
toerental inderdaad de juiste grootte heeft en behoudt.
Daartoe is naast het getande rad een glimlamp opgesteld.
Deze lamp wordt eveneens gevoed door den bovenge
noemden wisselstroom van 1500 hertz. Dergelijke lampen
hebben de eigenschap, dat zij telkens als de toegevoerde
spanning maximaal is, oplichten en juist op dit oogenblik
neemt bij sychronisme het tandrad een zoodanigen stand
in, dat men, kijkende naar het tandrad, dit rad absoluut
stil ziet staan. Zoodra intusschen een kleine afwijking

54
van het toerental optreedt, houdt dit verschijnsel op en ziet
men de schijf vooruit of achteruit draaien, waarna de bijregeling zonder moeite geschiedt.
Zoolang men dus in zender en ontvanger de tandraderen
ziet stilstaan is synchronisme aanwezig.
Bij de nieuwere toestellen, welke mij onlangs bij een bezoek
aan Berlijn getoond werden, had men een andere methode van
synchroniseeren toegepast, die werkeijlk een ongeloofelijke
nauwkeurigheid bezit. Alhoewel alle details daarvan nog niet
bekend gemaakt kunnen worden, bleek dat men den lampgenerator had laten vervallen en op de as van den gelijkstroommotor
een kleine hoogfrequentie-machine had aangebracht, die in
samenwerking met een absoluut constante stemvork, het syn
chronisme verzorgt. Ook hierbij was de instelling van het syn
chronisme buitengewoon eenvoudig en eenmaal ingesteld
kan met de apparaten rustig gewerkt worden, zonder dat het
synchronisme verstoord wordt. (De zuiverheid bedraagt bij
dit systeem I0Q^ %„!).
Het ontvangtoestel.
Ook dit toestel bevat vele belangrijke details, die het toestel
tot een buitengewonen graad van nauwkeurigheid hebben
gebracht.
Het hoofdorgaan van den ontvanger is wel de door Karolus
verbeterde Kerr-cel, die reeds in een vroeger hoofdstuk be
sproken werd. Toch verdient deze cel nog een nadere beschou
wing, daar wij in het bedoelde hoofdstuk de werking van deze
cel met in alle opzichten juist hebben weergegeven, met het
doel de verschijnselen voor den lezer niet al te ingewikkeld te
doen schijnen.
Wij hebben daarin medegedeeld, dat de werking van de
Kerr-cel berust op een draaiing van het polarisatie-vlak, ver
oorzaakt door het tusschen de in de cel aangebrachte condensatorplaten heerscheede electrostatische veld. Intusschen zijn
de verschijnselen feitelijk wat ingewikkelder. Wel kan in een
dergelijke cel de genoemde draaiing (effect van Faraday) op-
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treden, doch dan onder den invloed van een electromagnetisch
veld.
De verschijnselen, welke in de Kerr-cel optreden, zijn feite
lijk de volgende, waartoe wij hieronder de vroeger geteekende
figuur 9 nog eens afdrukken.
In deze figuur is a de eigenlijke Kerr-cel, schematisch geteekend. Zooals reeds uiteengezet, bestaat deze uit een reser
voir, gevuld met nitrobenzol. Zoowel voor als achter dit reser
voir is een dubbelprisma (nicol) opgesteld, waarbij beide
prismastellen Pi en P2 een bepaalden stand ten opzichte van
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Fig- 9.

elkaar innemen. Valt nu vanaf den lichtbron L licht door de
nicol Pi, dan komt in de Kerr-cel gepolariseerd licht binnen
en Kerr ontdekte, dat zich in de vloeistof weer een eigenaardig
proces afspeelt. De vloeistof heeft onder deze omstandigheden
n.1. een dubbelbrekende werking, d.w.z. de stralen worden in
twee deelen gesplitst, de z.g. „ordinaire” en „extra-ordinaire”
straal. Deze beide stralen zijn in onderling loodrechte vlakken
gepolariseerd en voegen zich bij het uittreden uit de cel weder
tezamen. Echter hebben de beide straalsoorten in de vloeistof
een verschillende voortplantingssnelheid, zoodat feitelijk een
faseverschil tusschen beide stralen ontstaat. Onderzoekt men
dit geval nauwkeurig, dan blijkt het resultaat te zijn, dat een
Z.g. elliptische polarisatie optreedt.
Indien nu twee trillingen samenwerken, welke onderling
een faseverschil vertoonen, dan kunnen zich verschillende ge
vallen voordoen. Komt het faseverschil overeen met een halve
golflengte of een oneven aantal halve golflengten, dan zullen
de beide trillingen, indien zij even sterk zijn, elkaar volkomen
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opheffen, daar een golfberg van de eene trilling samenvalt
met een golfdal van de andere trilling, hetgeen in fig. 19 links
is geteekend.
Bedraagt het faseverschil een even aantal halve golflengten,
dan vallen van beide trillingen de golfbergen, resp. golfdalen
steeds samen en versterken de trillingen elkaar (fig. 19 rechts).
Bij alle mogelijke andere faseverschillen tusschen de golven
zullen de golven of elkaar versterken of verzwakken.
Nu blijkt, dat bij de Kerr-cel de faseverschuiving afhankelijk
is van de sterkte van het electrostatische veld tusschen de beide
sam°
t

Aa*

3°Jf

Fig. 19.

platen b en c, dus van de tusschen die platen heerschende
spanningsverschillen.
Deze spanningsverschillen kunnen ons dus helpen om te
verkrijgen dat de beide stralen elkaar versterken of verzwakken
en dat zal de hoeveelheid licht, die ten slotte op het scherm S
valt, afhankelijk zijn van de tusschen deze platen heerschende
spanningsverschillen.
Thans kan fig. 20 ons helpen om de inrichting van het ont
vangtoestel volgens Karolus-Telefunken nader te beschrijven.
De in de antenne opgevangen stroompjes, die afkomstig
zijn van den beeldzender en die dus de electrische copieën
zijn van de deelbeeldjes van het over te zenden manuscript
of de over te zenden afbeelding, worden op de in de radiotele
fonie gebruikelijke wijze gelijkgericht in den detector en in een
weerstandsversterker versterkt. In de anodeketen van de tweede
lamp ligt een weerstand, die dus door de krachtig versterkte
ontvangstroompjes (beeldstroompjes) wordt doorloopen, waar
door daarmede overeenkomende spanningsvariaties tusschen
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de klemmen van dezen weerstand optreden. De klemmen van
dezen weerstand zijn verbonden met de beide electroden van
de Kerr-cel, in welke keten nog een hulpbatterij is opgenomen,
die tusschen deze electroden een zekere beginspanning op
wekt, wat in verband met de karakteristieke eigenschappen van
de Kerr-cel gewenscht is. Als gevolg van de boven beschreven
werking van de Kerr-cel in combinatie met de beide nicols,
zal nu de lichtsterkte, die door de geteekende lens op de beeld-
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trommel valt, varieeren in evenredigheid met de spannings
verschillen tusschen de electroden van de Kerr-cel, die op
zich zelf electrische copieën van de beeldstroompjes en dus
van de deelbeelden indenzender vormen. Ligt op de ontvangtrommel een stuk gevoelig papier, dan zal dus onder den in
vloed van het opvallende licht daarop een afdruk van het
bewuste deelbeeld ontstaan.
De besproken figuur is slechts schematisch en verschillende
onderdeden zijn duidelijkheidshalve weggelaten.
In fig. 21 is een dergelijke door Karolus verbeterde Kerr-cel
afgebeeld.
Duidelijk is daarin zichtbaar het vat dat gevuld is met
nitrobenzol en de daarin aangebrachte electroden, die feitelijk
een condensatortje vormen. De lengte der electroden bedraagt
Polak, Beeld-Telegrafie 4.
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ongeveer 5 mm bij een onderlingen afstand van ongeveer
0,3 mm.
De Karolus-cel bleek bij onderzoekingen practisch traagheidsloos te werken en kan
althans bij frequenties van
D 1010 hertz (1 hertz is 1 pe
riode per seconde) nog wer
ken, zoodat deze cel ook bij
de televisie nog eens van be
lang kan blijken.
Zoowel in de Karolus-cel
zelf als in de samenstelling
van het ontvangtoestel heeft
Telefunken in den laatsten
tijd vele verbeteringen aan
gebracht, terwijl verschil
lende andere details buiten het bestek van dit boekje vallen.
De practische toepassing van het Telefunkenstelsel.
De eerste proeven welke door Telefunken genomen werden,
geschiedden langs de lijn Berlijn—Leipzig. Van deze welge
slaagde proeven geven de fig. 22 en 23 eenig idee. Deze fi-
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guren geven achtereenvolgens het origineel en de overgebrachte
afbeelding van een cheque en van een vingerafdruk.
Tegenwoordig is in dagelijksch gebruik de radio-verbinding
Berlijn—-Weenen en Berlijn—Rome, terwijl binnenkort ver
schillende andere verbindingen geopend zullen worden. Al
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deze verbindingen loopen via den radiozender Königswusterhausen. De toestellen daarvoor zijn in het hoofdtelegraaf
kantoor te Berlijn opgesteld en voldoen zeer goed. Ten deele
worden deze diensten gebruikt voor het overbengen van af
beeldingen, doch in hoofdzaak wordt het gewone telegraafverkeer met deze toestellen afgewikkeld.
Tusschen Nauen en Rio de Janeiro zijn geregeld proeven
“»
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Fig. 23.

gaande, waarbij van korte golven (25 en 30 meter) gebruik
gemaakt wordt.
Beschouwen we de toepassing van het Telefunkensysteem
in het telegraafverkeer, dan valt daaromtrent het volgende op
te merken. In het telegraafverkeer is snelheid hoofdzaak, zoo
wel bij de kabeltelegrafie als bij de draadlooze overbrenging.
Met sneltelegrafeeren is de seinsnelheid op te voeren tot
ongeveer 200 woorden per minuut, welke snelheid met de be
schreven toestellen vervijfvoudigd is, terwijl men rekent bin
nenkort 1500 woorden per minuut te kunnen overseinen.
Daarbij heeft men nog het voordeel, dat eventueel het origineele handschrift direct kan worden overgebracht. Tevens is
de geheimhouding beter gewaarborgd, zooals bij al deze sys
temen, omdat het ontvangen een met de zendtrommel syn
chroon loopende ontvangtrommel vereischt.
Een verder voordeel boven de gewone radiotelegraaf is
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ten slotte de sterk verminderde invloed van atmosferische
storingen.
Indien men toch op de bekende wijze telegrammen draad
loos overbrengt zullen sterke atmosferische storingen spoedig
aanleiding geven tot verminking van een of meer letters, wat
vooral bij code-telegrammen een groot bezwaar is.
Dit bezwaar is hier opgeheven, want een atmosferische storing
wordt door de sneldraaiende zendtrommel a.h.w.sterk uiteen
gerekt en verdeeld over een deel van het trommeloppervlak,
zoodat zij zich kenbaar maken aan een flauwe schaduwwerking,
die echter geen letters onleesbaar maakt.
Een bezwaar van het systeem is nog de toepassing van de
beeldtrommels, die, als zij afgetast zijn, een vervanging van
het daaropliggende papier noodig maken.
Momenteel werkt echter Telefunken een continu-werkend
systeem uit, waarbij ook dit bezwaar vervallen is. Om verschil
lende redenen kunnen daaromtrent echter nog geen mededeelingen worden gedaan. Tevens worden eenvoudiger appa
raten vervaardigd voor bepaalde doeleinden zooals het over
brengen van weerkaartjes naar weerberichtstations, doeleinden
dus, waarbij een continu verkeer niet optreedt. Daarbij wordt
een chemische schrijver in het ontvangtoestel toegepast, waar
mede in 30 sec. een afbeelding van 1 d.m2 wordt opgenomen.
Ten slotte zijn hierachter nog een aantal voorbeelden af
gedrukt van teksten, afbeeldingen en telegrammen, die van
Weenen naar Berlijn per „Karlograaf” zijn overgebracht. De
overbrengingstijd van deze afbeeldingen bedroeg voor elk
60 seconden, terwijl de werkelijke afmetingen ongeveer 20
bij 9 cm bedragen.
Zeer goed blijkt hieriut, ondanks de verkleining, die deze
afbeeldingen met het oog op het formaat van het boekje moeten
ondergaan, de groote scherpte en duidelijkheid van het over
gebrachte beeld.
Vooral is dit duidelijk uit den afdruk uit het artikel van Dr.
Schröter, dat uit ongeveer 700 woorden bestaat en dat in 60
seconden per radio werd overgebracht.
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Deze feiten, alsmede de fijnheid, waarmede alle nuancen
in het beeld zijn overgekomen, geven zeer zeker aanleiding, te
meenen, dat voor het besproken stelsel een groote toekomst
op velerlei gebied is weggelegd.

HOOFDSTUK IX.
Het moduleeren van een Radio Zender.
In voorgaande hoofdstukken is reeds eenige malen gesproken
over „moduleeren" en voor hen, die zich op het gebied der
radio eenigszins vreemd gevoelen, is het gewenscht omtrent
dit begrip een nadere verklaring te geven, zonder ons te veel
in details te begeven.
Daarbij kunnen wij het best uitgaan van de vroeger besproken
figuur 3. Wij hebben daarbij uiteengezet, dat de selenium-cel
een weerstand bezit, die bij belichting sterk afneemt. In onbelichten toestand bezit de cel dus een zekeren hoogen weer
stand, die echter geenszins oneindig groot is, zoodat de bat
terij b in de naar den ontvanger voerende keten een stroom van
zeer geringe sterkte zendt. (De stroomsterkte is gelijk aan de
spanning van de batterij, gedeeld door den totalen weerstand
van de keten. — Wet van Ohm).
Zoolang de cel zich dus in het duister bevindt, is de weer
stand in de keten zeer groot en de stroomsterkte uiterst klein.
Zoodra echter de cel belicht wordt, daalt de weerstand en
zal dus de stroomsterkte toenemen. Varieert de belichting, dan
varuieert ook de weerstand en daarmede de stroomsterkte.
In fig. 24 is dit bij wijze van voorbeeld geteekend.
In die figuur is op de horizontale lijn (as) de tijd bijv. in
seconden uitgezet, terwijl de verticale as de stroomsterkten,
bijv. in milli-ampères aangeeft.
Aangenomen wordt, dat, zoolang de seleniumcel zich in
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het duister bevindt en dus de weerstand daarvan groot is, de
stroomstukken in de keten een waarde zal hebben, die over
eenkomt met het bedrag o-a. Indien gedurende de eerste drie
seconden de cel onbelicht blijft, zal de stroomsterkte deze
waarde dus onveranderd behouden en de lijn a—d geeft het
verloop van de stroomsterkte gedurende dien tijd aan.
Veronderstellen wij nu, dat in den tijd gedurende de derde
en vijfde seconde de cel belicht wordt door middel van een
veranderlijke lichtsterkte, dan zal de weerstand van de cel
gedurende dien tijd veranderen en daarmede ook de stroom
sterkte, die bijv. het Stroom oCc.i kte.
verloop zal hebben van
de golvende lijn, geteekend tusschen de
punten d en e. Is vanaf
6
c
de vijfde seconde de
CL
cel weder onbelicht dan
zal de stroomsterkte
vanaf dit tijdstip weder
Fig. 24.
de
oorspronkelijke
waarde aannemen. Het geheele verloop van den stroom wordt
dus voorgesteld door de dik geteekende lijn a-d-e-f. Traagheidsverschijnselen van het selenium zijn hierbij verwaarloosd.
Nu kunnen wij ons dezen gecompliceerd gevormden stroom
samengesteld denken uit twee deelen of componenten en wel
op de volgende wijze.
Beschouwen we daartoe eens het tijdstip, aangegeven door
het punt g. Op het met g aangegeven oogenblik heeft de
stroomsterkte eene waarde, voorgesteld door de lijn g-i. Deze
stroom kunnen wij samengesteld denken uit twee stroompjes,
resp. gh en hi, die wij, omdat ze in dezelfde richting loopen,
bij elkaar mogen optellen. Van deze beide stroompjes is de
stroom gh de oorspronkelijk aanwezige stroom (o-a) van con
stante sterkte, die er zoude zijn als de cel onbelicht ware, ter
wijl de stroom hi, afkomstig is van de belichting van de cel
en daarmede varieert.
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Indien wij een oogenblik later hetzelfde doen, dan zoude men
wederom den op dit nieuwe oogenblik optredenden stroom
kunnen ontbinden in een constant gedeelte gelijk aan gh en
een deel, wederom afkomstig van de belichting, dat dan blij
kens de figuur kleiner zal zijn dan hi.
Een dergelijke veranderlijke stroom kunnen wij ons steeds
samengesteld denken uit een constant gedeelte, dat onafhanke
lijk van de belichting van de seleniumcel optreedt en een varieerend stroompje, veroorzaakt door de belichting van de cel.
In zoo’n geval zeggen we, dat de constante gelijkstroom
gemoduleerd is door de stroompjes, veroorzaakt door de be
lichting.
Bij de radiozenders treffen wij iets dergelijks aan voor zoo
ver het telefoniezenders betreft.
Waar wij echter bij een radioverbinding niet beschikken
over draden, die den zender met den ontvanger verbinden,
moeten wij daarbij gebruik maken van een ander middel om
de stroomen over te brengen.
Wij doen dat door middel van den aether, een stof, waarvan
wij aannemen, dat deze de geheele ruimte opvult. In dien aether
kunnen wij golven opwekken, die zich met groote snelheid
(300.000 K.M. per seconde) door de ruimte in alle richtingen
voortplanten.
De aethergolven kunnen wij bij een zender opwekken door
in de antenne van den zender een stroom te zenden. Deze
stroom kan echter niet een gewone gelijkstroom zijn, zooals
deze voor de batterij b van fig. 3 geleverd wordt, doch moet
een stroom zijn, die zeer snel van grootte en richting wisselt,
een z.g. „hoogfrequente wisselstroom.”
Passeeren de aethergolven de antenne van een ontvangtoe
stel, dan worden daarin weder hoogfrequente wisselstroomen
opgewekt, die wij in onzen ontvanger onder bepaalde omstan
digheden hoorbaar kunnen maken.
Nu is de vraag wat er zal gebeuren, indien in den zender de
omroeper gaat spreken in het daarvoor bestemde orgaan, de
microfoon.
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Wordt in een microfoon gesproken, dan zullen de geluidstrillingen den weerstand van de microfoon doen veranderen
en deze weerstandveranderingen zijn getrouwe copieën van de
geluidstrillingen, die de oorzaak van hun ontstaan zijn. Even
als bij de seleniumcel veroorzaken de weerstandsveranderingen
in de microfoon daarmede overeenkomende stroomsterkteveranderingen, die dus eveneens een copie zijn van de ge
luidstrillingen.
b,
In de microfoonketen ontstaat 0
CL
dus een stroom van veranderlijke
b
sterkte en de stroomvariaties, die
in die keten optreden zijn de
electrische copiëen van het voor
de microfoon voortgebrachte ge
C
luid.
In fig. 25 is een der gelijke
Fig. 25.
stroom aangegeven. In de micro
foonketen loopt, zoolang voor de microfoon geen geluid wordt
voortgebracht, een stroom van constante sterkte, voorgesteld
door o-a. Op het oogenblik b echter worden voor de micro
foon geluiden voortgebracht en de stroomsterkte begint te
varieeren, overeenkomstig met het voortgebrachte geluid.
Deze varieerende „spreekstroom” wordt voorgesteld door de
gebroken lijn b-c. Beze stroom nu gaan we brengen op den
stroom, die de zender opwekt en die, zooals wij weten, een
hoogfrequenten wisselstroom is. welke in fig. 25b is voorge
steld. We gaan dus de beide stroomen bij elkaar optellen, of,
zooals we technisch zeggen „de microfoonstroom wordt op
den zendstroom geënt” of wel „de zendstroom wordt door den
microfoonstroom „gemoduleerd” en we krijgen dan den sa
mengestelden stroom volgens fig. 25c.
De uitgezonden stroom (fig. 25c bevat dus twee deelen, nl.
den hoogfrequenten wisselstroom (fig. 25b) en daarop
ingeënt den microfoonstroom (fig. 25a). In den normalen
radio-ontvanger wordt nu op hier niet nader te beschrijven
wijze het hoogfrequente gedeelte weggewerkt om dan den
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moduleerenden stroom (fig. 25a) d.w.z. de electrische copie
van het voor de zender-microfoon voortgebrachte geluid, door
een telefoon of geluidspreker te zenden, die den stroom in
dit geluid omzet.
Hetzelfde procédé wordt feitelijk bij de radio-beeldtelegrafie
toegepast. Daar is het echter niet een microfoon-stroom, die
als electrische copie van het geluid ingeënt wordt op den hoogfrequenten wisselstroom, doch de van de selenium- of fotocel
afkomstige stroom, die in dit geval een copie is van de lichtvariaties van het over te brengen beeld.
De hoogfrequente wisselstroom, die als aethergolf wordt
uitgezonden, draagt dus bij de radiotelefonie de „geluidstroompjes”, doch bij de beeldtelegrafie de „lichtstroompjes”
voor ons over naar den ontvanger en deze golven worden
daarom ook „draaggolven” genoemd.
Bij de radiotelefonie wordt ten slotte in den ontvanger de
draaggolf geëlimineerd en houden we de geluidstroompjes
over, die dan weder in het oorspronkelijke geluid worden
omgezet, bij de beeldtelegrafie doen we hetzelfde in den ont
vanger en en houden dan de „lichtstroompjes” over, die weder
in licht worden ongezet en hetzij op een fotografische plaat
worden vastgelegd, hetzij op een scherm worden geprojec
teerd.

HOOFDSTUK X.
De practische Toepassingen der Beeldtelegrafie
en de Televisie.
Welke practische beteekenis heeft de televisie? Deze vraag
is moeilijk te beantwoorden. In het voorgaande is over dit
onderwerp slechts weinig kunnen worden medegedeeld om
de eenvoudige reden, dat er op dit gebied nog weinig gepres-
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teerd is, dat van belang is besproken te worden, terwijl het
zich nog niet laat aanzien, dat de woorden van Prof. Korn, in den
aanvang van dit boekje vermeld, te pessimistisch waren.
Wel vermelden de dagbladen herhaaldelijk berichten om
trent „welgeslaagde proefnemingen", doch dergelijke be
richten zijn met eenig voorbehoud te aanvaarden.
Zeker, er bestaan een aantal uitvinders, die het hebben ge
bracht tot min of meer geslaagde laboratorium-proeven, doch
tot op den dag, waarop deze regelen geschreven worden, is
er nog niets, dat er op wijst, dat dit ontzettend moeilijke tech
nische probleem een kans op practische oplossing bezit.
Wil men inderdaad er in slagen bewegende beelden over te
brengen, dan krijgt men te doen met snelheden, die ongelooflijk
zijn. Evenals bij de bioscoop moet ons oog, wil dit den indruk
krijgen van een doorloopende, niet onderbroken beweging,
per seconde minstens vijftien tot twintig volledige beelden te
zien krijgen. Dit gaat bij de bioscoop eenvoudig genoeg, daar
men de film gemakkelijk zoo snel kan laten bewegen, dat dit
aantal beelden per seconde bereikt wordt.
Bij de televisie echter kan men niet een volledig beeld in
zijn geheel overbrengen, integendeel, uit het voorgaande blijkt,
dat elk beeld onderverdeeld wordt in een zeer groot aantal
kleine deelbeelden, die achtereenvolgens worden overgebracht.
Keeren wij nog even terug naar het beeldtelegrafiesysteem
van Karolus-Telefunken, dat momenteel reeds een vrij ruime
practische toepassing vindt, dan herinneren wij ons, dat bij
dit stelsel elk deelbeeld een oppervlak heeft van ^ mM2., zoodat een afbeelding van io x io cm uit 250.000 deelbeelden
bestaat, die dan in 1% minuut worden overgebracht.
Wil men nu overgaan tot televisie, en slaagt men er in in
plaats van 250.000 deelbeelden in 1,5 minuut, ongeveer
250.000 x 15 deelbeelden per seconde over te brengen (er moeten
voor ons oog toch minstens 15 beelden per seconde verschij
nen), dan heeft men tenslotte een televisie-stelsel, waarmede
men dan bewegende beelden met afmetingen van 10 x 10 cm
kan overbrengen.
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Dergelijke moeilijkheden zijn voorloopig nog niet te over
winnen.
Mogelijk kan in een latere uitgave omtrent de televisie wat
meer worden medegedeeld, doch wij zijn daaromtrent niet
zeer optimistisch.
Een tweede moeilijkheid, die de verwezenlijking der tele
visie in den weg staat, wordt gevormd door het feit, dat de
modulatieband, als gevolg van de vele kleurnuanceeringen
uiterst breed zal worden, zoodat de zender, die erop aangewezen
is een korte-golf zender te zijn, een ware stoorder in den aether
zaï zijn.
Voorspellingen zijn gevaarlijk en houden wij ons dus bij
de werkelijkheid.
Van de bestaande televisiestelsels, die reeds practische
toepassing hebben gevonden, dient dat van de Bell Telephone
allereerst vermeld te worden.
In den loop van 1927 werd te New-York een demonstratie
gegeven, waarbij de figuren van eenige zich te Washington
bevindende personen op een klein scherm werden gedemon
streerd.
Volgens dit stelsel wordt het over te brengen voorwerp,
bijv. het gelaat van een persoon door een zeer sterke boog
lamp belicht, zoodanig, dat echter slechts een zeer klein vlakje
(deelbeeld) door licht getroffen wordt. Het door het getroffen
vlakje teruggekaatste licht valt op een foto-electrische cel met
het vroeger beschreven gevolg. Wil men nu het geheele gelaat
overbrengen, dan moet men dus in een uiterst snel tempo
het door het licht getroffen vlakje over het over te brengen
gelaat laten bewegen, zoodat in minder dan een klein onder
deel van een seconde de lichtbundel achtereenvolgens alle
deeltjes van dit gelaat heeft beschenen en in electrische stroomstooten heeft omgezet met behulp van de foto-electrische cel.
Dit „aftasten” van het beeld verkrijgt men door tusschen de
booglamp en het over te brengen gelaat een schijf te plaatsen,
diè volgens een spiraallijn van kleine gaten is voorzien, waar
doorheen het licht valt. Wordt deze schijf snel gedraaid, dan
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zal het licht daarbij telkens door een volgende opening van
de schijf vallen, en waar deze openingen ten opzichte van elkaar
verplaatst zijn, wordt zoodoende het geheele gelaat zeer snel
door den lichtbundel afgetast.
In de door de Bell Telephone gebruikte schijf zijn 50 ope
ningen toegepast, terwijl de schijf 18 omwentelingen per se
conde maakt. Elk deel van het beeld wordt dus 18 maal per
seconde belicht, terwijl er totaal 50 x 18 = 900 lichtflitsen per
seconde ontstaan. De foto-electrische cellen, waarvan er in
het algemeen meerdere tegelijk worden gebruikt, zijn speciaal
voor dit doel geconstrueerde cellen, uitgewerkt door Dr. Ives
van de Bell Telephone.
In het bijzonder heeft de Bell Telephone een stelsel uit
gewerkt voor het gelijktijdig overbrengen van het beeld en de
stem van een persoon.
Het beeld wordt daarbij op de bovenbeschreven wijze over
gebracht, waarbij de stroom-impulsen, veroorzaakt door de
afwisselende belichting der foto-electrische cellen een radio
zender moduleeren, welke zender bij de genoemde proeven
een vermogen van 5 KW bezat en met een golflengte van 191
meter werkte.
Daarnaast was een tweede zender (1 KW. 1600 meter)
noodig om de draaiende schijven van zender en ontvanger te
synchroniseeren. Een derde zender met een golflengte van
207 mettr werd gebruikt als telefoniezender en bracht de stem
van den spreker over.
Aan de ontvangzijde zijn eveneens drie ontvangers noodig.
De eerste dient om de „beeldstroomen” te ontvangen van den
„beeldzender”. Deze stroompjes, die dus weder de electrische
copy van de deelbeelden zijn, worden na gelijkrichting en
enorme versterking in den vorm van spanningen naar een
neonlamp' gevoerd, waarvan de gasvulling in afhankelijkheid
van de spanning sterker of minder sterk oplicht. De ontvan
gende persoon kijkt nu naar deze neonslamp door de opening
van een zwart scherm, waarbij tusschen scherm en neonlamp,
evenals bij den zender, een snel ronddraaiende schijf met
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gaatjes is geplaatst. Elk deelbeeld zal, als de zend- en ontvangschijf synchroon loopen, op de juiste plaats verschijnen en de
lichtsterkte van de neonlamp is weder een getrouwe copie van
de helderheid van het belichte deelbeeld. De beelden ver
schijnen op een nagenoeg roze nachtergrond, veroorzaakt door
de lichtkleur van de neonlamp. Kleuren worden niet weerge
geven, zoodat het waargenomen beeld alleen uit lichte en don
kere partijen bestaat.
De tweede ontvanger is afgestemd op den synchronisatiezender en bedient de synchroniseeringsinrichting van de
ontvangschijf, terwijl de derde ontvanger het gesproken woord
weergeeft.
Nu blijkt al direct dat, hoewel het besproken stelsel zeker
momenteel het best ontwikkelde stelsel is, de practische toe
passing denkbeeldig is.
Om een beeld ter grootte van 12.5 bij 10 cm te verkrijgen,
met gelijktijdige weergave van de stem, zijn reeds drie krach
tige zenders met speciale versterkers, drie ontvangers met
krachtige versterkers en drie golflengten noodig, wat in onzen
tijd van toenemend golflengte-gebrek een zeer groot bezwaar,
is. Voeg daarbij de moeilijkheid van het voldoen aan den eisch
van maximale zuiverheid van synchronisme, dan zien wij, dat
de practische en meer algemeene toepassing van de televisie
nog ver van ons ligt.
De Bell Telephone heeft intusschen haar stelsel verbeterd
onder vergrooting van het ontvangbeeld tot 60 x 90 cm, zoodat
dit op een scherm door meerdere personen kan worden waar
genomen. Voor dit*45-maal grootere oppervlak zijn 45 x 900 =
45000 lichtflitsen per seconde noodig en men begrijpt, dat
dit practisch onmogelijke eischen aan het synchronisme stelt.
Daarbij wordt een neonbuis toegepast, geconstrueerd door
dr. Gray, die feitelijk bestaat uit een combinatie van 2500
kleine neonbuisjes; waarbij aan de zigzagvormig verloopende
buis 2500 draadverbindingen zijn gesoldeerd. De bedoeling is
daarbij om de buis telkens op een volgende plaats te doen op
lichten, zoodat de gatenschijf in den ontvanger vervalt en ver-
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vangen wordt door een snel draaienden commutator met
2500 contacten.
De 2500 lichtpunten worden elk 18 maal per seconde be
licht, zoodat 45000 lichtimpulsen per seconde ontstaan.
Voor degenen, die zich voor dit geniaal samengestelde sys
teem verder interesseeren, kan, wat de Hollandsche publica
ties betreft, worden verwezen naar beschrijvingen in Radio
Expres 1927, nos. 28 en 29.
In den laatsten tijd hebben de couranten vele berichten
verspreid omtrent welgeslaagde proeven van een jong Engelsch
ingenieur Baird.
Na een welgeslaagde demonstratie op kleine schaal, gehouden
voor deskundigen, vernam men geruimen tijd niets meer van
dezen uitvinder, tot voor korten tijd de meest sensationeele
berichten verschenen omtrent proeven, die echter nimmer
door neutrale deskundigen werden bijgewoond.
Steeds verder gingen de dagbladberichten; in winkels te
Londen werden reeds „goedkoope" ontvangapparaten aan
het „bestormende'' publiek verkocht, n. b. zonder dat er nog
een televisiezender bestaat!
Kort geleden sloeg de stemming om en de Engelsche bladen
verguizen thans op onsympathieke wijze dezen kortgeleden
bewierookten uitvinder.
Hoe het ook zij, technische details van het Baird-systeem
zijn nog steeds geheim gehouden en zelfs het onlangs versche
nen tijdschrift „Television" belooft in elk nummer volledige
details, die echter tot op heden nog niet zijn verschenen.
Het valt moeilijk te beoordeelen of dat stelsel groote ver
diensten heeft of dat het grootendeels „humbug" is.
Bekend is in hoofdzaak slechts, dat Baird de gatenschijf liet
vervallen en twee schijven gebruikt, waarvan de eene, die vrij
langzaam draait, een spiraalvormige spleet bezit, terwijl de
tweede, sneldraaiende een aantal radiaal aangebrachte spleten
bezit. Door de samenwerking dezer schijven ontstaat ten slotte
ook een zich snel verplaatsende doorlaatopening voor het licht.
Voor het over te brengen beeld plaatst Baird een soort raster.
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bestaande uit een samenstel van naast elkaar geplaatste buisjes,
dat eenigszins op een stuk van een honigraat gelijkt.
Om den voor den zender geplaatsten persoon de zeer krach
tige, hinderlijke belichting te besparen, „belicht” Baird het
over te brengen gelaat door onzichtbare infra-roode stralen.
De tijd zal leeren of Baird een groot uitvinder of een „chevalier d'industrie” is, hetgeen zich momenteel nog niet laat
beoordeelen.
Meer van belang valt er mede te deelen omtrent het practische belang van de beeldtelegrafie.
Het laat zich aanzien, dat de beeldtelegrafie zich binnen niet
te langen tijd een groote plaats in ons leven zal weten te ver
overen.
De toepassingsmogelijkheden toch zijn vele.
Allereerst voor de politie. Fotografiën van misdadigers, van
vingerafdrukken, van gestolen voorwerpen kunnen in een
oogenblik tijd per radio aan alle ontvangposten worden ver
zonden.
De meteorologische dienst zal erdoor in staat worden ge
steld de weerkaartjes volledig en snel per radio over te brengen
naar schepen, luchtvaartuigen en landstations. De couranten
krijgen hunne illustraties via de antenne toegezonden, terwijl
het bankwezen groot voordeel zal hebben bij het overtelegrafeeren van cheques, handteekeningen, enz.
De uitermate vervelende koersberichten, die thans radiotelefonisch worden overgebracht en die aan de ontvangzijde
de tegenwoordigheid van een oplettend beambte vereischen, om
fouten bij het opnemen te voorkomen, kunnen vervallen. De
complete berichten worden langs beeldtelegrafischen weg over
gebracht en verschijnen in alle ontvangtoestellen zonder kans
op fouten.
Zoo zijn er in ons dagelijksch leven tal van toepassings
mogelijkheden voor de beeldtelegrafie en het laat zich aanzien,
dat de eerstvolgende jaren ons op dit gebied veel belangrijks
zullen brengen.
Zal ook het radio-amateurisme zich op deze nieuwe uitbrei-
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ding van de radio kunnen werpen? Voor de amateurs zal de
toepassing van de beeldtelegrafie wel beperkt blijven tot en
kele systemen, die door hun eenvoud en de niet te hooge aanschaffingskosten van de benoodigde onderdeelen de grenzen
van het amateurgebied niet overschrijden, (copiëertelegrafen).
Van de practische toepassing der televisie make men zich
vooral geen overdreven voorstellingen. In dit opzicht kan wor
den aanbevolen nog geen onderdeelen voor televisie-apparaten
te koopen, doch voorloopig het daarvoor te besteden bedrag
op betere wijze te beleggen.
Overigens zullen wij met belangstelling de vorderingen der
techniek op dit nieuwe gebied moeten afwachten.
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