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Reeds van de vroegste tijden af heeft zich de behoefte doen
gevoelen, om tusschen verschillende plaatsen op snelle wijze
berichten te kunnen wisselen; een gevolg hiervan is onder meer
geweest het ontslaan van de telegrafie.
De telegrafie_waaronder men heeft te verstaan elke niet stof
felijke overbrenging van zichtbare of hoorbare teekens — heeft
eerst een ontwikkelingstijdperk moeten doormaken, alvorens de
tegenwoordige graad van volmaaktheid werd bereikt; hare groote
practische toepassing heeft zij eerst gekregen, nadat de electriciteii
met succes dienstbaar kon worden gemaakt aan de seinoverbrenging.
Voorheen moest men zich uitsluitend bepalen tot de optische
telegrafie; reeds ten tijde van de Romeinen wisselde men teekens
door middel van in verschillende standen geplaatste armen en
met fakkels. Ook tegenwoordig vindt de optische telegrafie nog
uilgebreide toepassing, bijv. bij de verschillende legers, den stormwaarschuwingsdienst, spoorwegen, enz.
De toepassing van de electriciteit biedt het groote voordeel, dal
berichten snel en over groote afstanden kunnen worden over
gebracht; lang heeft het echter geduurd, voordat men er in slaagde
een practisch bruikbare electrische telegraaf te vervaardigen.
Eerst in 1833 construeerden Gauss en Webcr samen een telegraaf,
die van de sterrewacht te Göttingen naar het physisch laboratorium
liep en uit twee draden bestond, terwijl men vroeger voor elke
letter van het alphabet een aparten geleiddraad aan wilde leggen.
Ganss toonde aan, dat met twee verschillende teekens gemakkelijk
alle letters kunnen worden uitgedrukt.
Het meest wordt tot heden gebruikt de Morse-telegraaf, die ons
dan ook in hoofdzaak zal bezighouden. Daarna zullen worden be
sproken de druktelegraaf van Hughes, de sneltelegrafie, de meerof veelvoudige telegrafie, de naaldtelegraaf en eindelijk de copiëer-.
telegraaf. Bij deze laatste wordt een geschrift of teekening vormgetrouw overgebracht; om hare merkwaardigheid is er in dit
werkje een kort woord aan gewijd; practische toepassing heeft
zij tot heden niet gevonden.
Als aanhangsel is aan dit werkje toegevoegd een cursus voor
liet leeren seinen met den Morse-seingever.
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ELECTROMAGNETISME.

i>

Tot goed begrip van hel volgende is bet noodzakelijk dat men
met de wellen van het electromagnetisme eenigszins bekend is.
In het kort zullen wij hel volgende er over mededefelen:
Wanneer een electrische stroom door verschillende van elkan
der geïsoleerde windingen om een ijzeren staaf vloeit, wordt de
laatste magnetisch, trekt ijzer en staal aan. Dit z.g. clcctromagnetisme duurt slechts zoo lang als de stroom doorgaat, hij verbreking
van dezen houdt het op.
Men lette er wel op, dat de electriciteit om de staaf heen ge
voerd wordt en haar zelf niet doorstroomt. Men kan de ijzeren
staaf in de boring van een garenklos steken en den draad hierop
wikkelen, dan werkt de electriciteit door het hout heen en de staaf
wordt ook magnetisch.
De bovengenoemde inrichting heet een electromagneet. deze
bestaat dus uit een ijzerlcern, die in de boring van een draadklos
is gestoken; een draadklos zonder ijzerkern noemt men eene
solenoide.
De wikkelingen op den draadklos van een electromagneet moe
ten van elkander geïsoleerd zijn, anders zou de stroom den
kortsten weg nemen dwars over de elkaar aanrakende windingen
heen. Dit mag niet geschieden, want de electromagnetische kracht
neemt met het aantal windingen toe en bereikt eerst bij zeer tal
rijke wikkelingen 'een bedrag van eenige beteekenis. Bovendien
stijgt het magnetisme met de sterkte van den magnetiseerenden
stroom.
'
De kern van den electromagneet moet uit zeer week ijzer be
staan, anders blijft ook nog na verbreking van den stroom magne
tisme bestaan (remament magnetisme). Wanneer men een stalen
kern in eene solenoïde steekt, die door een stroom doorloopen
wordt, dan blijft ook na het ophouden van dezen, de kern vol-
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komen magnetisch; staal wordt door den electrischen stroom
permanent gemagnetiseerd.
Evenals eene magneetnaald bezit ook een electromagneet twee
polen, de Noord- en Zuidpool De ligging van deze hangt af van
de richting van den electrischen stroom in den draadklos, die
de kern omgeeft. Hieromtrent geldt de volgende wet van Ampère:
Wanneer men zich zoodanig in den draad van den klos
geplaatst denkt, dat de stroom aan de voeten in, aan het
hoofd uittreedt, het gelaat naar de ijzerkern gewend, dan
bevindt zich de Noordpool altijd aan de linkerhand aan het
uiteinde van de kern.
Wanneer men den stroom niet om een stuk week ijzer, maar
om een permanenten magneet laat gaan, dan zal het van de rich
ting van den stroom afhangen, wat er gebeurt. De sterkte van den
magneet zal toenemen, wanneer de door den stroom teweeg ge
brachte Noordpool aan denzelfden kant zich bevindt als de oor
spronkelijke Noordpool; het magnetisme zal daarentegen af
nemen, ophouden of zelfs omgekeerd worden, wanneer de oor
spronkelijke Noordpool door den stroom zuidmagnetisch geïn
fluenceerd wordt.
Na bovenstaande verklaring zal het beginsel van de Morsetelegraaf gemakkelijk te begrijpen zijn.

■

Geleidingen. Nu eerst nog iets over het aanleggen der leidingen.
Door de proeven van Steinheil werd in het jaar 1837 vastge
steld, dat voor de verbinding van twee stations geene heen- en
terugleiding noodig waren, maar dat het voldoende was, één
geleiddraad aan te leggen en in plaats van de andere op elk station
het draaduiteinde met een koperen plaat te verbinden en deze
tot aan het grondwater in den bodem te graven.
De Steinheilsche ontdekking was van buitengewoon belang en
heeft zeer tot snelle en verre verspreiding van de telegraaf bij
gedragen, want men spaart zoodoende van de leiding een kost
baar gedeelte van den aanleg.
De geleidraad bestaat het best uit koper of siliciumbrons, om
dat beide de electriciteit zeer goed leiden; siliciumbrons is echter
nog beter bestand tegen atmosferische invloeden dan koper.
De weerstand der draadleidingen neemt toe met de lengte,
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verder hangt hij af in omgekeerde verhouding van de draaddikte, wordt dus bij dunnere draden grooter, en slotte van den
soortclijken weerstand van het materiaal. Daarom moet men ijzer
draad een zesmaal zoo groote doorsnede geven als koperdraad, om
dat het geleidingsvermogen van ijzer zes-maal geringer is. Boven
dien moet men voor grootere afstanden sterkere stroombronnen
gebruiken, opdat, ondanks het door den weerstand veroorzaakte
stroomverlies de electriciteit aan het ontvangstation nog genoeg
electromagnetisme in het Morse-toestel kan teweegbrengen.
Slroomverliezen worden echter niet alleen door de lange leiding
met grooten weerstand veroorzaakt, maar ook door gebrekkige
isolatie. Heeft men met eene Iuchlleiding te doen, dan gebruikt
men voor de goedkoopte blank draad, dus zonder isoleerende om
hulling. Opdat men dan echter geene afleiding naar den grond
heeft, bevestigt men den draad aan isolatoren; men bezigt hier
voor tegenwoordig bijna overal de blokvormige porceleinen iso
latoren.
Moet de draad langs muren of door metselwerk heen gevoerd
worden, dan is men genoodzaakt hem met een isoleerend be
kleedsel te omgeven; men gebruikt dan een met zijde of katoen
of nog beter met guttaperc.ha omhulden draad. Gaat de draad
echter door den grond of zelfs door het water dan is het guttaperchabekleedsel niet meer voldoende, en gebruikt men kabels,
die uit verschillende koperdraden of aders bestaan. Elke ader is
met guttapercha, hars en teer overtrokken, daarna zijn de ge
zamenlijke draden met guttapercha omgeven; om deze z.g. ziel
wordt een dubbele laag geteerd hennipgaren gelegd en dit weder
met een omkleedsel van verzinkt ijzerdraad of met een geperst
looden mantel voorzien. De geheele kabel wordt dan geasphalteerd
en nogmaals met hennipgaren omsponnen.
Veelvuldig gebruikt men tegenwoordig zg. papierkabel, zijnde
een kabel met looden mantel, waarin de aders onderling door
papier geïsoleerd zijn.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen zijn toch stroomverliezen
ook bij kabels niet te vermijden, deels doordat eene absolute
isolatie practisch onmogelijk is, deels door het optreden van extrastroomen.
Bijzonder groote stroomverliezen brengen de blanke luchtgelei-
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dingen met zich mede. Niet alleen zet zich op de isolatieklokken
een laagje roet en stof neer, dat den electrischen stroom leidt,
maar ook de lucht zelf is in vochtigen toestand een vrij goede
geleider en onttrekt aan den onbeschutten blanken draad een
gedeelte van den stroom.
Ontvang- of sclirijftoestel. In 1837 vond de Noord-Amerikaan
Morse het naar hem genoemde toestel uit, dat in de telegrafie nog
heden ten dage als seingever gebruikt wordt.
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Het Morse-telegraaftoestel bestaat uit een eleclro-hoefmagneet
met twee recht overeind staande bobines A (fig. 1), waarboven
zich een weekijzéren anker B bevindt, bevestigd aan een koperen
hefboom (schrijfarm) C, welke laatste draaibaar is om een hori
zontale as D; voorts uit een uurwerk, waardoor een papierband F
regelmatig wordt voortgetrokken. De uiteinden van de omwindingen der bobines zijn verbonden met de klemschroeven L en M.
Op de koppen dezer schroeven, waaraan de draden worden vast
gemaakt, langs welke de stroom in en uit het toestel geleid wordt,
staan de letters Z (zinc) en C (cuivre). Bij het gaan van een stroom
door de bobines, trekt de electromagneet het anker omlaag, waar
door het andere uiteinde van den genoemden hefboom omhoog
wordt gelicht en een inktschijfje E tegen den papierband F drukt.
Door den stroom langer of korter te sluiten kan men dus langere
of kortere strepen op den papierband te voorschijn brengen. De
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beweging van den schrijfarm is binnen zekere slagwijdte beperkt,
daar een zijner uiteinden bij zijn opwaartsche beweging, welke
door een veer G bewerkstelligd wordt, tegen de punt eener schroef H
stuit, die men rustcontact noemt. Bij de nederwartsche be
weging komt dezelfde arm van den hefboom met de punt eener
ander schroef /, het werkcontact genaamd, in aanraking. De
papierstrook, welke zich van een standaard, welke een rol papier
draagt, ontrolt, wordt door voerstiften enz. in de behoorlijke
richting gehouden en door twee koperen rollen K met ruw opper
vlak voortbewogen. De onderste dezer rollen maakt deel uit van
een raderwerk, dat door een veer in beweging wordt gebracht;
de bovenste rol wordt door een veer op de onderste gedrukt ge
houden en draait daardoor in tegengestelde richting met deze
mede. Wordt de papierstrook tusschen de rollen gelegd, dan wordt
zij door deze voortgetrokken. Het raderwerk kan men door een
inrichting, arrêt genaamd, doen stilstaan. De weerstand van de
omwindingen van het toestel bedraagt ongeveer 500 ohm.
De gevoeligheid van het schrijftoestel kan men verhoogen door
het ontspannen van de spanveer G en omgekeerd verminderen
door het sterker spannen van deze veer. Evenzoo kan men de
gevoeligheid wijzigen door het hooger of lager stellen van het
werkcontact of door het verstellen van het rustcontact. Hierbij
moet men echter zorgen, dat het anker niet in aanraking met den
electromagneet kan komen, daar dit reeds voldoende is, om
remanent-magnetisme op te wekken. Ook bedenke men dat, wan
neer het werkcontact aanmerkelijk lager wordt gesteld, en aldus
de hefboom lager kan doorslaan, zijn andere uiteinde meer zal
rijzen en bijgevolg het papier sterker tegen het inktschijfje zal
drukken. Hierdoor kan de hefboom verbuigen, vooral als de
drukking, welke op het inktscliiffje wordt uitgeoefend sterk genoeg
is, om het raderwerk te doen stilstaan. Staat het werkcontact te
hoog, dan kan het schrijvende uiteinde van den hefboom niet
genoeg rijzen en het papier dus niet met het inktschijfje in aan
raking brengen. Wanneer eindelijk het rustcontact te laag staat
kan het gebeuren, dat de hefboom, zelfs in zijn ruststand, het papier
tegen het inktschijfje drukt en aldus een doorloopende streep op
de papierstrook doet ontstaan. Bij sommige modellen van het
schrijftoestel treft men een inrichting aan, die het hooger of lager
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stellen van den electromagneet met behulp van eene aan de voor
zijde van het toestel aangebrachte schroef mogelijk maakt. Nor
maal moet, wanneer de hefboom op het werkcontact rust, het
anker ongeveer één mM. boven den electromagneet blijven, ter
wijl de punt van het rustcontact alsdan ongeveer 2 mM. van den
hefboom verwijderd moet zijn en op de papierstrook een onaf
gebroken gelijkmatige streep moet ontstaan, zonder dat het loop
werk vertraging ondervindt. De spanveer moet zoodanig gespan
nen zijn, dat de hefboom met eenige kracht tegen het rustcontact
wordt getrokken. Er bestaan verschillende soorten Morse-schrijftoestellen, die in onderdeden verschillen, bijv. de schrijf toestellen
van Digney en van Siemens en Hcilske.
Sounder. De sounder is een electromagneet met anker die zoo
danig is ingericht, dat de door middel van een Morse-seingever
afgezonden teekens gemakkelijk voor het oor van den opnemen den beambte waarneembaar zijn, zoodat deze ze zonder hulp van
een schrijftoestel kan opnemen. In hoofdzaak komt de sounder
overeen met den electromagneet en het anker (dus geen papierband en uurwerk) van een gewoon Morse-toestel. De verschillen
met dit toestel in samenstelling en vorm hebben ten doel, een
luiden aanslag van den ankerhefboom te verkrijgen. Het rustcon
tact heet hier terugslagschroef, het werkcontact: aanslagschroef.
De weerstand van de omwindingen van den electromagneet is
gering. Om het geluid van den aanslag van den sounder te verster
ken wordt deze geplaatst in een geluidreflector. In de hierna vol:
gende beschrijvingen van de toestelverbindingen zal steeds van
een schrijftoestel worden gesproken. Waar dit door een sounder
is vervangen, brengt dit geen wijziging in de verbindingen teweeg.
Seingever of sleutel (fig. 2). De seingever of sleutel bestaat uit
een koperen hefboom D met as C. De as rust in twee opstaande
koperen wangen B. De hefboom draagt aan de voorzijde een
houten knop E en is aan het achtereinde door een koperen schroef F
doorboord, die van onderen voorzien is van een stiftje a van
platina of aluminiumbrons. Tusschen den knop en de as bevindt
zich aan de onderzijde van den hefboom D een koperen blokje K
met platina- (of aluminiumbrons-Jstiftje c. In den toestand van rust
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trekt een veer H stiftje a op een zich op een koperen blokje G
bevindend stiftje b. Een druk op knop E brengt stiftje c in aanraking met het zich op koperen blokje I bevindend stiftje d.
Blokje G met stiftje b noemt men het rustcontact, blokje I met
stiftje d het werkcontact. Duidelijk is dat in den rusttoestand B

]F
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A
Fig. 2.

door middel van hefboom D in verbinding staat met G; drukt
men den knop omlaag dan staat B in verbinding met /. 1, B en G
zijn voorzien van klemschroeven.
Seingever of sleutel met veerende contacten. Ter vermijding van
geraas bedient men zich op kantoren waar meerdere sounders zijn
opgesteld van sleutels met z.g. veerende contacten. De stiftjes b
en d zijn dan, als nader aangegeven in fig. 3. door tusschenkomst
van platte veeren op de blokjes G en / bevestigd.
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Fig. 3.

Teneinde de stroomloopen gemakkelijk aan te leeren moet men
zich aangaande den sleutel goed in het hoofd prenten, dat B
(fig. 2) altijd verbonden wordt met de telegraaflijn, het werkcon
tact 1 met de batterij en het rustcontact G met het ontvangtoestel.
Uit het hierna volgende zal dit duidelijk worden.

i

:

II

12
Eenvoudigste eindtoestel (fig. 4). Wanneer tusschen twee plaatsen
een telegraaflijn gespannen is en men heeft zoowel te A als te li
lol zijne beschikking een galvanische batterij, een sleutel en een
schrijftoestel, dan zijn dit reeds voldoende middelen om deze
plaatsen met elkander in telegrafische gemeenschap te stellen.
Daartoe moeten de toestellen met de telegraaflijn en met de aarde
verbonden worden op de wijze, als in fig. 4 is aangegeven. Om een
l
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Fig. 4.

deugdelijke verbinding met de aarde te verkrijgen bedient men
zich gewoonlijk van een z.g. aardplaat, zijnde een metalen plaat
die ter behoorlijke diepte wordt ingegraven en die door middel
van een eraan gesoldeerden draad met de toestelverbindingen in
gemeenschap staat. Uit fig. 4 blijkt, dat de stroom slechts kan
doorgaan wanneer of te A of te B de knop van den sleutel omlaag
wordt ^gedrukt, aangezien in dat geval de batterijketen gesloten
wordt. Onderstellen we, dat de sleutel te A wordt neergedrukt. De
stroom van de‘batterij te A heeft dan de volgende richting: +pool,
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toestelblokje (blokklem) KG, werkcontact sleutel S, sleutelas,
toestelblokje L, lijn, toestelblokje L\ as sleutel S’, rustcontact S’,
omwindingen schrijftoestel D’, toestelblokje A’, aardplaat Q, aarde,
aardplaal P, —pool. Hoe loopt de stroom, wanneer de sleutel te B
wordt neergedrukt? Toestellen, die op de bovenomschreven wijze
zijn verbonden, noemt men eindtoestellen.
Toesielgaluanometer. Wanneer de stroom, bijv. door afleiding,
te zwak is om het schrijftoestel in werking te brengen, dan worden
de geseinde teekens niet ontvangen, hetgeen misschien nog wel
het geval zou zijn, als de gevoeligheid van het toestel werd
verhoogd. Het is daarom noodig een toestel aan te brengen, dat
ook de aanwezigheid van dgl. zwakke stroomen verraadt. Hier
voor dient de galvanometer, zijnde een magneetnaald, draaibaar
opgesteld binnen een draadomwinding. Een zwakke stroom door
de omwindingen doet de naald uitwijken. Aangezien de galvano
meter ook moet dienen om aan te toonen, dat bij het neerdrukken
van den sleutel de batterij van het eigen kantoor werkelijk ge
sloten wordt, moet men dit instrument in een draad schakelen,
die zoowel bij het seinen als het ontvangen door den stroom doorloopen wordt. Hieraan voldoet de telegraaflijn, dus binnen het
kantoor de lijn tusschen L en den sleutel (fig. 4); in dezen draad
moet de galvanometer dus worden opgenomen.
Stroomrichting. De stroom, die den omwindingsdraad van een
galvanometer doorloopt, werkt op de magneetnaald niet alleen
richtend, maar ook magneliseerend. Wanneer de stroom dikwijls
van richting verandert, wordt het magnetisme van de naald lang
zaam minder. Het is dan ook gewenscht dat de stroom, zoowel
bij het seinen te A als te B (fig. 4) steeds dezelfde richting heeft.
De stroomrichting in toestel, lijn en aarde moet dus steeds dezelfde
blijven. Wordt te B geseind, dan loopt de stroom van aardplaat Q
naar aardplaat P. Was te A de +P<x>l aan aardplaat Q verbonden,
dan zou bij seinen te A de stroom loopen van P naar Q, dus tegen
gesteld. Te A en B moet men dus een tegenovergestelde batterijverbinding hebben. Aangezien de galvanometers langzamerhand ongevoeliger voor de werking van den stroom beginnen te worden,
verdient het aanbeveling de galvanometers alleen te gebruiken,

;-3

14
\\

wanneer zij noodig zijn, hetgeen door het verplaatsen van een
stop kan geschieden. Het hiervoren opgemerkte geldt in hoofdzaak voor de oudere modellen galvanometers, aangezien bij de
nieuwere de bedoelde gebreken grootendeels zijn opgeheven.
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Relais. Soms is de stroom zoo zwak (vooral bij lange draden,
waarop dikwijls het stroomverlies aanzienlijk is), dat het anker
van het ontvangtoestel niet wordt aangetrokken. In deze omstan
digheden kan de seingemeenscliap nog worden onderhouden met
behulp van een relais. Bij een relais wordt, evenals bij een ont
vangtoestel, een anker aangetrokken; dit anker heeft echter niets
anders te doen, dan zich van het rustcontact naar het werkcontact
te bewegen (behoeft dus geen teekens op papier af te drukken),
waarbij men de slagwijdte als regel zeer klein maakt en dus groote
gevoeligheid kan worden bereikt. De schakeling van een relais is
geheel dezelfde als die van een ontvangtoestel. Wanneer het anker
van een relais wordt aangetrokken, sluit het een keten (z.g. locaal
keten), welke zich geheel binnen het kantoor bevindt en waarin
een batterij en een schrijftoestel zijn opgenomen. Duidelijk is, dat
de stroom van deze laatste batterij (z.g. locaalbatterij) geen verlies
behoeft te ondergaan. De batterij, die de stroom levert voor de bobines van het relais, noemt men de gang-, sein-, telegrafeer- of
hoofdbatterij en den weg, dien deze stroom volgt, de hoofdketen.
Men heeft dus een hoofdketen en een locaalketen. In de hoofdketen
moeten dus worden geschakeld gangbatterij, sleutel, bobines van
het relais en galvanometer; in de locaalketen locaalbatterij, hef
boom van het relais en ontvangtoestel. De tegenwordige Morseschrijftoestelen en sounders bezitten een hoogen graad van gevoe
ligheid, zoodat het gebruik van relais slechts onder bijzondere
omstandigheden noodig is. Er bestaan verschillende soorten relais.
Relais van Morse (zwanenhals-relais). Dit relais is schematisch
weergegeven in fig. 5. In de hoofdketen (slechts te deele geteekend)
zijn twee bobines A van het relais geschakeld. Veer B trekt den
koperen hefboom C, die draaibaar is om as D en die een weekijzeren anker G draagt, tegen het rustcontact E. Het rustcontact E
bestaat uit een isoleerend steentje, terwijl het werkcontact F in
metallike verbinding staat met klemschroef H, waaraan een draad
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van de locaalketen is verbonden. In de locaalketen zijn opgenomen
ontvangtoestel S, locaalbatterij L, veer B en hefboom C. In den
ruststand is blijkens de lig. de locaalstroom niet gesloten. Gaat
er echter een stroom door de bobines A, zoodat anker G in aan
raking komt met het werkcontact F, dan kan de locaalstroom
doorgaan; de electromagneet van het schrijftoestel wordt dus on
geveer gelijktijdig met dien van het relais magnetisch.
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Fig. 5.

Relais met draaiende kernen (fig. 6). A en A’ zijn electromagneten met beweegbare kernen, die in tappen rusten, welke van
onderen in de koperen plaat C en van boven in een op die plaat
bevestigden (niet geteekenden) standaard zijn aangebracht. Boven
en onder aan de kernen zijn stukken D en E geschroefd; ver
lengstuk G vormt één geheel met een stuk D, verlengstuk H met
een stuk E. G is onbeweegbaar vastgeklemd tusschen twee
schroeven F. H, G en F staan door tusschenkomst van plaat C
met elkaar in metallieke verbinding. H wordt door veer B tegen
het isoleerend steentje I getrokken. Blokje K is geïsoleerd van
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plaat C. De omwindingen der electromagneteu zijn zoodanig aan
gebracht dat, wanneer er een stroom doorgaat, de stukken D en
E ongelijknamig magnetisch worden en elkaar dus aantrekken.

•-

Aan K en F zijn de draden van de locaalketen verbonden, aan A
en A’ die van de hoofdketen. Gaat er geen stroom door de hoofd
keten, dan wordt H door veer B tegen I getrokken en is de locaal
keten niet gesloten. Gaat er stroom door de hoofdketen, dan trek
ken D en E elkaar aan, de kern van A’ gaat draaien en H komt
tegen K, zoodat de locaalketen gesloten wordt. Houdt de stroom
op, dat trekt veer B verlengstuk H weder tegen /.
Polair relais (fig. 7a, 76). De kernen van A1 en A2 zijn door
een dwarsstnk B (fig. 76) verbonden. Aan dat dwarsstuk is een
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staalmagneet met noordpool iV3 en zuidpool Zx vastgeschroefd.
Op de kernen zijn stukken N1 en N2 bevestigd. De constante
magneet werkt induceerend op /i en dus op de kernen en vormt
noordpolen aan de naar elkaar gekeerde uiteinden van N1 en
Nt. Tusschen de gespleten uiteinden Z, van de staalmagneet bevindt
zich, beweegbaar om een as E, de tong F, die lot juist voorbij
de stukken A7X en iV2 van ijzer is, en verder uit nieuwzilver is
vervaardigd. De tong wordt, voor zoover zij van ijzer is, door
de induceerende werking van de staalmagneet eveneens magne
tisch (noordpool N4, zuidpool Z2). Doordat een gedeelte van de
tong van nieuwzilver is, vormt zich de zuidpool Z2 van de tong
tusschen de noordpolen
en N2. Het isoleerend steentje C
is het rustconlact, de punt van schroef D het werkcontact. Aan
as E en aan D is de locaalketen, aan A1 en A2 de hoofdketen
verbonden. Z2 bevindt zich dichter bij N2 dan bij Nlt zoowel
wanneer F tegen C als tegen D rust. Gaat er geen stroom door
de hoofdketen, dan wordt Z2 sterker aangetrokkén door N2 dan
door N1 (Ni en N2 zijn even sterk magnetisch, maar Z2 bevindt
zich dichter bij N2), F rust dan tegen C, dus de locaalketen is
niet gesloten.
De omwindingen van den electromagneet zijn nu zoodanig
aangebracht, dat wanneer er een stroom in een bepaalde richtuig
doorgaat in N1 een noordpool, in N2 een zuidpool wordt gevormd.
De werking van
op Z2 wordt dus versterkt (sterke aantrek
king), die van N2 op Z2 verzwakt (kan zelfs afstootend worden,
als N2 overgaat in een zuidpool). Gaat de stroom dus door de
hoofdketen, dan beweegt Z2 zich naar NJt F komt tegen D te
rusten en de locaalketen wordt gesloten. Houdt de stroom op,
dan wordt Z2 weer sterker aangetrokken door N2 en de locaalstroom wordt verbroken.
Het polair relais overtreft de voorgaande in gevoeligheid. Een
geringe wijziging in het gelijknamige en even sterke magnetisme
der stukken iVx en N2, welke door de werking van een zwakken
stroom kan worden voortgebracht, is voldoende om tong F van
het rust- naar het werkcontact te doen bewegen. In plaats van
door een veer wordt bij het polair relais de hefboom door de
aantrekking van pool N2 tegen het rustcontact getrokken. Het
is daardoor juist alsof men, tegelijk met aankomst van den
Telegrafie.
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hoofdstroom, lijdelijk de spanveer verslapt terwijl daarentegen
bij de andere relais, tengevolge van de beweging van den hef
boom naar het werkcontact de tegenstand der veer toeneemt.
Duidelijk is, dat het vooral bij dit relais een vereischte is, dat
de stroom in één bepaalde richting de omwindingen doorloopt.
Poolwissclaar (fig. 8). De pool wisselaar dient om op eenvoudige
wijze de stroom in een bepaalde richting te laten loopen door
de omwindingen van toestellen, waarbij zulks noodig of gewenscht
is. Hij bestaat uit vier koperen stukken, welke met behulp van
A
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Fig. 8.

twee stoppen, twee aan twee kunnen worden verbonden. De
uiteinden van de omwindingen van het toestel worden steeds
aan twee tegenover elkaar liggende stukken van den poolwisselaar
verbonden. Plaatst men de stoppen in de gaten 1 en 3, dan is
draad a met draad c en draad b met draad d verbonden. De
stroom komt in dit geval bij B in het toestel en verlaat dit bij A.
Plaatst men daarentegen de stoppen in de gaten 2 en 4, dan gaat
de stroom in omgekeerde richting door het toestel. (Waarom?)
Het is thans duidelijk, dat men den poolwisselaar moet inscha
kelen onmiddellijk naast het toestel (bijv. polair relais), waardoor
men den stroom in een bepaalde richting wil laten loopen.
Eindtoestel met relais (fig. 9). De schakeling komt overeen
met die, geschetst in fig. 4. Laten we voorloopig de locaalketen
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(loopende van locaalbatterij LB naar schrijftoestel D en van
daar over het anker van het relais terug naar locaalbatterij LB)
buiten beschouwing, dan is de schakeling — behalve dat thans
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een poolwisselaar en een galvanometer zijn ingeschakeld —
geheel dezelfde als die, geschetst in fig. 4, als het relais in de
plaats van het schrijftoestel wordt gesteld.
De poolwisselaar is onmiddelijk naast het relais geschakeld; ^

1

2*

V -• . - ■ -V.

______ ___ _________________________

va
20

de uiteinden van de omwindingen van het relais zijn verbonden
aan twee tegenover elkaar liggende stukken van den poolwisselaar.
De galvanometer is geschakeld tusschen het blokje L en den
sleutel. De' stroomloop in de hoofdketen is nu duidelijk. Ver
onderstellen we, dat in den poolwisselaar de stoppen 1 en 3 zijn
geplaatst. Wordt de sleutel S neergedrukt, dan gaat de stroom
van de -fpool van de gangbatterij GB over sleutel 5, galvano
meter G, blokje L, lijn, correspondeerend kantoor, aarde, aardplaat P en terug naar gangbatterij GB (—pool).
Seint het correspondeerend kantoor, dan is de stroomloop als
volgt: Correspondeerend kantoor, aarde, aardplaat P, blokje A,
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Fig. 10.

stop 1 van den poolwisselaar, bij a in het relais, bij b uit het
relais, stop 3 poolwisselaar, sleutel S, galvanometer G, blokje L,
lijn en terug naar correspondeerend kantoor. Wanneer de stroom
niet bij a, doch bij b het relais moet binnentreden, dienen de
twee stoppen van den poolwisselaar te worden geplaatst in de
gaten 2 en 4. Indien er een stroom door de hoofdketen loopt,
wordt de hefboom van het relais van het rust- naar het werkconlact gevoerd, waardoor de locaalketen wordt gesloten. De
stroom in de locaalketen neemt den volgenden weg: -f pool locaalbatterij LB, blokje KL, schrijftoestel D, anker en werkcontact
van het relais, blokje ZL, —pool locaalbaterij LB.
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Tusschentoestel. In fig. 10 zijn schematisch weergegeven twee
eindtoestellen A en B; bij elk toestel Js hierbij het einde van de
telegraafdraad door het toestel met de aarde verbonden. In
fig. 11 zijn twee eindtoestellen A en C en het tusschentoestel B
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geschetst. (B is niet met een aardplaat verbonden.) Wordt te B
geseind, dan ontvangt men schrift zoowel te A als te C; seint
men tusschen A en C, dan wordt ook te B schrift ontvangen.
Uit de fig. 10 en 11 blijkt, dat de stroom steeds in dezelfde
richting lijnen en toestellen zal doorloopen.
Verandering van een eindtoestel in een tusschentoestel en om
gekeerd. Van ieder eindtoestel kan onmiddellijk een tusschen
toestel worden gemaakt en omgekeerd. Wanneer men bijv. in
fig. 11 de lijn itusschen B en C verbreekt en B aan een aardplaat
verbindt, dan is B eindoestel geworden; omgekeerd behoeft men
slechts de verbinding van B met de aardplaat te verbreken en
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in plaats daarvan B met lijn II te verbinden, om van B een
tusschentoestel te maken.
Wil men bijv. eindtoestel A (fig. 4) tusschentoestel maken
tusschen toestel B en een derde toestel C, dan verbreekt men de
verbinding met aardplaat P en verbindt de lijn naar G aan
blokje A. Wordt de sleutel S te A neergedrukt, dan is de stroomloop als volgt: +pool, blokje KG, sleutel 5, galvanometer (niet
geteekend), blokje L, lijn naar B, toestel B, aardplaat Q, aarde,
aardplaat te C, toestel C, lijn van C naar A, blokje A, —pool. Hoe
is de stroomloop, wanneer de sleutel te £, hoe, wanneer dien
te C wordt neergedrukt? Hoe is de batterij te C ingeschakeld,
opdat de stroom steeds in dezelfde richting loopt?
Kruiscommutator. De kruiscommutator stelt ons in staat op
eenvoudige wijze, zonder dat draden losgemaakt of bevestigd
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behoeven te worden, een tusschentoestel te veranderen in een
eindtoestel en omgekeerd. Hij bestaat uit vier koperen stukken
I, II, III, en IV (fig. 12) en twee stoppen.
B is tusschentoestel. Er worden geen stoppen in den kruiscommutator geplaatst. Seint A, dan is de stroomloop: +pool,
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aardplaat P, aarde, aardplaat P (aardplaat Q is geheel geïsoleerd),
toestel C, lijn II, blokje L II, stuk II, schrijftoestel D, sleutel S,
galvanometer G, stuk I, blokje L I, lijn I, —pool.
Seint 1B, dan is de stroomloop: +pool, blokje KG, sleutel S,
galvanometer G, stuk /, blokje L I, lijn /, toestel A, aardplaat P,
aarde, aardplaat P, toestel C, lijn II, blokje L II, blokje ZG,
—pool.
Hoe is de stroomloop, wanneer C seint?
B is eindtoestel op lijn II. De stoppen 1 en 3 worden geplaatst.
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Seint C, dan is de stroomloop: +pool, lijn II, blokje L II,
stuk II, schrijftoestel D, sleutel S, galvanometer G, stuk 7. Van
hier af kan de stroom twee wegen volgen, n.1.: 1. stop 1, stuk/V,
stop 3, stuk III, blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplaat R, —pool
en 2. blokje L I, lijn I, toestel A, aardplaat P, aarde, aardplaal R, —pool. De weg, bedoeld sub 1, biedt nagenoeg
geen werstand aan den stroom; de weerstand van den weg,
genoemd onder 2., is daarentegen aanzienlijk. De geheelc
stroom volgt dan ook vrijwel den eersten weg; de tweede weg is
kortgesloten. Kantoor A ontvangt niets van hetgeen te B wordt
geseind.
Seint B, dan is de stroomloop: +pool, blokje KG, sleutel S,
galvanometer G, stuk I (van hieraf kan de stroom weder de hier
voor onder 1 en 2 genoemde wegen volgen; om de bekende
redenen volgt hij dien, genoemd onder 1), stop 1, stuk IV, stop 3,
stuk III, blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplaat R, toestel C,
lijn II, blokje L II, blokje ZG, —pool.
Bij seinen te A, mogen B en C geen schrift ontvangen. Dit
blijkt dan ook uit den stroomloop. Deze is als volgt: -j-pool,
aardplaat P, aarde (de stroom kan nu twee wegen volgen, n.1.
over aardplaat Q en over aardplaat R; hij volgt dien over aard
plaat 0; waarom?), aardplaat Q, blokje A, stuk III, stop 3, stuk IV,
stop 1, stuk I, blokje L I, lijn I, —pool. De stroom gaat dus
niet door de schrijftoestellen te B en C.
B is cindtocstcl op lijn /. De sloppen 2 en 3 worden ge
plaatst.
Stroomloop, als A seint: +pool, aardplaat P, aarde; hier kan
de stroom twee wegen volgen, n.1. 1. aardplaat Q, blokje A,
stuk III, stop 3, stuk IV, stop 2, stuk II, schrijftoestel D, sleutel S,
galvanometer G, stuk I, blokje L I, lijn I, —pool en 2 aard
plaat R, toestel C, lijn II, blokje Lil, stuk II, schrijftoestel D,
enz. Om de bekende redenen volgt de stroom den eersten weg en
ontvangt C dus geen schrift.
Stroomloop, als B seint: +pool, blokje KG, sleutel S, galvano
meter G, stuk I, blokje L /, lijn 1, toestel A, aardplaat P, aarde,
aardplaat Q (de stroom gaat niet over aardplaat R; waarom
niet?), blokje A, stuk III, stop 3, stuk IV, stop 2, stuk II,
blokje L 11, blokje ZG, —pool.
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Stroomloop als C seint (B en A mogen geen schrift ontvangen):
-f-pool, lijn //, blokje L II, stuk II (de stroom kan hier twee
wegen gaan, n.1. over slop 2 of over schrijftoestel D\ bij volgt
dien over stop 2; waarom?), stop 2, stuk IV, stop 3 stuk III,
blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplaat B, —pool. De stroom
gaat dus niet door de schrijf toestellen te B en A.
Rechtstreeksche gemeenschap tusschen A en C, met uitschake
ling van B kan men verkrijgen, door het plaatsen van de stoppen
1 en 2.
Stroomloop als C seint: -fpool, lijn II, blokje L II, stuk II, (de
stroom kan hier twee wegen volgen; ga dit voor Uzelf na), stop 2,
stuk IV, stop 1, stuk I, blokje L I, lijn I, toestel A, aardplaat P,
aarde, aardplaat B, — pool.
Hoe loopt de stroom, wanneer te A wordt geseind?
Deze schakeling kan van belang zijn, ingeval kantoor B des
avonds den dienst sluit. In dat geval is het n.1. niet wenschelijk, dat
toestel B blijft blootgesteld aan de schadelijke invloeden, welke
gepaard gaan met de inschakeling van het toestel in de lijn.
Bij de bestudeering van de hiervoren genoemde stroomloopen
zal zijn gebleken, dat de richting van den stroom onder alle
omstandigheden dezelfde is gebleven. Ga eens na, wal hiervan de
oorzaak is.
Tusschentoestel met relais (fig. 13). De schakeling komt geheel
overeen met die, geschetst in fig. 12, wanneer we voorloopig de
locaalketen buiten beschouwing laten en het schrijftoestel in
fig. 12 vervangen denken door een relais met poolwisselaar.
Aan de hand van het voorgaande zullen de stroomloopen in
de hoofdketen geen moeielijkheden meer opleveren, terwijl die
in de locaalketen ook bekend kunnen worden verondersteld.
Bonde commutator (fig. 14). Inplaats van een kruiscommutator
kan ook een z.g. ronde commutator worden toegepast. Deze heeft
denzelfden vorm als een poolwisselaar. De schakeling is weer
gegeven in fig. 14.
Wanneer B slechts met een enkel kantoor is verbonden (dus
eindkantoor is), wordt de telegraafdraad aan blokje L I ver
bonden. Door het plaatsen van stop 4 is B dan eindkantoor, door
het plaatsen van stop 3 wordt de lijn direct met de aarde ver-
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bonden. (Ga de stroomloopen na.) Dit laatste kan bijv. bij onweder van belang zijn, om ontladingen op de lijn direct naar de
aarde te laten afvloeien. Wordt geen stop geplaatst, dan is de
lijn geïsoleerd.
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Moet £ tusschentoestel zijn, dan worden de lijnen verbonden
aan de blokjes L I en L 11. Wordt stop 1 geplaatst, dan is B tusschenkantoor (volg de stroomloopen bij seinen te A, B en C);
plaatst men stop 2, dan is A rechtstreeks verbonden met C en is
B dus uitgeschakeld. Bij het plaatsen der stoppen 1 en 4 staat B
in verbinding met A en is C rechtstreeks op de aarde verbonden.
(B is dus eindkantoor op A.) De stroomloop als A seint is nu:
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+pool, lijn /, blokje L /, quadrant 2, galvanometer G, sleutel 5,
schrijftoestel Z), quadrant 4 (van hier kan de stroom twee wegen
volgen, n.1. over stop 1 of over stop 4; hij gaat dien over stop 4;
waarom?), stop 4, quadrant 3, blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplaat P, —pool. Hoe loopt de stroom bij seinen te B\ hoe bij
seinen te C?
Bij het plaatsen der stoppen 1 en 3 slaat B in verbinding met
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C en is A met de aarde verbonden. Bij seinen te C is de stroom loop als volgt: +pool, aardplaat B, aarde (van hier kan de stroom
twee wegen volgen, n.1. 1. aardplaat Q, blokje A, quadrant 3,
slop 3, quadrant 2 enz. en 2. aardplaat P, .toestel A, lijn I,
blokje L 7, quadrant 2 enz.; de stroom gaat den len weg;
waarom?), aardplaat Q, blokje A, quadrant 3, stop 3, quadrant 2,
galvanometer G, sleutel S, schrijftoestel D, quadrant 4, stop 1,
blokje L II, lijn II, —pool. Hoe is de stroomloop bij seinen te B
en hoe bij seinen te A?
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Bij het plaatsen der stoppen 2 en 3 zijn de lijnen I en 11 direct
met de aarde verbonden (bij onweder bijv.).
Zijn geen stoppen geplaatst, dan zijn beide lijnen geïsoleerd.
De blokjes L 1, A en L 11 zijn als regel aangebracht, als in de
fig. 14 aangegeven, waardoor zij een eenvoudigen bliksemafleider
vormen. Een ontlading op één der lijnen zal gemakkelijk langs het
bijbehoorendc puntig afgevijlde blokje L 1 of L II naar blokje A
afvloeien en zoodoende in de aarde verdwijnen. De afstand tusschen de blokjes is ongeveer de dikte van een blad papier; de
zwakke telegraafstroomen hebben geen voldoende spanning om
van de blokjes L I of L 11 naar blokje A over te springen en gaan
dus ongestoord hun weg.
Overdragen. Overdrager. Zooals reeds werd vermeld kan het
stroomverlies, vooral op lange draden (tengevolge van afleiding
wegens gebrekkige isolatie, enz.) aanzienlijk zijn. Het gevolg
hiervan kan zijn, dat de stroom zoo zwak wordt, dat zelfs het
anker van een gevoelig relais niet wordt aangetrokken. Ten
einde in een dergelijk gev&l toch de seingemeenschap tusschen
twee plaatsen A en B te onderhouden, plaatst men in een
tusschen A en B gelegen plaats C een overdraagtoestel of over
drager. Aangezien de afstand AC kleiner is dan AB, is de door
A afgezonden stroom te C sterker dan vroeger te B. Wanneer de
stroom van A de omwindingen van het overdraagtoestel door
loopt, wordt een anker aangetrokken, hetwelk een keten sluit,
waarin een batterij en kantoor B zijn opgenomen. Houdt de
stroom van A op, dan gaat het anker terug en is de genoemde keten
weder verbroken. Wanneer A dus seint, wordt te B schrift ont
vangen. De teekens worden eigenlijk van de eene lijn overgebracht
op de andere; men noemt dit overdragen.
In fig. 15 is een en ander nader aangegeven.
Tusschen A en B kan zonder meer geen seingemeenschap wor
den onderhouden tengevolge van groot stroomverlies op het lange
traject A—B. Te C wordt nu de lijn onderbroken en de einden
verbonden aan de draaipunten van twee ankers a en a’. Deze
ankers rusten tegen de contacten b en 5’; gaat er echter stroom
door de omwindingen van d of d’, dan worden zij tegen de con
tacten c of c’ getrokken (overeenkomstige werking als bij het
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polair relais). Wanneer te A wordt geseind, is de stroomloop als
volgt: -f pool, aardplaat P, aarde, aardplaat Q’, omwindingen van
d', contact b, anker a, lijn l, —pool.
Doordat de stroom door de omwindingen van d’ gaat, wordt
anker a’ tegen contact c’ getrokken. Hierdoor wordt een keten,
waarin batterij e’ en toestel B zijn opgenomen, gesloten. De stroom
neemt daarin den volgenden weg: -f pool, contact c’, anker a’,
lijn II, toestel B, aardplaat P’, aarde, aardplaat R', —pool.
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Wordt de stroom te A onderbroken, dan gaat door de omwin
dingen van d’ geen stroom meer; anker a’ wordt weder tegen het
contact 6’ getrokken en de stroom door toestel B wordt dus even
eens onderbroken.
Wanneer men te A seint, zal te B dus schrift worden ontvangen.
Hoe zijn de stroomloopen, wanneer te B wordt geseind?
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat de contacten b en c,
als ook de contacten h’ en c’ nauwkeurig van elkaar geïsoleerd
dienen te zijn. Wat gebeurt er, wanneer dit niet het geval is?
Voorts blijkt hieruit, dat men voor de overdraging dient te be
schikken over toestellen, waarbij indien er een stroom doorheen
gevoerd wordt, een anker of hefboom tegen een contactpunt
wordt getrokken, terwijl wanneer er geen stroom doorgaat, het
anker of de hefboom tegen een tweede contactpunt rust. De con-
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tacten moeten 1. goed geleidend en 2. nauwkeurig van elkaar
geïsoleerd zijn. Wanneer de contacten daarvoor geschikt gemaakt
worden, kunnen voor de overdraging dus dienst doen schrijftoestellen, sounders of relais. Aangezeen men bij het overdragen
als regel met zwakke stroomen te doen heeft, is het gewenscht
dat de weerstand der overdraagtoestellen zoo gering mogelijk zij.
In dal opzicht zijn dus de relais en met name het polair relais,
te verkiezen boven schrijftoestellen en sounders. Bij de laatste
heeft men echter het voordeel, dat de gewisselde teekens op het
overdraagkantoor ook gemakkelijk opgenomen kunnen worden.
Wanneer voor overdragen geschikt gemaakte relais worden
toegepast, moeten tevens poolwisselaars worden ingeschakeld om
door verandering van de stroomrichting het remanent magnetisme
weg te nemen of om, bij polaire relais, den stroom in de vereischte
richting door het toestel te laten loopen; verder moeten om reeds
vroeger genoemde redenen, galvanometers worden ingeschakeld.
A en B kunnen niet gelijktijdig seinen; ontvangt A n.1., dan
rust hefboom a tegen contact c, waardoor A niet meer kan seinen.
De batterijen e en e’ zullen dus niet gelijktijdig in gebruik zijn,
zoodat met een enkele gemeenschappelijke batterij zal kunnen
worden volstaan. De sterkte van die batterij moet naar den
weerstand van de langste der beide telegraaflijnen I en
II berekend zijn; voor de lijn met den minsten weer
stand kan men een gedeelte der gemeenschappelijke batterij be
nutten. Is de weerstand van beide lijnen ongeveer even groot, dan
gebruikt men voor beide de geheele gemeenschappelijke batterij.
Voorts behoeft het geen verklaring, dat de vier aardplaten
Q, /?, R\ en Q’ tot een enkele kunnen worden vereenigd.
Rclais-overdrager met poolwisselaars en galvanometers. Na
de bestudeering van fig. 15 en hetgeen omtrent die lig. werd op
gemerkt, zijn de stroomloopen van het schema, voorgesteld in
fig. 16 gemakkelijk na te gaan. In de veronderstelling, dat in de
poolwisselaars de stoppen in de gaten 1 en 3 zijn geplaatst, is de
stroomloop, wanneer te A geseind wordt: +pool, aardplaat R,
aarde, aardplaat Q, blokje A, stop 3 van pool wisselaar P’, omwindingen van relais Rs’, stop 1 van pool wisselaar P\ contact b,
anker a, galvanometer G, blokje L I, lijn I, —pool.
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Zoolang de stroom door de omwindingen van relais Rs’ loopt,
wordt anker a’ tegen contact c’ getrokken; de stroom van batterij e
dooroopt dan de volgende keten: +pool, blokje GR,II, contact c\
anker a’, galvanometer G’, blokje L II, lijn II, toestel B, aard
plant R’, aarde, aardplaat Q, —pool. Te B wordt dus schrift ont
vangen. Hoe zijn de stroomloopen, wanneer te B wordt geseind?
Het in fig. 16 geschetste kantoor C kan geen berichten wisselen
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met A, noch de tusschen A en B geseinde berichten opnemen.
Berichtenwisseling tusschen C en A of tusschen C en B is moge
lijk, wanneer de ankers a en a’ als sleutel worden gebruikt; wordt
anker a bijv. tegen contact c gedrukt, dan doorloopt de stroom
van batterij e den volgenden weg: +pool, blokje GB I, contact c,
anker a, galvanometer G, blokje L I, lijn I, toestel A, aardplaat R,
aarde, aardplaat Q, —pool. Deze wijze van seinen verdient geen
aanbeveling, aangezien de ankers a of a! vlug verbuigen. Deze
bezwaren zijn opgeheven bij de
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Volledige sounder-ovcrdraaginrichting (fig. 17). Wordt te A
geseind, dan is de stroomloop: +pool, lijn I, galvanometer G,
sleutel S, hefboom a, contact b, omwindingen van sounder SD',
aardplant Q, aarde, aardplaat P, —pool.
Zoolang de stroom door de omwindingen van sounder SD’ loopt
wordt hefboom a’ tegen contact c’ getrokken; de stroom van
batterij B II doorloopt dan de volgende keten: -fpool, aardplaat Q,
aarde, aardplaat P\ toestel B, lijn II, galvanometer G\ sleutel S\
hefboom a’, contact c’, —pool.
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Te B wordt dus schrift ontvangen. Hoe zijn de stroomloopen,
wanneer te B wordt geseind?
Doordat de stroom de sounderomwindingen te C dooloopt, kan
men aldaar dus de geseinde teekens opnemen; tevens kan men van
uit C met A of B correspondeeren, door het neerdrukken van de
sleutels 5 of S’. Wanneer sleutel 5 wordt neergedrukt, is de stroom
loop als volgt: +pool (van batterij BI), aardplaat Q, aarde, aard
plaat P, toestel A, lijn I, galvanometer G, sleutel S, —pool. Te A
wordt dus schrift ontvangen, Hoe is de stroomloop, wanneer
sleutel S’ wordt neergedrukt?
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Gekoppelde overdraagtoestellen (fig. 18). Bij de inrichting als
weergegeven in fig. 17 heeft men het bezwaar dab de sounder omwindingen een betrekkelijk grooten weerstand hebben. De in
fig. 18 weergegeven inrichting heeft het voordeel, dat voor de overdraging de gevoelige relais P en P’ worden gebruikt. Ook wordt
hier in het overdraagkantoor schrift ontvangen, terwijl dit kan
toor tevens kan worden geschakeld als eindkantoor op de lijnen
I en II. Bij deze schakeling is gebruik gemaakt van de z.g.
„doorgesneden commutatoren” C en C’; de stukken p en q dezer
commutatoren zijn door een isoleerend laagje gescheiden.
Wanneer geen stoppen in de commutatoren worden geplaatst, zijn
de lijnen I en II (welke uitkomen op de stukken p en p’), geïso
leerd.
Plaatst men stoppen in de gaten 1 der commutatoren, dan zijn de
schrijftoestellen D en D’ als eindtoestellen geschakeld resp. op de
lijnen I en II.
Wordt te A geseind, dan is de stroomloop als volgt: +pool,
lijn /, blokje L, galvanometer G, stuk p, stop 1, stuk r, sleutel S,
stop 1 van poolwisselaar P (verondersteld wordt, dat in de poolwisselars P en P’ de stoppen 1 en 3 zijn geplaatst), omwindingen
relais P, stop 3 van P, blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplaat P,
—pool. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de batterij te A
slechts een stroom behoeft te zenden door de omwindingen van
het gevoelige relais P. De hefboom van relais P doet nu verder dienst
als sleutel in een keten, waarin zijn opgenomen schrijftoestel D
en locaalbatterij LB. Doordat er stroom door de omwindingen
van het relais gaat, wordt hefboom e tegen contact c getrokken;
de stroom van LB doorloopt dan de volgende kelen: +pool, blokje
KL, hefboom e, contact c, stuk q, stop 1, stuk t, omwindingen van
schrijftoestel D, blokje ZL, —pool. Met schrijftoestel D wordt dus
schrift ontvangen. Hoe zijn de stroomloopen, wanneer te B wordt
geseind?
Seint men naar A door het neerdrukken van sleutel S, dan sluit
deze sleutel een keten, waarin gangbatterij GB en toestel A zijn
opgenomen, zoodat te A schrift wordt ontvangen. De stroomloop
in deze keten is: +pool, aardplaat Q, aarde, aardplaat P, toestel A,
lijn ƒ, blokje L, galvanometer G, stuk p, stop 1, stuk r, sleutel S,
blokje ZG, —pool.
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Hoe is de stroomloop, wanneer sleutel S’ wordt' neergedrukt?
Voor de schakeling als overdraagkantoor, worden de stoppen uit
de gaten 1 der doorgesneden commutatoren genomen en geplaatst
in de gaten 2.
Wordt te A geseind, dan is de stroomloop als volgt: +pool,
lijn I, blokje L, galvanometer G, stuk p, stop 2, stuk 5, hefboom d,
contact a, stop 1 van poolwisselaar P} omwindingen van relais R,
stop 3 van P, blokje A, aardplaat Q, aarde, aardplant ƒ?,
_pool. (De batterij te A zendt dus weder slechts een stroom door
het relais.)
Zoolang er stroom gaat door het relais, wordt hefboom e tegen
contact c getrokken, waardoor een keten gesloten wordt, waarin
zijn opgenomen locaalbatterij LB en schrijftoestel D’; in deze
keten doet hefboom e dus dienst als sleutel en met schrijftoestel D’
wordt op het overdraagkantoor schrift ontvangen.
De stroomloop in deze keten is: +pool, blokje KL, hefboom e,
contact c, stuk q, slop 2, stuk u, omwindingen van D', blokje Z’L’,
—pool.
Zoolang er stroom gaat door D\ wordt hefboom d’ getrokken
tegen contact b' waardoor een keten gesloten wordt, waarin zijn
opgenomen gangbatterij GB en toestel B; in deze keten doet dus
hefboom d’ op zijn beurt dienst als sleutel, terwijl te B schrift
wordt ontvangen. De stroomloop in deze keten is als volgt: +pool,
aardplaat Q, aarde, aardplaat R’, toestel B, lijn II, blokje L’,
galvanometer G\ stuk p\ stop 2, stuk s’, hefboom d\ contact b\
blokje Z’G’, —pool.
Hoe zijn de stroomloopen, wanneer te B wordt geseind?
Als merkwaardigheid bij deze inrichting zij het volgende ver
meld: Wanneer men de stoppen één voor één verplaatst van de
gaten 1 naar de gaten 2 der doorgesneden commutatoren, kan het
voorkomen, dat op een gegeven oogenblik een stop is geplaatst in
gat 2 tusschen de stukken s en p en een stop in gat 1 tusschen de
stukken q en t. Nemen we aan, dat dit het geval is bij commutator C,
dan gaat door een door stop 2 gesloten keten de volgende stroom:
+pool te A, lijn I, blokje L, galvanometer G, stuk p, stop 2, stuk s,
hefboom d, contact a, stop 1 van poolwisselaar P, omwindingen
van relais R, stop 3 van P, blokje A, aardplaat Q, aarde, aard
plaat R, —pool (keten I).
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Doordat er stroom door relais R gaat, wordt hefboom e tegen
contact c getrokken en sluit daardoor de volgende keten: -j-pool
(batterij LB), blokje KL, hefboom e, contact c, stuk q, stop 1,
stuk t, om windingen schrijf toestel D, blokje ZL, —pool (keten II).
De stroom in keten II gaat door de omwindingen van schrijftoestel D, waardoor hefboom d tegen contact b wordt getrokken.
Hefboom d maakt echter deel uit van keten I, zoodat de stroom
daarin wordt onderbroken. Hierdoor gaat geen stroom meer door
de in keten I opgenomen omwindingen van relais R, zoodat hef
boom e van contact c afgetrokken wordt. Hefboom e maakt deel
uit van keten II, zoodat in die keten de stroom wordt onderbroken,
dus geen stroom meer door de omwindingen van schrijftoestel D gaat en dus hefboom d weder tegencontact a getrokken
wordt. Thans is de beginstand weder bereikt en hezelfde herhaalt
zich steeds opnieuw. De hefboomen e en d zullen beide in snel
trillende beweging geraken, hetgeen nadeelig is voor de toestellen.
Een dergelijke stand der stoppen in de commutatoren dient dan
ook vermeden te worden.
Typendruktoestel van Hughes. De voorgaande verklaringen
hebben doen zien, dat het in beginsel uiterst eenvoudige Morsetoestel langzamerhand op een hoogen trap van volmaking is ge
bracht en voor het algemeen verkeer uitstekend te gebruiken is.
Nadeelen heeft het echter toch; vooral is het een bezwaar, dat
er een bijzonder schrift vereisclit wordt, waarbij de verschillende
teekens worden aangeduid door verschillende combinaties van
streepen en punten. Dit schrift kan eerst na lange oefening goed
,,geschreven” en gelezen worden. Bovendien bestaat elke letter
en elk teeken uit meerdere streepen en punten, eene omstandig
heid, die groot tijdverlies met zich brengt. Een geoefend telegrafist
seint met het Morse-toestel ongeveer 100 teekens, hetgeen met
25 tot 40 letters overeenkomt. Rekent men de lettergreep op
3 letters, dan kunnen per minuut niet meer dan 8—13 letter
grepen worden overgebracht, hetgeen in verhouding tot het ge
wone schrift zeer weinig is.
Een ander nadeel is, dat de teekens zich slechts door hunne
lengte en hunne tusschenruimten onderscheiden en snel voorbij
gaan, zoodat vergissingen gemakkelijk kunnen voorkomen en
3*
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ook werkelijk plaats grijpen, zooals een ieder weet, die vaak
telegrammen ontvangt.
Deze gebreken mist nu voor het meerendeel de typendruktelegraaf van Hughes, die steeds meer in gebruik komt, vooral
voor belangrijke lijnen. liet grootste voordeel van dit toestel is,
dat het weergeven direct in latijnsche letters geschiedt, zoodal
het leeren van een bijzonder schrift en het overbrengen van het
telegram hierin, niet noodig is. Het telegrafeeren bij het Hughestoeslel, dat in het neerdrukken van verschillende toetsen bestaat
en dus met het pianospelen of het gebruiken van een schrijf
machine overeenkomt, is zeer gemakkelijk aan te leeren. De
snelheid van het seinen is ongeveer vijfmaal grooter dan bij het
Morse-toestel. Dit is niet alleen van belang om de bekorting van
den tijd, die een telegram noodig heeft om van afzender naar
ontvanger te komen, maar hoofdzakelijk omdat daardoor één
lijn in een gegeven tijd vijfmaal meer gebruikt kan worden.
Het duurste van een telegraafaanleg is meestal de lijn en alles,
wat men daarop besparen kan, vormt meestal groote sommen.
De telegrammen blijven door dit versneld verkeer verder veel
korter op de kantoren liggen, dan dit bij de Morse-toestellen het
geval is, zoodat het Hughes-toestel direct en indirect grooten
invloed heeft op de tijdsinkorting.
Het Hughes-toestel is een wonder van menschelijk vernuft en
het is bewondernswaardig, hoe juist het groote aantal onder
deden in elkaar grijpt en hoe gemakkelijk en zeker het toestel
bediend kan worden.
Een beschrijving van het geheele samengestelde mechanisme
zou ettelijke bladzijden in beslag nemen, zoodat we ons zullen
beperken tot de verklaring van de voornaamste onderdeden.
Elk toestel bezit voor het weergeven der teekens een loodrecht
geplaatst typenrad, dat aan den rand en relief van de verschil
lende letters, cijfers en interpuncties is voorzien. Dit typenrad
wordt door een raderwerk in snelle omdraaiing gehouden; van
groot belang is hierbij, dat de typenraderen der beide kantoren
precies even snel draaien en zich altijd in onderling gelijken stand
bevinden, zoodat dus bij beide steeds juist dezelfde letters naar
beneden zijn gekeerd. Dit z.g. synchronisme der beweging wordt
bereikt 1. door een vernuftig uitgedachten regulator en 2. door
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een automatisch correctiesysteem, waardoor kleine verschillen,
die in het synchronisme der typenraderen der beide toestellen
mochten zijn ontstaan, worden opgeheven. Hierop zal niet verder
worden ingegaan.
Onder het typenrad loopt een papierstrook over een drukwals.
De typen van het rad, die door een met drukinkt bedekte rol
bevochtigd worden, zijn in gewone omstandigheden niet met de
papierstrook in aanraking. Dit geschiedt eerst, wanneer de be
weegbare drukwals wordt opgeheven.
Vóór met het seinen begonnen wordt, moeten de typenraderen
der beide kantoren zich in denzelfden stand bevinden. Daarom
is een inrichting aangebracht, waarbij het typenrad in een vooraf
bepaalden, bij alle toestellen overeenkomenden stand, kan worden
stilgehouden, zonder verder de beweging van de overige toesteldeelen te hinderen. Het in dien stand brengen van het typenrad
noemt men hel „arreteeren van het typenrad”. Door de eerste
stroomzending worden de typeriraderen weer met het overige
mechanisme verbonden en beginnen dan even snel te draaien.
Aangenomen nu, dat de typenraderen der stations synchroon
loopen, dan moet dus bij het telegrafeeren het volgende ge
schieden: de papierstrook moet door de drukwals worden opgelicht en tegen het typenrad aangedrukt worden, wanneer de
te seinen letter zich juist aan de onderzijde van dit rad bevindt.
Men bereikt dit door een electromagneet, die altijd juist door
den aankomenden stroom in werking treedt op het oogenblik,
dat de gewenschte letter gereed tot afdrukken, tegenover de papier
strook staat. De werking van den electromagneet zal nader worden
verklaard.
Om nu den stroom van den electromagneet naar het ontvang
kantoor te kunnen zenden, gebruikt men bij het Hughes-toestel
een klavier. De toetsen van dit klavier dragen dezelfde teekens
als de typenraderen. Bij het neerdrukken van een toets moet
dus eerst dan een stroom naar het andere kantoor worden ge
zonden, wanneer de af te drukken letter zich juist onderaan
het typenrad bevindt.
Dit vraagstuk is op de volgende wijze opgelost (fig. 19):
Onder eiken toets bevindt zich een hefboom /. Op het ééne
uiteinde van dezen hefboom werkt de toets, op het andere bevindt
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zich één der seinpennen uit de ronde seinpennendoos. Door het
neerdrukken van den toets wordt een bijbehoorende seinpen op
gelicht, en komt daardoor boven de dekplaat van de seinpennen
doos uit te steken. Evenals elke toets komt dus ook elke seinpen
met een bepaald teeken overeen. De seinpennen worden door
veeren steeds omlaag getrokken en houden zoodoende de toetsen
op. In het midden van de seinpennendoos draait een as met
gelijke snelheid als de as van het typenrad. Om deze as kan een
kokertje met twee kragen op en neer bewegen. Onder dit kokertje
is een stuk A vast aan de as verbonden. Om het asje in stuk A
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kan hefboom II draaien. Het ééne uiteinde van dezen hefboom
rust, in dien stand bevestigd door een aan stuk A bevestigd
veertje b, op den ondersten kraag van het kokertje. Hefboom III
is draaibaar om een vaste as c; deze hefboom drukt, onder invloed
van een sterke veer B, tegen den bovensten kraag van het kokertje.
Wordt nu een toets neergedrukt, dan gaat de bijbehoorende seinpen
omhoog; komt hefboom /ƒ, die met de as ronddraait, bij de op
gelichte seinpen, dan wordt het zich aldaar bevindende uiteinde
van dien hefboom opgelicht. Hel andere uiteinde drukt dan het
kokertje omlaag en dit op zijn beurt het ééne uiteinde van hef
boom III, waardoor het andere uiteinde van dien hefboom tegen
het contac d komt te rusten. Tengevolge hiervan wordt eene keten
gesloten, waardoor een stroom naar het andere kantoor wordt
gezonden. Het stuk A met hefboom II wordt looper genoemd.
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Het toestel is nu zoodanig ingericht dat, wanneer de looper
boven een bepaalde seinpen staat, het met die seinpen overeenkomende type op het typenrad de laagste plaats inneemt. Aan
gezien de stroom wordt afgezonden op het oogenblik, dat de looper
boven de opgelichte seinpen staat, bevindt zich dus op dat oogenblik
het gewenschte type onderaan op het typenrad en wordt door
de drukwals op de papierstrook afgedrukt.
In werkelijkheid moet de stand van den looper dien van het
typenrad een klein weinig vooruit zijn, opdat de afgezonden
stroom, die den eleclromagneel in werking brengt, de drukwals
met het papier juist dan opheft, wanneer de letter van het typen
rad beneden is aangekomen. Daarentegen moet de snelheid der
omwentelende deelen van beide toestellen steeds dezelfde blijven
en dient er in het algemeen zeer nauwkeurig op het synchronisme
der typenraderen aan den eenen en der loopers aan den anderen
kant gelet te worden.
Voor elk telegram moeten de beambten zich eerst overtuigen, of
het synchronisme volkomen juist is en dit zoonoodig regelen.
De bewegende deelen van het Hughes-toestel worden door een
60 kilogram zwaar gewicht of door een electromotor in omwen
teling gebracht.
De snelheid van telegrafeeren is binnen Wekere grenzen bij de
lypendruktelegraaf onverschillig; bij langzaam seinen zullen de
typen raderen en loopers eenige malen wentelen, zonder in wer
king te treden, maar altijd zal de looper den stroomdoorgang
daar bewerken waar de toets het laatst is neergedrukt.
Stroomloop (fig. 20). In het schakelschema is de electromagneet
met M aangeduid. De werking van den magneet is als volgt:
De magneet M houdt het anker A aangetrokken, terwijl een
tweetal aan dit anker bevestigde platte veeren (niet geteekend)
trachten het anker van den magneet af te rukken. De. aan
trekkingskracht van den magneet is zooveel grooter dan de
druk der veeren, dat het anker juist aangetrokken blijft. De
krachten zijn dus nagenoeg met elkaar in evenwicht.
De door het correspondeerende kantoor afgezonden stroom
wordt nu in eene zoodanige richting door de omwindingen van
den magneet geleid, dat het magnetisme wordt verzwakt; teneinde
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den stroom in de goede richting te kunnen voeren, is de pool
wisselaar P ingeschakeld. Gaat er dus een stroom door de omwindingen van den magneet, dan wordt het anker minder sterk
aangetrokken en onder de werking der veeren met kracht omhoog
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geslagen (z.g. electrische afslag). Een zwakke stroom kan al genoeg
verandering in het magnetisme van den electromagneet brengen,
om het anker te doen afslaan en verder moet in het oog worden
gehouden, dat de magnetische aantrekkingskracht sterk vermindert, naarmate het anker zich verder van den magneet bevindt.
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Een en ander is oorzaak, dat het anker met kracht wordt afge
slagen hetgeen noodig is, omdat het anker, hetwelk tegen
koppelhefboom K slaat, dezen hefboom in beweging moet bren
gen. De hefboom K brengt door zijn beweging een mechanisme
in werking, waardoor de papierband wordt voortbewogen en de
drukwals een letter op het papier afdrukt. De koppelhefboom
wordt daarna weder teruggedrukt, drukt op zijn beurt anker A
weder tegen magneet M en keert in zijn oorspronkelijken stand
terug. Het toestel is dan weder gereed om een volgend sein te
ontvangen.
De omwindingen van den magneet zijn zoodanig bevestigd aan
de stukken 1 en 2 van den poolwisselaar, dat als de stroom
loopt van stuk 1 naar den magneet, het magnetisme der kernen
wordt verzwakt. Staan, zooals in de fig. is aangegeven, de stoppen
dus tusschen de stukken 1 en 3 en tusschen de stukken 2 en 4,
dan moet de +pool van de batterij van het correspondeerend
kantoor aan de lijn (die op stuk 3 uitkomt) verbonden zijn. Eén
en ander zal duidelijk zijn, wanneer we de stroomloopen nagaan,
waarbij zal blijken, dat het eigen kantoor bij het seinen naar het
aangesloten kantoor, ook schrift ontvangt.
Door het neerdrukken van een toets wordt, zooals hiervoor reeds
werd verklaard, hefboom C tegen contact d gedrukt. Daardoor
wordt een keten gesloten, waarin de stroom als volgt loopt:
-j-pool (batterij op het seinende kantoor), aardplant R, aarde,
aardplaat Q, toestel A, lijn, blokje L, galvanometer G, wissel arm c, blokje a, stuk 3 van den poolwisselaar P, stop, stuk 1,
omwindingen van den electromagneet, stuk 2 van den poolwis
selaar, stop, stuk 4, as D, hefboom C, contact d, blokje B, —pool.
De stroom gaat dus door de omwindingen van den electro
magneet, zoodat ook op liet seinende kantoor schrift wordt ont
vangen.
Gedurende den tijd, dat de looper boven de opgeheven seinpen
staat, blijft de batterij gesloten en zou de stroom dus door de
omwindingen van den electromagneet blijven loopen. De electro
magneet moet echter in staat zijn óm, wanneer het anker A
door den koppelhefboom weder op zijn poolstukken gelegd
wordt, dit vast te houden. Wanneer het magnetisme in de kernen
zich op dat oogenblik nog niet zou hebben hersteld, zou het
■
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anker A weder worden afgeslagen. Door de omwindingen van
den magneet moet dus niet langer een stroom gaan, dan noodig
is, om het anker te doen opveeren. Dit wordt bereikt door de
volgende inrichtiing: De brug Br van bet anker is verbonden met
het stuk 3 van den poolwisselaar P. Zoodra nu het anker A tegen
hefboom K slaat, neemt de stroom niet langer zijn weg door de om
windingen van den magneet, maar kiest dien met zeer weinig
weerstand over anker A en hefboom K, die thans met elkaar
contact maken. In de op deze wijze gesloten keten neemt de
stroom den volgenden weg: -fpool> aardplant R} aarde aard
plant Q, toestel A, lijn, blokje L, galvanometer G, wisselarm c,
stuk 3 van den poolwisselaar, brug Br, anker A, hefboom K, as D,
hefboom C, contact d, blokje B, —pool.
Wanneer te A wordt geseind, neemt de stroom den volgenden
weg: -f-pool, lijn, blokje L, galvanometer G, wisselarm c, blokje a,
stuk 3, stop, stuk 1, omwindingen van den eleclromagneet, stuk 2,
stop, stuk 4, as D, hefboom C, contact e, blokje A, aardplant B,
aarde, aardplaat Q, —pool. Hoe gaat de stroom, wanneer het
anker A contact maakt met hefboom /i?
Wordt wisselarm c in aanraking gebracht met blokje b, dan
is de lijn (die aan het draaipunt van den wisselarm is verbonden)
over blokje A en aardplaat R rechtstreeks met de aarde ver
bonden; staat de wisselarm tusschen de blokjes a en b, dan is de
lijn geïsoleerd.
Zooals reeds werd vermeld, moet het typenrad, voordat met
het seinen wordt aangevangen, worden gearrêteerd; het mecha
nisme hiervoor wordt in werking gesteld door het drukken op
een knop, in de fig. met E aangeduid. Gedurende het arrêteeren
mag een stroom van het correspondeerend kantoor, het anker
niet doen afslaan. Daarom wordt, wanneer E omlaag wordt ge
drukt, een keten gesloten met zeer weinig weerstand; een eventueele stroom volgt deze keten en gaat niet door de omwindingen
van den electromagneet. De door den stroom in dit geval gevolgden weg is als volgt: +pqo1, lijn, blokje L, galvanometer G,
wisselarm c, blokje a, stuk 3, contact /, knop E, as D, hefboom C,
contact e, blokje A} aardplaat R, aarde, aardplaat Q, —pool.
Er bestaan verschillende soorten Hughes-toestellen. Men onder
scheidt toestellen met eleclrischen en toestellen met mechanischen
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afslag; in de eerste soort komen twee modellen voor, n.1. het
Fransche en het Duitsche. Bij de Duitsche toestellen heeft men
toestellen, waarbij het mechanisme door een gewicht en toestellen,
waarbij het door een electromotor in beweging wordt gebracht.
In hoofdzaak komen de verschillende soorten met elkaar over
een.
■

DE SNELTELEGRAFIE.
Zelfs de meest geoefende telegrafist kan de seinsnelheid niet
boven een zeker bedrag opvoeren. De vraag naar een snellere
overbrenging van berichten heeft dan ook geleid tot de vervaar
diging van de z.g. zelfwerkende of machinetelegrafen.
Het over te brengen bericht wordt hierbij van te voren in een
papierstrook geponst; deze strook wordt snel en regelmatig door
het toestel gevoerd, tengevolge waarvan machinaal de vereischte
stroomstooten in de leiding worden gezonden. Op de verdere in
richting zal hier niet nader worden ingegaan; volstaan zal worden
met de mededeeling, dat de gemiddelde seinsnelheid 1500 woorden
per uur bedraagt en de grootste snelheid 600 woorden in de
minuut.
Van de sneltelegrafen noemen we die van Wheatstone, Pollak
en Virag, van Siemens en Ilalske en Murray.

MEER- OF VEELVOUDIGE TELEGRAFIE.

■

Reeds vroeger werd de aandacht gevestigd op het feit, dat met
den aanleg der lijnen hooge kosten gemoeid zijn; het is dus van
overwegend belang, met zoo weinig mogelijk lijnen zooveel moge
lijk verbindingen tot stand te brengen. Aan dit streven dankt de
meervoudige telegrafie haar ontstaan.
Bij de tot nu toe beschreven inrichtingen (z.g. enkelvoudige
telegrafie) is het slechts mogelijk een enkel telegram te zenden
van het eene kantoor naar het andere. Bij de meervoudige tele
grafie kunnen meerdere telegrammen tegelijkertijd worden overgebracht. Men onderscheidt hierbij:
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1. stelsels, waarbij de meervoudige telegrafie geschiedt door
tijdverdeeling (intermitteérdende telegrafie); en
2. stelsels, waarbij meer berichten tegelijkertijd kunnen
worden overgebracht over dezelfde lijn (gelijktijdige meervoudige
telegrafie).
Bij de intermitteerende telegrafie worden op beide kantoren
verschillende seingevers en ontvangers door synchroon loopende
verdeelschijven in snelle opeenvolging op de lijn aangesloten; de
wisseling geschiedt zoo snel, dat het lijkt, alsof de overseining
met de verschillende seingevers gelijktijdig plaats heeft.

.

De onder 2e genoemde stelsels zijn te verdeelen in:
a) duplex-telegrafie, waarbij de correspondeerende kantoren
tegelijkertijd over dezelfde lijn een telegram naar elkaar kunnen
overseinen;
b) diplex-telegrafie, waarbij tegelijkertijd over dezelfde lijn twee
telegrammen van het eene kantoor naar het andere kunnen
worden overgeseind; en
c) quadruplex-telegrafie, waarbij de stelsels genoemd onder a
en b zijn gecombineerd.
Volstaan zal worden met de verklaring van de wijze, waarop
een duplex-verbinding tot stand wordt gebracht en wel de zg.
brugschakeling.
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De brugschakeling berust op de bekende brug van Wheatstone
(spr. uit: wietstoon) (fig. 21). Deze bestaat uit een vierhoek EAFC
waarvan de zijden weerstanden r, r”, r’” en r”” hebben. In de
eene diagonaal (AC) is een galvanometer G geschakeld, in de
andere (EF) een batterij B. De stroom van de batterij volgt de
richting van de in de fig. geteekende pijltjes. We zien daaruit,
dat in diagonaal AC twee stroomen in tegengestelde richting op
treden; zijn deze stroomen even sterk, dan zullen ze eikaars
werking opheffen, m.a.w. diagonaal AC zal in dat geval stroom
loos zijn. (Dit kan worden geconstateerd met galvanometer G.)
Bewezen kan worden, dat AC niet door een stroom zal worden
doorloopen, wanneer de weerstanden van de zijden van vierhoek
EAFC zoodanig worden gekozen, dat
r’ Xr = r X r’"
De toestand verandert niet, wanneer één der zijden, bijv. AF
vervangen wordt door een tusschen de punten A en F gespannen
netwerk van draden, mits de totale weerstand r” van dit net weer
zoodanig zij dat aan de bovenstaande voorwaarde wordt) voldaan.
Inplaats van AF, EF en CF met elkaar te vereenigen in het
punt F, kunnen deze draden ook alle aan de aarde worden ver
bonden; aangezien de aarde geen weerstand heeft, komt het op
hetzelfde neer, alsof ze in één punt waren verbonden.
Wanneer in één der zijden, bijv. AF een batterij wordt ge
schakeld is het duidelijk, dat deze in diagonaal AC wel een stroom
zal veroorzaken.
Na het voorgaande is gemakkelijk in te zien, dat ook in fig. 22
een brug van Wheatstone is geschetst. De aardverbindingen F en
F’ kunnen worden geacht één enkel punt te vormen. De zijden
van den vierhoek zijn dus EA, net AF’, FC en CE. De diagonalen
zijn AC en EF. Wanneer de weerstand van net AF’ gelijk is
aan r”, dan loopt door AC dus geen stroom, indien r’ X r”” =
=r” X r’”. Wordt nu batterij B’ ingeschakeld, door de contacten
a en b met elkaar in aanraking te brengen, dan zal AC wel door
een stroom worden doorloopen.
Fig. 23 geeft nu de brugschakeling weer. Stel, dat door kan
toor I wordt geseind, dan is sleutel S dus neergedrukt. F en F’
kunnen weder worden geacht een enkel punt te vormen, dus de
zijden van den vierhoek zijn: EA, net AF’, FC en CE.
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De diagonalen zijn AC en EF (vergelijk met fig. 22). In dia
gonaal AC zijn geschakeld galvanometer G en schrijftoestel D, ter
wijl in diagonaalEF batterij B is opgenomen (omdat sleutel 5 is
neergedrukt). Zooals hiervoor werd verklaard zal dus bij een oor
deelkundige keuze van de weerstanden diagonaal AC niet door
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een stroom worden doorloopen; schrijftoestel D wordt niet in wer
king gebracht. De lijn tusschen de kantoren 1 en II maakt deel
uit van net AF’. De stroom van batterij B, die de lijn doorloopt, ,
zal zich bij A’ splitsen in de richtingen A’E’ en A’C’. Opdat door
schrijftoestel D’ (hetwelk schrift ontvangt) een sterke stroom zal
gaan, moet de weerstand van A’E’ voldoende groot worden ge-

%

■•y-

[

47
nomen. Uit het voorgaande is dus duidelijk dat, wanneer kantoor
I seint, alleen kantoor II schrift ontvangt.
Wordt, terwijl kantoor I seint, ook de sleutel S’ op kantoor II
neergedrukt, dan zal, zooals bij fig. 22 is verklaard, ook diagonaal
AC door een stroom worden doorloopen en beide kantoren ont
vangen dus gelijktijdig schrift.
De weerstanden /?, welke op elk kantoor even groot worden
genomen, noemt men brugweerstanden; de weerstanden R\ die
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regelbaar zijn, noemt men de regelingsweerstanden. Aangezien
weerstand EA X weerstand CF = weerstand EC X weerstand net
AF’ en weerstand EA = weerstand EC, moet dus weerstand CF
= weerstand net AF’ zijn.
Wanneer kantoor ƒ seint, is het noodig, dat de weerstand van
net AF’ onder alle omstandigheden even groot blijft, omdat anders
diagonaal AC (en dus schrijftoesteLD) door eigen stroom zou wor
den doorloopen. Is nu sleutel S’ in rust, dan is S‘ R” F’ in het net
geschakeld; is sleutel 5’ neergedrukt, dan is in plaats van S’ R” F’
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batterij B’ ingeschakeld. De weerstand R”} die batterijweerstand
wordt genoemd, moet dan ook even groot zijn als de weerstand
van de batterij. Hetzelfde geldt natuurlijk voor kantoor 7.
Tenslotte dient op het volgende de aandacht nog te worden ge
vestigd.
Zooals werd vermeld, moet de weerstand van net AF’ onder
alle omstandigheden even groot blijven. Wordt nu sleutel S’ neer
gedrukt, dan zal deze gedurende een kort oogenblik z.g. zweven,
d.w.z. dat de sleutel in een stand is, waarbij noch bij werkcontact,
noch bij rustkontact contact wordt gemaakt. Gedurende dit oogen
blik zijn zoowel R” als batterij B’ geïsoleerd en heeft het net dus
een andere weerstand.
Teneinde dit euvel te vermijden worden niet de gewone Morseseingevers gebruikt, maar bezigt men de z.g. duplex-seingevers,
die eenigszins anders zijn ingericht.
Wellicht ten overvloede zij nog aangeteekend, dat men bij de
onderwerpelijke schakeling te maken heeft met een combinatie
van twee Wheatstone’sche bruggen. Wanneer bijv. kantoor II
alleen seint, dan zijn de zijden van den vierhoek: E’ A’, net
A’ F, F’ C’ en C’ E’; de diagonalen zijn A’ C’ en E’ F’.
Voor beide Wheatstone’sche bruggen geldt hetzelfde, dus de
weerstand van C’ F’ moet bijv. ook gelijk zijn aan dien van net
A’ F. Door doelmatige keuze van de weerstanden R en R’ kan
dit worden bereikt.
Centraaltelegraci/commutatoren. Op groote kantoren treft men
z.g. centraaltelegraafcommutatoren aan. Op deze commutatoren
zijn de van verschillende kanten komende telegraafdraden aan
gesloten. Elke geleiding is aan een z.g. opschelsignaal verbonden.
Wanneer nu een correspondeerend kantoor een stroom langs
de lijn zendt, wordt dit waargenomen, doordat een klepje van het
opschelsignaal valt. De bedienende ambtenaar schakelt dan een
sounder in den draad, waarlangs werd opgeroepen en verneemt
dan, of het telegram voor het eigen dan wel voor een ander kan
toor is bestemd. In het eerste geval verbindt hij de lijn aan één
der aanwezige Morse-toestellen, in het tweede geval wordt de draad
met behulp van een overdraaginrichting verbonden met het ge
vraagde kantoor.
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Indien het eigen kantoor moet seinen, wordt een Morse-toestel
op de betrekkelijke lijn geschakeld.
De verschillende verbindingen kunnen op eenvoudige wijze,
door het plaatsen van sloppen, worden verkregen.

.
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Verschillende stroomsoortcn. De drukteiegrafen (typendruktoestel van Hughes) worden altijd op dezelfde wijze in de lijn
geschakeld; bij Morse-toeslellen, sounders en relais onderscheidt
men drie wijzen van schakeling. Tot nog toe is alleen behandeld
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de z.g. arbeidsstroom. Men kan echter ook seinen met ruststroom
waarbij de stroom, wanneer niet geseind wordt, doorloopend ge
sloten is en het teeken juist door een stroomonderbreking ontstaat.
Bij de Amerikciansche ruststroom staat de lijn in den rusttoestand
onder stroom, maar wordt met arbeidsstroom geseind.
Het seinen met ruststroom biedt het voordeel, dat ook tijdens
de rust gebreken aan de geleidingen onmiddellijk worden ontdekt;
deze werkwijze is daarom bij spoorweg- en brandtelegrafcn veel
in gebruik. Door het voortdurend gesloten zijn van den stroom
is het krachtsverlies echter groot en moet men van constante,
meestal kostbare, elementen gebruik maken. Bij den Rijkstelegraaf4
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dienst wordt hier te lande vrij algemeen gewerkt met arbeidsstroom.
Fig. 24 geeft schetsmatig aan de schakeling van vier telegraaf
toestellen, werkende met ruststroom, opgenomen in één geleiding.
De batterijen worden over de verschillende stations, afhankelijk
van hun onderlingen afstand, vóór den sleutel in de lijn geplaatst.
Het totaal aantal elementen is even groot als dat, hetwelk op elk
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station bij toepassing van arbeidsstroom zou moeten worden ge
plaatst. Het verdient geen aanbeveling de geheele batterij in één
station te plaatsen, hetgeen theoretisch wel mogelijk is. Wordt
bijv. de geheele batterij geplaatst in het eerste station en is er
tusschen het eerste en tweede station veel afleiding naar de aarde,
dan zal, ook al wordt de sleutel op station 4 neergedrukt, toch
stroom blijven gaan door station 1. Deze stroom is dan wel zwak
ker maar dikwijls toch sterk genoeg, om het anker aangetrokken
te houden, terwijl dit juist moet afslaan.
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De schrijftoestellen moeten bij het werken bij ruststroom daar
voor zijn ingericht en wel zoodanig, dat wanneer het anker is
aangetrokken, geen schrift op de band ontstaat, doch dat dit ge
schiedt, wanneer het anker afslaat. Door een speciale inrichting
van de schrijfarm zijn sommige toestellen geschikt zoowel om
gebruikt te worden bij arbeids- als bij ruststroom.
Fig. 25 geeft schetsmatig aan de schakeling van drie telegraaf
toestellen, werkende met Amerikaansche ruststroom.
In den ruststand zijn op elk station de as van den sleutel en zijn
werkconiaoD door een wisselarmpje verbonden. De lijn wordt dus
door stroom doorloopen. Wil men op één der stations seinen, dan
schakelt men daar eerst het wisselarmpje uit. De lijn is dan
stroomloos en men werkt dus verder met arbeidsstroom.

DE NAALDTELEGRAAF VAN WHEATSTONE.
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De telegraaf, die Gauss en Weber het eerst construeerden, en
waarmede zij berichten overbrachten, was een naaldtelegraaf, die
berustte op de afwijking van eene magneetnaald door den electrischen stroom.
Wanneer men eene magneetnaald om een verticale as draaibaar
opstelt, dan zal zij zich steeds in de richting Noord-Zuid plaatsen.
Laat men-nu een electrisclien stroom door eenige, van elkander
geïsoleerde verticale windingen om de magneetnaald heen gaan,
dan vertoont deze eene uitwijking uit de Noord-Zuid richting, die
bij omkeering van de stroomrichting tegengesteld wordt. Hierom
trent geldt de vroeger genoemde regel van Ampère.
Een toestel, dat uit een draadklos en eene daarbinnen vrij be
weeglijk opgehangen magneetnaald bestaat heet een galvcmoscoop,
omdat men met behulp daarvan een galvanischen stroom kan aanloonen; onder bijzondere omstandigheden is ook de sterkte van
den stroom uit de afwijking van de naald waar te nemen en men
noemt dan het toestel een galvanometer. De uitwijking toont tege
lijkertijd de richting van den stroom.
Beschikt men over eene inrichting, om de stroomrichting naar
willekeur te kunnen veranderen, dan kan men met een ander
4*
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station, waar een galvanometer opgesteld is, communiceeren.
Want wanneer men een stroom door de leiding en de draadwindingen van den galvanometer stuurt dan zal de naald van den gal
vanometer dit te kennen geven, en bij verandering van stroom
richting, zal ook de afwijking naar de andere richting plaats vin
den. Is men nu overeengekomen dat eene afwijking van de Noord
pool der naald naar rechts een punt, naar links een streep beduidt,
dan kan men door korte stroomsluitingen onder overeenkomstige
wisseling van richting door middel van liet Morse-alphabel telegrafeeren en zoo hebben Gauss en Weber het ook gedaan. Eene
inrichting, waardoor men gemakkelijk de stroomrichting kan ver
anderen noemt men een commutator; het zou te ver voeren, indien
wij de verschillende constructies hier zouden beschrijven.
De naaldtelegraaf werd door het Morse-toeslel verdrongen, en
men verwachtte niet, dat zij ooit weer in gebruik zou raken. Toch
is dit geschied en wordt zij thans in veel verbeterden vorm zeer
vaak gebruikt.
Voornamelijk bij de overzeesche telegrafie wordt op vele lijnen
bijna uitsluitend met de naaldtelegraaf gewerkt en wel om de
volgende redenen. De overzeesche telegrafie moet, zooals bijv. tusschen Engeland en Amerika, tusschen Azië en Australië enorme
afstanden overbruggen. Daar bet stroomverlies evenredig met de
lengte der leidingen toeneemt, is het begrijpelijk dat zelfs sterke
stroomen op zulke afstanden bijzonder verzwakt aankomen. Men
heeft geprobeerd dit euvel door gebruik van relais onschadelijk te
maken, omdat deze reeds bij zwakke stroomen in werking treden.
Maar dit middel is voor de transatlantische telegrafie dikwijls niet
afdoende, en in zoo’n geval is het alleen de naaldtelegrafie, die eene
communicatie mogelijk maakt. Want in gevoelige galvanometers
heeft de uitwijking van de naald nog bij zeer minimale stroomen
plaats. Men bezigt hier zeer volkomen geconstrueerde galvano
meters, welker uitwijking öf met een kijker wordt waargenomen
öf op de volgende wijze vergroot zichtbaar gemaakt wordt.
Om den galvanometer gevoeliger te maken, gebruikt men tivee
magneetnaalden, die evenwijdig boven elkaar aan een zelfde ver
ticaal asje zijn bevestigd en wel zoodanig, dat de Nordpool van
de eene boven de Zuidpool van de andere ligt (fig. 26). De onderste
naald is door een draadklos omgeven terwijl de andere zich over
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ecne schaalverdeeling beweegt. Een dergelijke inrichting noemt
men een astatisch magneetstelsel. Hierdoor wordt de werking van
het aardmagnetisme op den galvanometer opgeheven en de uit
wijking vindt reeds bij zeer zwakke stroomen plaats.
Om de beweging van de naald in den galvanometer te dempen,
dus om ze zonder veel heen en weer slingeren spoedig in den afwijkingsstand tot rust te brengen, past men verschillende kunst
grepen toe. Het beste blijkt te zijn, de naald in een nauw omhulsel
van koper te laten slingeren; er ontstaan dan in het koper inductiestroomen, die de naaldbeweging zeer sterk dempen. Boven op de
naald wordt bij galvanometers, die voor telegrafische doeleinden
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dienen een klein rond spiegeltje bevestigd; het instrument draagt
dan den naam van spicgclgalvanometcr. Hierbij kunnen de uit
slagen door middel van een kijker zeer nauwkeurig waargenomen
worden. Of wel men laat een lichtstraal op het spiegeltje vallen,
die van daar door een lens teruggekaatst wordt en in een donker
vertrek op een wand met schaalverdeeling waargenomen wordt;
de geringste uitwijking van den galvanometer wordt zoo dus zeer
vergroot zichtbaar gemaakt.
Bij de naaldtelegrafic werkt men nu met den spiegelgalvanometer öf zoo, dat men op het seinende station met behulp van een
commulator de stroomrichting op passende wijze verandert (de
strepen en punten van het ook hier gebezigde Morse-alphabet wor
den dan door uitslagen van den galvanometer naar links en rechts
aangegeven), of dat men den stroom van dezelfde richting houdt,
maar met wisselnde stroomsterkte werkt; de galvanometeruitslagen
komen dan alle naar éenen kant, maar zijn van verschillende
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grootte, zoodat die van ongeveer 15° met de punten, die van on
geveer 25° met de strepen overeenkomen.
Daar de naaldtelegrafie voornamelijk voor de onderzeesche tele
grafie in aanmerking komt, zullen wij hier nog enkele moeilijk
heden, die zich bij het telegrafeeren over kabels voordoen, releveeren.
Kort na de legging van den eersten onderzeeschen kabel tusschen Engeland en Amerika, bleek het, dat deze uit koper- en
ijzerdraden met isoleerende tusschenlagen bestaande geleiding als
een electrische condensator werkte. Hoe een condensator werkt,
zal verder in het midden worden gelaten. Wij willen hier slechts
kort zeggen, dat een met een electriciteitsbron verbonden geleider
met eene zekere hoeveelheid electriciteit geladen wordt en dat deze
hoeveelheid zeer groot is, wanneer dicht bij dezen geleider een
tweede zich bevindt, slechts door eene dunne isoleerende laag er
van gescheiden. Zoo werkt ook de kabel, welks eene uiteinde met
de batterij verbonden is, als condensator en zijne capaciteit, d.i.
de hoeveelheid electriciteit die hij opnemen kan, is eene zeer
groote, daar de kabel bij zijne groote lengte eene groote opper
vlakte bezit. Zoo ontstaan in lange kabels ladingverschijnselen,
d.w.z. de electriciteit hoopt zich daarin op en hierdoor wordt de
stroomoverbrenging zeer vertraagd. Wanneer het eerste station
den stroom sluit, dan wordt de kabel geladen en wanneer dan
later de stroom weer verbroken wordt, dus de kabel aan het eerste
station van de batterij vrijgemaakt en met de aarde in verbinding
gebracht wordt, dan stroomt de in de kabel opgezamelde electri
citeit terug door de toestellen naar de aarde.
Deze ontladingsstroom, die dus na eiken telegrafeerstroom de
toestellen in tegengestelde richting doorstroomt, hindert hunne
werking zeer en verlangzaamt de communicatie aanmerkelijk. Bij
niet al te lange kabels heft men de werkingen van den ontladings
stroom op door het inschakelen van een gepolariseerd relais, daar
hier alleen de stroom van eene bepaalde richting eene uitwerking
heeft. Bij de onderzeesche telegrafie gebruikt men echter nog an
dere middelen, waarop wij echter wegens de beperkte ruimte niet
kunnen ingaan. Men kan op lange kabels niet meer dan ongeveer
12 teekens (3—5 letters) per minuut seinen, terwijl het Morsetoestel in denzelfden tijd 100 en meer teekens geven kan.
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DE COPIEERTELEGRAAF.
De techniek mag nooit tevreden blijven met hetgeen reeds be
reikt is, maar moet steeds verder streven en elk succes moet eene
aansporing zijn tot het trachten naar beter. Zoo is het ook met de
telegrafie; men heeft zich altijd het ideaal van de telegrafische
overbrenging voor oogen gesteld en steeds gepoogd, dit te bereiken.
Dit ideaal bestaal zeer zeker in de mogelijkheid, dat ieder zijn
handschrift in alle bijzonderheden getrouw telegrafisch overbren
gen kan en dat schrift en teekening bliksemsnel in de verte ge
zonden worden, om onveranderd hun doel te bereiken.
Men is er nu geenszins bij blijven staan, zich het nut en gemak
van eene zoodanige inrichting af te schilderen, maar talrijke uit
vinders hebben hunne krachten aan dit probleem gewijd en er
zijn reeds vele z.g. copi'èertelegrafen ontstaan.
Dal deze uitvindingen nog niet als „volkomen” mogen gelden,
ziet men reeds daaruit, dat zij zich tot nu toe niet ingeburgerd
hebben, hetgeen anders bij de groote voordeelen van een dergelijk
telegrafisch verkeer spoedig genoeg het geval zou geweest zijn.
Om zijn merkwaardigheid zal de copiëertelegraaf van Hummel
hierna worden beschreven.
Als voorlooper van dit toestel kan men dat van Caselli be
schouwen. Caselli noemde zijne uitvinding pantelegraaf; deze
herust op de chemische inwerking van den stroom.
Op elk der twee stations bevindt zich een metalen plaat. Op het
eerste station wordt het telegram met eene harsoplossing op de
plaat geschreven; na het verdampen van het oplosmiddel bestaan
dus de letters uit een streep niet-geleidend hars. Op het ontvang
station is de metalen plaat met een blad papier bedekt, dat met
eene oplossing van geelbloedloogzout gedrenkt is. Dit heldergele,
in oplossing bijna kleurlooze zout wordt onder de inwerking van
den stroom ontleed en vormt de bekende verfstof Berlijnsch
blauw. Op ieder station beweegt zich nu een metalen stift over
de plaat; van groot belang is, dat beide stiften volkomen synchroon
loopen, dus dat de snelheid van beweging en de oogenblikkelijke
stand van beide volkomen gelijk is. De twee stiften bewegen zich
■
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in zeer dicht naast elkaar liggende evenwijdige lijnen over de plaat
heen en weer.
Zoolang de stift op het eerste station het metaal der plaat aanraakt, gaat er een stroom van de batterij over plaat, stift en
buitenleiding naar het andere station over diens stiften het met
geelbloedloogzout gedrenkte papier naar de aarde. Door dezen
stroom wordt het geelbloedloogzout op de door de stift aange
raakte plaatsen ontleed onder vorming van Berlijnsch blauw; op
deze wijze zal bij de beweging van de stift een blauwe lijn ont
staan. Bij niet onderbroken stroomdoorgang zou dus het geheele
blad papier bedekt worden met zeer dicht op elkaar staande
blauwe lijnen. Nu wordt echter de stroom altijd verbroken wan
neer de eerste stift zich over het niet-geleidende schrift van hars
beweegt. Zoolang dit met de door deze stift getrokken lijn samen
valt, gaat geen stroom door en zal op het tweede station over eene
even groole lengte het geelbloedloogzout niet ontleed worden. Hel
schrift zal dus in witte letters op blauwen grond zichtbaar wor
den.
Dat de interessante Caselli’sche telegraaf niet ingevoerd is, ligt
aan de groote moeilijkheden, die men ondercond om beide stiften
volkomen synchroon te laten loopen.
De Hummelsche copiëertelegraaf, door den uitvinder telediagraaf
genoemd, is schematisch in fig. 27 voorgesteld:
De seiner G en de ontvanger E zijn twee metalen cylinders, die
door een uurwerk in gelijkmatige omwenteling gebracht worden;
de snelheid van den ontvangcylinder moet een weinig grooter zijn
dan die van den seiner. Aan den eenen kant bezit de ontvang
cylinder een pal a, die telkens inspringt, wanneer eene geheele
omwenteling gemaakt is.
Een oplichten van den pal (waarbij het uurwerk den cylinder E weer opnieuw doet draaien) geschiedt door den electrischen
stroom en wel zoodra de seiner eene omwenteling gemaakt heeft.
Het telegram of de te telegrafeeren teekening wordt met eene isoleerende inkt (harsoplossing) op bladtin geschreven, en daarna
het laatste om den seincylinder gewikkeld. Om den ontvangcylin
der legt men een blad wit papier, hiervoor komt een vel blauwpapier (zooals voor copiëeren van teekeningen, enz. gebruikt
wordt) en dit wordt eindelijk met een vel dun copiëerpapier be-
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dekt; het laatste dient eigenlijk alleen, om de schrijfstift eene
gladde oppervlakte te geven.
Op den seincylinder drukt de platinastift P, terwijl op den
ontvangcylinder de schrijfstift S rust, doch alleen, wanneer de
electromagneet M zijn anker, dat met 5 één geheel vormt, aan
trekt. De werking van het toestel is nu gemakkelijk in le zien:
Zoolang de platinastift P op de bladtinoppervlakte sleept, is
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op station / een locaalstroom gesloten, n.1. van de locaalbatterij LB
naar de as van de wentelende metalen rol G, door deze en het
bladtin naar de stift P, dan door de electromagneetwindingen van
een relais B terug. Het relais R moet dus zijn anker b aantrek
ken, zoodat dit zich tegen contact e legt. Hierdoor wordt van
de gangbatterij GB een hoofdstroom gezonden over anker b,
contact e en de lijn naar station II, waar hij de windingen
van relais R’ doorstroomt en over de aardplaaten A en B naar bat
terij GB terugkeert.
Op station// is, zoolang geen stroom van I aankomt een locaal
stroom gesloten, n.1. van de locaalbatterij LB’ over anker b’,
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contact c\ de windingen van den kleinen electromagneet Mlf
van hier naar een tweeden electromagneet M2 en naar LB’ terug.
Hierdoor trekken i\/a en M2 hunne ankers aan, dus de schrijf
stift S drukt op het papier en de pal ci is aangetrokken, zoodat
de beweging van den ontvangcylinder E ongehinderd plaats
grijpt.
Dit alles geschiedt, zoolang geen stroom van 1 aankomt; zoodra
echter op station I de platinastift P op het bladtin sleept, gaat,
zooals we boven gezien hebben, een stroom naar station II, naar
de windingen van relais B’, dus het anker b' wordt aangetrokken
en de locaalstroom op station II verbroken. Nu wordt de schrijf
stift door middel van een veer van het papier opgeheven, terwijl
de pal zich zoodanig plaatst, dat na eene geheele omwenteling van
rol E deze stilstaat.
Zoodra echter de platinastift P zich over de isoleerende
lijnen van het schrift of de teekening beweegt, die om G
gewikkeld is, wordt de locaalstroom op I verbroken, waardoor
relais R het anker b lostaat en dit zich van contact e verwijderd. Nu
gaat geen hoofdstroom naar II, en juist hierdoor wordt aldaar de
locaalstroom gesloten doordat 6’ zich tegen contact c, aanlegt.
De schakeling is dus op de twee stations in zekeren zin tegen
gesteld. Wanneer op het eene de locaalstroom gesloten is, moet
die op het andere verbroken zijn; ook de relaiscontacten zijn
tegengesteld aangebracht. Zoolang dus de stift P met de isolee
rende inkt in aanraking is, drukt stift 5 op het copiëerpapier,
dat nu op het er onder liggende schrijfpapier een streep veroor
zaakt. Zoodra stift P over de gleuf ƒ glijdt, waarin het bladtin
vastgeklemd is, trekt op station II electromagneet M2 zijn anker ci
aan. Door de iets snellere beweging van den ontvangcylinder
tegenover den seincylinder was een oogenblik te voren de duim d
door het anker a opgehouden; nu wordt pal a nadat de rol G hare
omwenteling volbracht heeft, aangetrokken zoodat E evenals G,
eene nieuwe omwenteling begint. Na elke omdraaiing der walsen
bewegen de stiften P en S zich door eene schroef een weinig zij
waarts, zoodat stift P een doorloopende spiraallijn beschrijft.
Stift S daarentegen teekent alleen lijnen op, die nauwkeurig
overeenkomen met de teekening, die in station I op het bladtin
is aangebracht.
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De Hummersche telediagraaf is ook als dubbel toestel ingericht,
zoodat op beide stations tegelijkertijd autogrammen en teekeningen kunnen worden verzonden en ontvangen. De vraag is, of de
uitvinding op den duur practisch bruikbaar zal blijken te zijn
en de fouten, die haar nog aankleven, zullen worden verbeterd.
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Cursus voor liet loeren seinen met den Morse-slcutcl.
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.4. Alge in cene a a n w ij z i n g e n.
De sleutel moet stevig op de tafel worden bevestigd, zóó, dat
de knop boven den rand van de tafel komt.
De hoogte van stoel of kruk moet zoodanig genomen worden,
dal wanneer de knop van den sleutel met de rechterhand wordt
aangevat, de onderarm horizontaal en in het verlengde van den
hefboom staat.
De knop wordt aangevat op de wijze, als aangegeven in fig. 1;
de toppen der twee voorste vingers rusten op den knop, de duim
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Fig. I.

ligt ter linkerzijde onder en tegen den knop, pink en ringvinger
hangen vrij en ongedwongen.
De hefboom wordt door middel van den pols neergedrukt;
rechterarm en verder gedeelte van het lichaam blijven onbe
wegelijk.
B. Seinteekens.
Letters (gewone volgorde).
a
a
a
b
c

I

■ Ë

G —

cli-------------

• — o —

d

— e o

0 — — 0 —

e

«

— 000

é

o e — # e

— 0 — 0

f

0 0 — 0
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q
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s
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t
u
ü
v
w
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• •
•• •
•

x

p

• •

ü

o
ö

z

• •

•
Letters (tegenstellingen).

a
w
u
v
f

n
g
•• d
• • • b

•
•
••
•• •
• •

•

•

ij

e

t
m

eh

r •
P •

• • 1

q

o

s • • •
h ••• •

••

k
x
r

C

i

• •

3
z

•

• •

Cijfers.
6
7
8

1
2
3

4
5

• •
• • •
• • • •

• • • •
• • •
• •

9
0

Breukstreep

• •

Verkorte cijferteekens.l)
1
2
3

4
5

6
7
8

• •
• • •
• • • •

• • • •
• • •
• •

9
0

*) Verkorte cijferteekens worden gebruikt voor telegrammen in cijferschrift, en ook
altijd dan, wanneer eene vergissing buitengesloten is, en hot ontvangstation weet, dat
niet in letters, maar in cijfers getelegrafeerd zal worden.
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Lees- en clienstteekens.
Punt........................................................... [.]
Kommapunt........................................... [;]
Komma...................................................... [ , ]
Dubbele punt........................................... [:]
Vraagteeken of verzoek om herhaling
van een niet begrepen seinteeken . [ ? ]
Uitroepteeken........................................... [!]
Afkortingsteeken..................................... [’]
Koppelleeken........................................... [-]
Haakjes (voor en achter de woorden) ( )
Aanhalingsteeken (voor en achter het
aangehaalde)..................................... [„]
Onderstrepingsteeken (vóór en achter
het woord of de reeks van woorden,
welke onderstreept zijn) ....
Openingsteeken.....................................
Scheiteeken tusschen de inleiding en
het adres, het adres en den inhoud,
den inhoud en de onderteekening
[=]
Begrepenteeken.....................................
Vergissingsteeken.....................................
Sluitteeken................................................ [+]
Verzoek om te seinen...........................
Wachtteeken...........................................
Kwijtingsteeken......................................
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C. Waarde derteekens.
Een streep is gelijk aan 3 punten.
De ruimte tusschen de streepen en punten van hetzelfde sein
teeken is gelijk aan 1 punt.
De ruimte tusschen twee letters van hetzelfde woord of cijfers
(teekens) van hetzelfde getal is gelijk aan 3 punten.
De ruimte tusschen twee woorden is gelijk aan 5 punten.
In het voorbeeld, weergegeven in fig. II, is een punt 1 mM.,
een streep 3 mM. lang, enz. De beteekenis der teek ens is daarin:
de klok tikt.
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D. Het seinen der teekens.

Bij de seinoefeningen moet hardop geteld worden in een vaste
maat.
Dit tellen wordt standvastig volgehouden.
Voor een punt en voor de ruimte tusschen punten en strecpen
van hetzelfde teeken wordt „één”, voor de streep en voor de ruimte
tusschen twee letters, cijfers of leesleekens van „één” lot „drie”
en voor de ruimte tusschen woorden en getallen van „één” tol
„vijf” geteld.
Het tellen moet met de grootste regelmaat geschieden en vooral
zeer langzaam. Dwingt U langzaam te blijven lellen en het tempo
slechts zeer geleidelijk te versnellen. Wie te spoedig een snel
tempo aanneemt, leert nimmer regelmatig seinen.
Het hieronder gegeven voorbeid zal het seinen met tellen ver
duidelijken; Nauwkeurig moet worden gezorgd, dat het bewegen
van den sleutel juist samenvalt met het tellen van 1.
Voorbeeld: — • — • —

de man, die loopt • — © — o

123111123111123123451231111123112345123112312311123123
1231112345 11123111123111123123451231111123111123112345

111231111123123112311231231231123112312311123112311123123
123451112311112311
De eerste twee der hier volgende oefeningen bevatten teekens,
die óf alleen uit punten, óf alleen uit streepen zijn samengesteld.
Aangezien alle teekens uit combinaties van streepen en punten
bestaan, vormen deze oefeningen den grondslag voor alle volgende:
Zij moeten met zorg worden doorgemaakt.
Teneinde op aangename wijze spoedig en grondig de Morseteekens machtig te worden, verdient het aanbeveling vóór elke
oefening gedurende een half uur gedeelten uit een boek, courant,
tijdschrift, enz. in Morse-schrift om te zetten. De teekens worden
dan uit de hand met potlood of inkt neergeschreven. Men schrijve
bij voorkeur op millimeterpapier (zie fig. II), waarbij men zorg
kan dragen, aan streepen, punten en tusschenruimten de juiste
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lengten toe te kennen. Men schrijve de teekens duidelijk en met
zorg neer en leze steeds aan het einde van elk half uur het ver
kregen Morse-schrift over; het laatste is bevorderlijk voor het
snel leeren opnemen van Morse-teekens.
ii
E. Seinoefeningen.
ji

Oefening 1.
i

e

s

h

5

f
ï

• (punt)

1

es ei is he hei eis sei heis 55 55*5 his sie sehe esse sesse she
ehe 5.55 eh siehe sis hisse sies seis hees hes sisse hesse 555.55
hihi.
Oefening 2.
t

m

o

ch

0

> •

fi

om ot to torn tot moot och mocht motto tocht mot 0 toch 000
chot toom otto tomtom toot oto.

&

Oefening 3.
— • • — o

/ (breukstreep)

o — o — • —

(komma)

—

•

— 9

—i

•

; (kommapunt)

te eet it so iets sim him hes hit tim hoe moet teem mees mis
5,005 the test mest mist 50/505 mie schot; schiet heesch hoos
hoes home moss moos stem soms som stom homme semi soit
moest schim sieste 505,05 5/5,05 sottise stimme chemisette; toss
echt schoss schoot stoom moes 50/0.05 hostie mimi chemise ihm
to hit totem 0/00 toit mom schets miethe stehe tim; ohm hom
smooth seems ist this hoch stoet seit teis meet cheese mise eich
hitte 50,05/5.055 moist stoss stimt times semiet teich; mosch
teeth tooth mom meist heim scheich sticht shoes 5.5/5,05 sooth
sohs misses schei hooi ooit oost miche meisch hitch hose sottish
smit theems hecht some toit tete toe to/ho chisette; misschot.
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Telegrafie.
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aia non manon an anna; aan taan mat nat tante tam tint thans
schans schaamte naast staan stam mast ans massa; sans 55/0,05
mannen maan naam hanen thomas aanstooten nemen meenen
meten teemen meeste mooiste amen antoon haai aannemen antonia
hottentot ma/no tannine tin than thin stanch 50,5/5.05 satan
sonatine stanton snatch seniment somnia onion nineteen note
stomach moment monch manche most meet nota sacha toast;
nemesis moment omnia mansion manis main shant tant toet
smite innate insane imitatie intention cliase cheese see sat 50,05/5.5
hiaat chaos teese anti stammen ton animo ananassen anatomist
ammonia tension teint station tache cliat schatten nonnante
intens instant honest monnaie cheese enchantement antenne
chamois athene antithese; anisette snoes machine schaatsen
hanneman nochtans tomaat soet eminent assistent testen steenen;
etonnement maten maansteen ohio tantot moan mannie moos
naam noemen chose sheet nemesis 5.005/5,5 mansion mina
mimosa monat nichts nonnen netten namens tenth aanhitsen
hennen antimethathesis antithesis chansonette chinees entente
hiaten honest easiness innen means sonnant minime;

'
.

5

.
i

!
'

!■'

Oefening 5.
.

u

_

I
.

-v

d

scheiteeken

dun dut duit tuin dus; oud du mouth musch duin dina duno;
dentist schuim stout student daden did does deen mudden uni
meuse muis huis heusch scheut schuit unsound unsaid send
dansen deus side shout menuet need duo duetten house madonna
dismission chantant 55.5/5,05 (5 scheiteeken 5.5 breukstreep 5,05)
damast uitschudden dessus studie unassumed hideous diseased
adonis heidensch stutten onthouden misstand huiden duchten
mouche modiste midi; neute menu dessous thus maddened 5%
dante tuinman manden aandienen uitduiden duitsch scheiden
diamond autumn chaud dead uiteinde snuiten aanhouden
onthouden steeds instede, stadhuis muisdicht huisduinen musschen
dinant dimness statuten attest 55/55 teunis tennissen outside
amount ammunitie amusement anathema andante; anatoom dosis
dossen douanen douche oudtante ossetand entune dunnish di-

.
:
i

.

iC'.

’-l
vV

mV"

r

. '
67

minute emu enduit dessous uitmeten annuent mondaine mouton
unsunned unshed toad indument; diatomous assiduate schicht
schanddaad stuiten deinen dassen uiteen heidensch aideau aumone
autant houten idiot soudain huishen suant; doeshond
Oefening 6.
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vu bu vendu; bevond bout vindt vuist bont beest boete veete
voeten voetmat baan boast buiten vandaan banden bieten vaten
avanti divan debuut demonisch 282.5/8,05 voie vesuvius visiTe
beute betasten beobachten beisammen bast aanbinden abstossen
abdis abode abundant beton visschen vastbinden schuiven binnen
beiden 2850,225/55.28 2825508 bottine vaisseau voos vasthouden
baten; vaas vivement bosnie boschbessen damast echt beschieten
vente visioen bestemmen bombast bestaan bamboe aanvechten
aanbieden bandietenbende vasten schavuiten boeman boenen bot
vonnissen vanen vivant beinahe anbau abandoned vischboot na
bootsen; souviens abnehmen shave beun stoven vadem bodem
' beneden bonne mine minste bats ambtseed bediende baviaan
beaaien batist vonnissen voisin bondissement boston viande veau
votum davon bund binden betauben bestemmen besneden beiten
abonnement seven beamen vennoot ontbeten onbesmet hoeve
haven david; bodem baboe bocht veine boite venten beemden
bauch abthun abbeten banished ambassade abide hossebossen
bits 2855802.0582 boston;
Oefening 7.
w

S

• • •-----3

------• • •
7

wo go w.g. wie geen weeg; weg wagen gewicht gaan wang waan
ween wien wees gewin geween gewaag gewoon gewend gewonnen
gewaand wagon gewoonten gewasschen wanten gangen wageningen wound wonted; wives without wisdom white genuine gans
bedstede wangunst waste waves going gieten wieden weiden
duiven genoegens gaandeweg watching gun giant genoveva
wivehood woman witness white wind ginds window widow genesis
5*

-

■j]

,

sy
H

T:
.

... p

68
woensdag waschdag; 052837.37/38,73 weggaan heenweg wegwenschen hebben stuiven tang tong woest gewichtig schouw
sneeuw duchten uwent hoogheid goudachtig omwinding ont
ginnen gevangenis genoegdoening nagenoeg geschut wagenschot
genoegdoening gemoedsbeweging; geweten gids geit gist gebed
goot gedaante wouden gants geste gebons gebeente wieden geeuwen
duim buiging bevestigen wuiven; when whet wing genieten
waiting guinea gnawed ghost gamma egg gage wig voogdes aan
genaam honing hoogheid humbug goedheid 53/7 gemoed mammon
guus gest even gewesten gestoven getand gevoed gauwdief goesting;
weston toegang dinsdag.
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kras kram; kraan ark kurk kruk kranig kruiden kuur kunst
kermis riek ruiken raken ketsen kaarsen raket rakker ruiker
rusten kreischen krommen rukken grinniken karakteristiek
kundig komkommer romeinsch; kromme krassen karavaan
komeet keerkringen karbouw kruisstuk kromhout kunstkring
krach krantenhanger turk trog trunkverkeer 9117.25/50,2837 waar
schuwing rotterdammer kuiken bruin richtbaak ridder weakening
rowing arrow keen rivieren karbonade kardoes koeken morren
monster duiker drukken inrichting wraak dankbaar; drinkebroer
kwik rekstok rekenen karkiet takkebos mokken kwaken naakt
oor rooken rookkanaal schoorsteenveger kroegbaas krenken
honderd kredietbank scheiding roman koekbakker rustoord;
bergkamer badinrichting kanker kantoor boekbinder kruisband
roggebrood 75208% kattedarm sigarettenrook kurketrekker
vangarm bedrukken berouwen sterkstroom technieker tandarts
rattekruid; tarwe verbond kamerheer reusachtig rumoer aktentasch stoommachine utrecht gramstorig grimmig boerenbedrog
donderdag marktdag kribbekast kataas anker kassier voetveeg
woekeraar agent;
Oefening 9.
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laf alf elf lof; lief leef lef lift flink foelie freule lafenis tafel
fabel flanel flush floor flower life afloat flinch flavour affe limonade
familie fooi flens fier flonkeren fluisteren mof lommerd lantaarn
luistervink lafbek flirtation flatter flamingo buffel rafel biefstuk
kerstfeest; liefdadigheid fluweel flikflooien florin fleur falie
fladderen duivelachtig landerig mantel olifant fluster gloeiend
faam fabriek fabrikaat faliekant; falbala falsaris fameus
fanfare fat fatsen faveur felicitatie femelaar lekkage lenig lente
lesschen olm; omgolven omhoogslaan omhalen ritselen rif bleef
afrollen fataal fossiel folio fleche film 2357% 9763% 55%
5.07% 75.6/89,8 1234567890 0987654321 % % bliksemflits
flater frater verliefdheid; verloofd stiefmoeder beleefd furie fraai
driftig alchimist flame flatfooted flank foulard oliekan loch fielt
sterveling liefdadigheid lamel lammeling flintglas linger flaw;
flag loos soft alfred fluvial fluitist fluks fleemkous fleisch frelon
deftig flageolet flakkeren fiskaal fiool finale filtreeren flauw fleer
flegma flets flikkering floreen floret flotille foedraal foef foeteren.
Oefening 10.
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? (vraagteeken) ! (uitroepteeken)

quay quad ? quadrant quaint ! quadrille quality qualm quandery
quantify quarry quart quasi; queen query queue quibble quid
?!;,/. 1234567890 5% 27% quiet quill quinary quincey
quite bijzonder bijl ijzer ! vijzel quirinus ? yacht yankee yard
yuca yttrium yatagan bequeaath ! aquarel aquarium aquatic
equality equanimity equery equiangular equidifferent quelque
equity ? wrijven hijschen ! 4576.89/120,53 rondijzer, mijlen
mijter 53/ö rijksseruminrichting queerly liquide require questionary aequivalent yahoo yak yarmouth yam yarrow yates yawn
yeames yellow yet yes yolky jolly yoker vrijblijvend youngly;
snijden mijden mijt lijst nijdas nijnagel nijverheidsschool stijgen
hijgen lijdzaam dijk bijt nijlpaard scheerlijn kolenmijn tijdelijk
strijkijzer vijzel blijkbaar onvermijdelijk tegenstrijdig gelijkelijk
eigenwijs bijster vrijwillig terzijde rijkelijk afzonderlijk; gemak
kelijk, quint quinquangular quorum quotam lijdelijk vergelijking
onderwijsinrichting bijbeltekst ongezeggelijk onmiddellijk waar-
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schijnlijk schrijfmachine verschrikkelijk, koffiebranderij likeur
stokerij nijverheidsonderwijsinrichting.
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Oefening 11.
• —— •
x
() (haakjes) “ (aanhalingsteeken)
P
op aix paix dix perplex expeditie papaver pantomime apoplexie
antipode pomp pretext xanthippe (alpen) (xavier) „expansie” appel
paraplui paradox proppen praxis papa pappen paraphrase papy
rus pappot peper pepsine perspomp piepen (pippeling); popu
lier xylophon xerxes ex deux „opknappen” lelephonie phoenix
phantasie phalanx philologie photographie pijlkruid pijnlijkheid
pijpekop pijpepeuter xenographie extraordinaire exquis; exasperer
1% 5,50 5/37 sliplijn ? spoorspijker ! „spierpijn” droppelaar
plempen sexueel sextant explosie expulsief expositie dextrine
tappen opscheppen ophoepelen oppakken opperen oppositie spie
ring opperhoofd oxygenium examen explorateur exegeet „exempel”
exemplaar (exorbitant) exploitatiemaatschappij exploot exponeeren exporthandel expres extern axioma postpaket pruimepit
plasregen, parelmoer. 2/3 reppen poespas prullemand papierfabriek
exquis papperlepap beproeven perforeeren fauxpas maximum
sextant sextuple expurger hoepel „prix fixe” (per post) „vox
populi, vox dei” expansiepolitiek.
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Oefening 12.
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c
’ (afkortingsteeken) — (koppelteeken)
1
jo ja jaap co cocos jacob excursie excerceeren joco locomotief
cycloon cynisch cylinder cycloop cursus crucifix critiek criterium
justitie jachtacte jacobijn jockeypet juichen juchtleder (n’est-ce
pas?) „’s-gravenhage” ’s-hertogenbo^ch? ex-keizer ’t regentl
jujube; 123/4 6% jury juttepeer juttemis jouw „’t cadautje (voor
jan) kost 25% cent” cayenne contractant concentratiekamp
„chronique scandaleuse” chantecler citroen jasmijn; crediet?
jeremiade! capucijner 1’air 1’enfant „je n’ai jamais d’argent” (wha,t
o’clock is it?) ex-minister 356,428/17.90 jokkernij jongelingsvereeniging; juwelierswinkel. juristenvereeniging! joop? regeerings-
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jubileum! jichtknobbel japanneesche „on ne m'a pas vu, n’est-ce
pas?” (je ne crois pas, qu’on vous a vu) „pourquoi ne venez-vous
pas ici?” „ne pouvez-vous pas venir?” jonkheerstitel jonkvrouwe
lijk jongenswerk conflict confectie condoleantievisite I compact
concept, comptabiliteit; conisch collecte conjectuur conjugeeren?
conjunctief! 5Vè/7% courantenartikel cypressenhout.

— — o o

z

Oefening 13.
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: (dubbele punt)

zee zoo ; zak zal , zus I (zwerk) ; zwavel zalf zeecadet zachtjes ?
„perzik” z.n. beteekent: „zoo noodig” zaaizak zuur-zoet zwak
zinnig ? zeeziekte (zeldzaam ? zelfzuchtig) zenuwziek zielsziekte ;
zigzag : zincographie ! zoutzuur „zoutziederij” zorgzaam ?
zoozeer ; zuiderzon azijnzuur zinc-withe zevenzijdig : (zieken
zuster) „’t zand” „zucht van de ziedende zee” zwijgzaam 4Vè
5.023/1, 46879 ; zwoegen zuiver : zonnescherm ! zwingelkeet :
zwijnenjacht , zwermen : zonsverduistering
zonnemicroscoop : zoeklicht zilverdraad ; zielverzorger ziegezagen : zincworker , zambezi : zend-avesta zouaaf : zygodactylous ! „1’azur,” .
zuidzijde ? (zuivelzout) , zeepzieder ; zeeboezem ! zuiderzon
„zadelzak?” zuiveringszout , ziezoo ; ziekenverzorger ! 5% azaliazaad ? zinneloozen . (zimmer) . jetzt satz ? entsetzt ; kopfschmerz ; schlosz ! schatz , zeit ? zehn . „zwei” ganz.
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Ö1 böse , schön . öffnen ! plötzlich : lösen ganse ! krafte banke
(stadte hande) wande ? „kühe” wttrste ; klüfte künste . zusammenkünfte schnüre brüste , stürmte : ölgemalde ! für
„gewöhnlich” (gahnen) dunkelaugig I für höchstens ; nüchtern :
kampfer . schütteln künstlich früher überall , wahrend „hübsch”
madchen ? gefallig ; spater . vorzüglich entrüstet (trosten) blaulich
gelachter , fiinf : maszig l persönlichkeit fraulein mütze lacheln
gefühl . körper : warme entströmen machtig ? naschen schöpfer
vergnügen überhaupt aste ; blatter (unwillkürlich , zurück .
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moglich) nahen „gnadig” können gemütlich jüdisch mütze ?
gerötel schütteln vollstandig flüchtig (gespracli) kastchen , brautigam bedachtig , anzündcn horen , marchen ; könig natürlich .
vergnügen spater zwölf frühstück : vermogen ? wasche
anfanglich beschaftigung hiibsch ; möglich , „nachlassig” förmlich herzförmig (gehorig) gleiclimütig ? 7% 5% 0.34/2,689
„enttaufschung”.
Oefé'.ing 15.
o o — o o
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jusqu’a „allez-vous 5 la gare?” „aujourd’hui je n’ai rien a manger;
j’ai faim.” 1’été témoin . président ! république , métal allé ;
prétendre ? périr réalité léger ému enchanté répouventail :
seiïor espanol, dueno sof<ar. reno niKo ; vis a vis dos a dos (épuisé)
j’évite réfléchir , entrée ? pénétré emmené enfermé répété
9876,543201/320145.6789 (bV2) 4% 6% 32/7 7V8 senorila .
prévenir , 1’équipage „bourré” (ferré) avoué : engagé enrolé !
écliiquier , 1’année passé rentré (salué?) trouvé . fermé „ne
1’ai-je pas donné a jacques?” pardonné posé ! mangé marché ,
fosé ; général ? maréchal ? frémir : éludé énormité fédéré ferré
fourré ! génial étudiant héros taillé, ruisenor puïïados arafïaros
ano destefïer hener sener : mérite
guérir ? parlé , café thé
marié perforé „n’avez-vous pas gagné dix francs?” généreux ;
naturalisé . humilié (hysterie) infidélité I , mafiana , partagé loué
crié voyagé évanouir demeuré : méchantl partagé méprendre pertendre ; calculé 1’épingle „1’épé” métier (écharpe.) blalter böse
vernünftig könig nachlassig hübsch 1’azur paix meublé.

IK-WIL-SERIE
(

ZELFSTUDIES
IN KORTEN TI)D

f
f

Ik wil mij bekwamen voor chauffeur, 2e verm.
druk......................................................
Ik wil in korten tijd Engelsch leeren...............
Ik wil in korten tijd Fransch leeren...............
Ik wil in korten tijd Duitsch leeren .....
Ik wil zelf mijn draadloos ontvangstation construeeren.......................................................
Ik wil zelf mijn electrische toestelletjes maken .
Ik wil voor mijn kinderen zelf speelgoed
maken
Ik wil Telegrafist worden...............
Ik wil de Telefonie bestudeeren .

Prijs
Prijs
Prijs
Prijs

f
f
f
f

0.90
0.60
0.60
0.60

Prijs f 0.90
Prijs f 0.90
Prijs f 0.90
Prijs f 0.90
Prijs f 0.90

Deze werkjes vullen een bepaalde leemte aan; de
bestaande werkjes op dit gebied zijn toch voor het grootere
deel te beknopt of te uitgebreid. — Het samenstellen dezer
werkjes is aan bekwame deskundigen toevertrouwd en
zullen daarom
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belangrijk, leerrijk en onderhoudend
v *
zijn. — Voor hen diè geheel op zichzelf moeten of
studeeren, zijn deze werkjes voortreffelijk.
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