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DE DRAADTELEGRA.FIE.

Ofschoon het vele jaren vóór de uitvinding en toepas
sing der electriciteit mogelijk was, om berichten tusschen
van elkander verwijderde plaatsen op snelle wijze, door
middel van geluid- of lichtsignalen, over te brengen, is
een geregelde berichtenwisseling- tusschen twee steden
het eerst tot stand gebracht in 1794 door de Gebr. Ohappe,
tusschen Rijssel en Parijs, en wel door middel van licht
signalen.
De nadeelen, verbonden aan een berichtenwisseling door
lichtsignalen, die den naam van optische telegrafie ver
kreeg, waren zeer talrijk, zoodat na de ontdekking van
den electrischen stroom, deze verdrongen werd door de
electrische telegraaf.
De eerste, die van de groote snelheid, waarmede de
electriciteit zich langs metalen draden voortplant, gebruik
maakte, om te komen tot een berichtenwisseling, was
Th. van Sommering te München.
De telegraaf van Sommering, die op de water ont
ledende, de eenige toen bekende eigenschap van den
electrischen stroom berustte, had echter het groote nadeel
dat 24 geleiddraden noodig waren en daarbij nog een
geringe seinsnelheid had.
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8

Het gelukte Gauss en Weber, hoogleeraren te Göttingen,
in 1833 een zekere telegrafische gemeenschap met twee
geleiddraden tot stand te brengen tusschen 1 K.M. van
elkander verwijderde gebouwen.
Vijf jaren later vond Steinbeil dat men de aarde al&
terugleiding voor den electrischen stroom kon gebruiken
en waardoor slechts een draad noodig was. Steinheil was
ook de eerste die een telegraaftoestel bedacht waarmede
blijvende teekens konden worden verkregen en als zoo
danig is Steinheil de uitvinder der „verreschrijfkunst".
Ofschoon de telegraaf van Steinheil wel practische
bruikbaarheid had, is deze verdrongen door de telegraaf van
Morse, die sinds 1845 tot nu toe in alle landen wordt gebruikt.
De Morse-telegraaf berust op het beginsel, dat wanneer
de electrische stroom om een staafje week ijzer ‘) gevoerd
wordt, het week ijzer magnetisch wordt; het weekijzeren
staafje verliest echter terzelfder tijde het magnetisme
weder, wanneer de electrische stroom heeft opgehouden.
Dit weekijzeren staafje kan in hoefvorm worden gebracht
en de stroom door vele windingen van dun koperdraad a)
meermalen om de kern worden gevoerd. In dezen vorm
verkrijgt het den naam van electromagneet.
Een schematische voorstelling van de werkingswijze van
de Morse-telegraaf geeft fig. 1.
De electrische batterij B, die uit eenige elementen be
staat en aldus de stroombron vormt, wordt met de z.g.
Morse-sleutel M en Morse-toestel Mt in serie geschakeld,
d. w. z. dat de stroom achtereenvolgens van de positieve (+)•
*) Onder week ijzer wordt verstaan goed uitgegloeid en lang
zaam afgekoeld smeedijzer.
*) Het is noodzakelijk het koperdraad met een stof (zijde
of boomwol) te bedekken (isoleeren), die do olectriciteit niet
geleidt. De electriciteit zou anders niet den weg der windingen
volgen, maar van de eene winding op de andere overgaan.

^
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batterijklem, over den Morse-sleutel, door de windingen van
de electro-magneet van het Morse-toestel en van daar naar
de negatieve (-—) batterijklem gaat en aldus'een stroom
kring of stroomketen vormt.
Wanneer de knop van den Morse-sleutel wordt neer
gedrukt, waardoor het contact bewerkstelligd wordt, kan
de stroom doorgaan en de stroomketen heet „gesloten”.
De stroom, die nu door de windingen van den electromagneet E gaat, maakt de weekijzeren kern kn magnetisch,
waardoor het z.g. anker a wordt aangetrokken. Dit anker
is bevestigd aan een arm van een hefboom die om d

fe;
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Fig. 1.

draaibaar is en door een veer naar boven wordt getrokken.
Aan den anderen hef boomsarm bevindt zich een schrijfstift
(bij moderne toestellen een inktrol) die tegen een door
een uurwerk voortbewogen papierband b drukt. Er ont
staat dus, wanneer het anker naar beneden getrokken
wordt, op het zich voortbewegende papierband, strepen, die
langer zullen zijn alnaar de Morse-sleutel langer naar
beneden wordt gedrukt, waardoor de stroom langeren tijd
door de windingen van den electro-magneet gaan kan.
Bij korten tijd neerdrukken van den Morse-sleutel ont
staat een korte streep. Door combinatie van korte en
lange strepen is nu het Morse-alfabet samengesteld.

i
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DE RÜHMKORFF-INDUCTOR.
In het vorige hebben we gezien, dat wanneer de electrische stroom in vele windingen om een week ijzeren
kern geleid wordt, deze kern magnetisch wordt. Nu is
het eigenaardig, dat ook het omgekeerde geval ten deele
waar is: wordt de weekijzeren kern op een of ander wijze
plotseling magnetisch gemaakt (wat kan geschieden door
het snel in de nabijheid brengen van een staal-magneet),
zoo zal in de windingen een stroom ontstaan, die even
wel zeer kort zal duren, al blijft. het week ijzer nog
zoo lang in de nabijheid van den staalmagneet en aldus
magnetisch.
Wordt de staalmagneet weder verwijderd, zoo verliest
de weekijzeren kern haar magnetisme en er zal wederom
een stroom ontstaan, evenwel van tegengestelde richting
als de stroom, die ontstond toen de kern magnetisch werd
gemaakt. Deze stroom is al van even korten duur.
Het verschijnsel, dat door magnetiseeren en ontmagnetiseeren van een ijzeren kern, in de windingen er om
heen een stroom wordt opgewekt, noemt men inductie.
Het is duidelijk dat men op electrische wijze een kern
kan magnetiseeren en ontmagnetiseeren door den stroom
in de windingen om die kern te voeren en daarna den
stroomketen te onderbreken.
Dit sluiten en openen van den stroomketen kan nu
automatisch, d. i. door de electriciteit zelve geschieden.
Vóór het eene uiteinde van een week ijzeren kern (fig. 2)
waaromheen windingen van geïsoleerd koperdraad zijn
aangebracht, bevindt zich een ijzeren anker a, dat door
middel van een veer r tegen het contact c wordt aan
gedrukt.
Gaat de stroom der batterij B door de windingen, zoo
wordt de kern magnetisch en het anker aangetrokken en
hierdoor het contact verbroken.

■c
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Dit verbreken van het contact en hierdoor van den
stroom, heeft ten gevolge dat het magnetisme van de
kern verdwijnt, waardoor de veer het anker weder tegen
het contact drukt en dus den stroomketen sluit, waardoor
het ijzer weer magnetisch wordt, het anker aangetrokken,
het contact en de stroom verbroken, het ijzer zijn mag
netisme verliest en de veer weer tegen het contact gedrukt
wordt.
Dit spel herhaalt zich meermalen per seconde en het

ft
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Fig. 2.

ijzer wordt zoodoende meermalen per seconde gemagneti
seerd en ontmagnetiseerd.
Nu worden om deze windingen, de primaire windingen
genaamd, wederom windingen, de secondaire, gevoerd,
doch nu zeer veel windingen van zeer dun draad (in de
figuur slechts als eene winding geteekend).
Wordt het ijzer afwisselend magnetisch en niet-magnetisch gemaakt, zoo zullen door de inductie, stroomen
ontstaan in de vele windingen; deze stroomen kunnen van
buitengewoon hooge spanning zijn en veel hooger dan de
batterijspanning.
Zulk een toestel, dat als het ware den stroom van de bat
terij transformeert in hooge spanning, is door den Duitschen
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werktuigkundige Ruhmkorff in 1850 het eerst vervaardigd
en draagt den naam van Ruhmkorff-Inductor. (fig. 3.)
Evengoed als een inductiestroom ontstaat in de secon
daire windingen, ontstaat ook in de primaire winding een
inductiestroom, welke eveneens het ontstaan te danken
heeft aan het ontmagnetiseeren en magnetiseeren van de
ijzeren kern.
De inductiestroom, in de primaire wikkeling opgewekt,

Fig. 3.

heet zelfinductiestroom en heeft ten gevolge dat een sterke
vonk aan het contact c bij de onderbreking optreedt.
Teneinde deze vonk, die de goede werking zeer benadeelt,
te vermijden, wordt aan het contact a een z.g. condensator
K verbonden, die als het ware de vonk in zich opneemt.
Deze condensator bestaat uit eenige bladen bladtin, die
door in paraffine gedrenkt papier van elkander gescheiden
zijn en bevindt zich in het onderstel van den Inductor.
Brengt men de secondaire windingseinden op eenigen
afstand van elkander, zoo zal de luchtlaag, die deze draadeinden van elkander scheidt, met een sterk knetterende
vonk doorgeslagen worden.

;
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Deze scheidende luchtafstand wordt vonkenruirate ge
noemd.
Deze vonkenruimte bedraagt bij de grootste RulimkorffInductoren 1 meter en meer. De secondaire windingen
hebben bij zulk een toestel een gezamenlijke lengte van
circa 300 K.M. bij een draaddoorsnede van 0,3 m.M.
Behalve deze automatische onderbreker, de hamer van
Neef genoemd, kan de z.g. electrolytische onderbreker van
Wehnelt en eveneens motor-onderbrekers, met goede resul
taten worden aangewend.

DE ELECTRO-MAGNETISCHE GOLVEN.

ï

;

!
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Al zeer spoedig na de ontdekking van Steinheil, die nog
slechts een geleiddraad noodig maakte om een telegrafische
gemeenschap tot stand te brengen, werden vele pogingen
gewaagd, zelfs deze eene draadgeleiding overbodig te
maken, om zoodoende te komen tot de draadlooze telegrafie.
Dit doel heeft men langs verscheidene wegen trachten
te bereiken, doch tot resultaten kwam men eerst na de
proeven en ontdekking in 1888 van Hertz: de electromagnetische golven.
Voert men de secondaire windingseinden der Ruhmkorffklos naar twee groote massief koperen bollen, zoo zullen
deze zich met tegengestelde electriciteit laden, d. w. z. de
eene bol met positieve-, de andere bol met negatieve elec
triciteit.
Overschrijdt de lading een maximum en bevindt zich
tusschen de bollen slechts een kleine luchtafstand, zoo
zullen de ladingen elkander neutraliseeren, hetgeen door
het optreden van een helder lichtgevende vonk zichtbaar
wordt.
Er ontstaan nu in de bollen op- en neergaande electrische

:
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bewegingen, schommelingen of oscillaties, die zich evenals
het licht met golvende beweging in de ruimte voortplanten.
We veronderstellen dat deze electrische stralen, de
electro-magnetische golven, evenals de lichtstralen niets
anders zijn, als trillingen of golvingen van den aether,
de overal aanwezige, alles doordringende uiterst ijle stof.
Wat de aether is, is nog niet uitgemaakt. Het is ons
evenmin gelukt den aether af te zonderen.
Het verschil tusschen licht, warmte en electrische stralen,
die alle golvingen zijn van den aether, is te zoeken in hun
verschil in golflengte.

:
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Hunne voortplantingssnelheden zijn evenwel gelijk, nl.
300,000 K.M. per seconde.
Om zich een duidelijke voorstelling van een golfbewe
ging te vormen, beschouwe men een stilstaand watervlak,
dat door een steenworp in deining gebracht wordt.
In ringvormige golven breidt zich de beweging uit,
zonder dat de waterdeeltjes zich echter verplaatsen, het
geen een op het water drijvende kurk bewijst, die zich
dan eens in een golfdal, dan weer op een golf berg zich
bevindt, maar zich niet verplaatst.
Bij alle golven onderscheidt men buik en knoop.
De golflengte is de dubbele afstand tusschen twee op
elkander volgende knoopen of buiken.
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De proeven van Hertz bestonden daarin, dat hij op zeer
eenvoudige wijze electro-magnetische golven van kleine
golflengte wist voort te brengen en tevens een eenvoudig
toestel te vervaardigen, door hem resonator genoemd, om
het bestaan van deze golven aan te toonen en hunne
lengte te meten.
Deze resonator bestaat in zijn eenvoudigste gedaante
uit een koperdraadring, onderbroken door een vonkenruimte, ter grootte van circa 0,1 m.M. Wordt deze resonator
in een golfbuik gebracht loodrecht op de richting der golf,
zoo zullen bij V kleine vonkjes overspringen. Wordt de
resonator in een golf knoop geplaatst
zoo springen geen vonken meer over.
Y
Het toestel, waarmede Hertz de elec
tro-magnetische golven voortbracht,
noemde hij oscillator of radiator en
bestond uit 2 koperen staven waarvan
de bolvormige uiteinden zoover van
elkander verwijderd waren, dat de vonk
van een Ruhmkorff-Inductor er tusFig. 5.
schen kon overspringen.
Hertz bracht dezen radiator in het brandpunt van een
parabolisch en of hollen spiegel uit ijzer- of zinkblik, die
de electrische stralen, gewoon als lichtstralen terugkaatste,
tot een stralenbundel vereenigde en in het brandpunt van
een, den eersten tegenovergestelden parabolischen spiegel,
concentreerde. In dit brandpunt had Hertz zijn resonator
aangebracht en wanneer nu by den radiator vonken over
sprongen, waren die ook by den resonator waar te nemen.
Eigenaardig was het dat een tusschen de beide spiegels
geplaatste metalen plaat de electro-magnetische golven
tegenhield, terwijl hout deze golven ongestoord door liet
gaan.
De resonator, dien Hertz gebruikte, had het gebrek, alleen
op zeer krachtige electro-magnetische golven aan te spreken.

i
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Prof. Branly te Parijs gelukte het in 1890 een resonator
te vervaardigen die veel gevoeliger was.
Branly ging van het tot nu toe onverklaarbare ver
schijnsel uit, dat los op elkaar liggend metaal vijlsel van
een oxydeerbaar metaal een grooten weerstand biedt aan
den galvanischen stroom, en dezen weerstand onmiddellijk
na bestraling met electro-magnetische golven verliest en
een goed geleidingsvermogen verkrijgt.
Ofschoon het vijlsel het goede geleidingsvermogen ook
na de bestraling behoudt, is een kleine stoot tegen het
vijlsel voldoende om den toestand van grooten weerstand
weder teweeg te brengen.
Dit toestel gaf Branly en de Franschen met hem den
naam van radio-conducteur, terwijl de Engelsche natuur
kundige Lodge den naam van coherer beter geschikt vond,
welke naam in de Hollandsche taal is overgenomen.
Van dezen coherer, die van de grootste beteekenis is
geworden voor de draadlooze telegrafie, werd door Popoff
gebruik gemaakt bij een toestel, dat dienen moest om
atmosferische ontladingen te registreeren en tevens als
onweervoorspeller dienst moest doen.
Dit toestel van Popoff bestond in hoofdzaak uit een
coherer, bestaande uit een glazen buisje, waarin tusschen
twee zilveren cylindertjes zich eenig nikkel-vijlsel bevond.
Het eene cylindertje werd door een koperdraad met de
aarde, het andere cylindertje aan een langen geïsoleerden
metaaldraad verbonden.
Deze lange draad, stak loodrecht in de lucht, werd door
een houten mast gedragen en heeft alle overeenkomst
met een bliksemafleider.
Deze draad werd door Popoff antenne (grieksch voelhoorn)
genoemd en heeft ook den naam van „luchtdraad" ver
kregen.
In z.g. parallelschakeling met den coherer bracht Popoff
een batterij en een relais aan (fig. 6).

;

17

Een relais bestaat uit een electro-magneet met vele
■windingen (7000 a 10000) van zeer dun draad. Een uiterst
zwakke stroom die zooveel malen om de kern gaat zal
deze dan toch magnetisch maken, zoodat het anker a
aangetrokken en het contact c bewerkstelligd wordt.
Heeft nu een electrische ontlading in de atmosfeer plaats,
hetgeen bij elk onweder het
geval is, dan zullen de door
deze electrische ontlading
voortgebrachte electromagnetische golven den luchtdraad
treffen, die de golven als het
ware opzuigt en deze zullen
over den coherer, die door het
passeeren dezer golven zijn
weerstand vermindert, naar
Cei/cee.
de aarde gaan.
De stroom van de battery
B gaat nu door de rel ais win
dingen, waardoor het anker
Ze/at'S.
-v
aangetrokken en bij c contact —I I I
wordt gemaakt en de stroom
aldus ook door de electromagneetwindingen van den
klopper kan gaan.
Fig. 6.
Bij dezen klopper, die veel
overeenkomst heeft met het werk van een electrische
schel, wordt gebruik gemaakt van het op blz. 11 ver
melde beginsel der automatische onderbreking.
Door den stoot van den, aan het anker van den klopper
aangebrachten klepel, tegen den coherer, wordt de gelei
dende toestand van het metaalvylsel verbroken en alleen
nieuwe golven kunnen den coherer weder leidend maken.
Het gelukte Popoff met dit toestel een op 10 uren
afstands verwijderd onweer waar te nemen.
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Het ligt voor de hand, dat wanneer het op een kunst
matige wijze mogelyk is om sterke electro-magnetische
golven voort te brengen en men deze van een afstand op
den luchtdraad en coherer kan laten werken, men tot een
draadlooze telegrafie zal komen. Het was Marconi die deze
gedachte verwezenlijkte.

HET DRAADLOOZE TELEGRAFIE-SYSTEEM
VAN MARCONI.
Ofschoon alle toestellen, welke Marconi bij zijne eerste
proefnemingen met draadlooze telegrafie gebruikte, reeds
< bekend waren, komt Marconi toch de eer toe het eerst een
draadlooze telegrafie door electro-magnetische golven te
hebben tot stand gebracht.
De goede resultaten, die hij zelfs reeds by zijn eerste
proeven verkreeg, zijn in de eerste plaats te danken, dat
hij, gelijk by het toestel van Popoff, een aardverbinding
en een luchtdraad noodig was om de golven op te vangen,
ook voor het uitzenden der golven aardverbinding en lucht
draad gebruikte.
Spoedig zag Marconi in, dat een bepaalde en afzonder
lijke radiator, als zender niet noodzakelijk was en dat de
vonkenruimte als zoodanig dienst kon doen.
Het eene einde der vonkenruimte verbond hij aan een
luchtdraad, het andere einde bracht Marconi in verbinding
met de aarde.
Deze inrichting was de zender.
De ontvanger was gelyk aan het toestel van Popoff,
alleen sloot het relais ook nog een stroomketen waarin
zich het reeds beschreven Morse-toestel bevond.
Het is nu duidelijk hoe een telegrafische verbinding tot
stand kan komen.
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Door het neerdrukken van een Morse-sleutel, die in den
primairen stroomloop van een Ruhmkorff-inductor gescha
keld is, wordt de primaire stroomketen, waarin zich de
automatische onderbreker bevindt, gesloten.
De door den onderbreker in de primaire windingen
voortgebrachte stroomstooten, roepen in de secondaire
windingen inductiestroomen op van hooge spanning, die
in de vonkenruimte als vonk zichtbaar worden en waar
door in den luchtdraad electrische bewegingen ontstaan,
die zich rondom den luchtdraad als electro-magnetische
golven uitbreiden en den luchtdraad van den op eenigen
afstand geplaatsten ontvanger treffen en dezelfde werking
voortbrengen als bij het reeds beschreven toestel van Popoff.
Door den Morse-sleutel bij den zender korteren of langeren
tijd neer te drukken, ontstaan in de vonkenruimte vonkenreeksen, die met Morse-teekens overeen komen en die
dezelfde teekens bij het toestel van Morse bij den ontvanger
doen ontstaan.
Met zulk een zend- en ontvanginrichting gelukte het
Marconi tot op 20 K.M. afstand een telegrafische gemeen
schap tot stand te brengen en alle proeven, ook dooi
de Italiaansche regeering in de golf van Spezia in 1897
genomen, slaagden uitstekend. Het is een opmerkelijk feit
dat bij dit systeem, met de lengte van den luchtdraad de
te overbruggen afstand aanmerkelijk stijgt. Echter worden
de luchtdraden zelden hooger dan 70 M. gemaakt, aan
gezien de invloed der atmosferische electriciteit op den
ontvanger te groot wordt.
Het is duidelijk, dat de atmosferische electriciteit op den
ontvanger steeds een zeer storende werking uitoefent en
zelfs een practische toepassing van dit draadlooze telegrafiesysteem onmogelijk maakt. .
Een schematische voorstelling van dit systeem, het
z.g. oude Marconi-systeem, welke het grondtype is van
alle draadlooze telegrafie-systemen, geeft fig. 7.
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De werkingswijze van den zender en ontvanger is zonder
meer duidelijk.
Omtrent den ontvanger zy nog gezegd dat de golven
zich bij a splitsen en een deel langs den weg a b r d
naar de aarde gaan en dus nutteloos zijn verloopen, aan
gezien zij geen werking op den coherer hebben uit
geoefend.
De verbetering, die Marconi weldra aanbracht, bestond
daarin, dat de golf niet meer door den coherer ging maar
door de primaire windingen van een soort transformator J)
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Fig. 7.
en van daar naar de aarde. De secondaire windingseinden
waren met den coherer verbonden.
Deze transformator, die den naam van Jigger” gekregen
heeft, heeft bewezen van zeer veel nut te zijn, aangezien
de werking der atmosferische ontladingen zich minder
op den coherer doet gevoelen.
Het was Marconi mogelijk met een ontvang-inrichting,
waarby deze jigger gebruikt werd, over afstanden tot 200
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*) Men denke zich een Ruhmkorff-Inductor van kleine afmeting
zonder ijzeren kern, geen onderbreking, de primaire en secon
daire windingen slechts in éón laag gewikkeld.
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K.M. een goede draadlooze telegrafische verbinding tot
stand te brengen en zelfs de practische toepassing er van
mogelijk te maken.
Eigenaardig is het, dat men bij nacht grootere afstanden
kan overbruggen dan bij dag en dat huizen en bosschen
de meest nadeelige hinderpalen zijn voor eene draadlooze
telegrafie. Over zee kunnen de grootste afstanden over
brugd worden en vooral bij mistig weer. Dit laatste in
het bijzonder, maakt de draadlooze telegrafie zeer geschikt
voor de scheepvaart.
Behalve de ontvang-inrichting met den coherer, die bij
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zijn verbeterde ontvangers de in fig. S afgebeelde gedaante
verkreeg, paste Marconi een door hem bedacht toestel toe,
dat door zijn eenvoud en zekere werking een zeer ge
schikte ontvanger blijkt te zijn en wanneer men het
zeggen mag, de ontvang-inrichting met coherer haast
verdrongen heeft.
Dit toestel, door Marconi magnetische detector genoemd,
berust op het beginsel, dat ijzer onder den invloed van
electro-magnetische golven zich gemakkelijker laat magnetiseeren, wat door een telefoon hoorbaar gemaakt kan
worden.
Er bestaan echter nog geen middelen om dit ook zicht
baar te maken, zoodat de magnetische detector alleen het
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opnemen van de telegrammen op het gehoor, het z.g.
„sounderen” toelaat.
Het nadeel aan den magnetischen detector verbonden
is nog, dat oproepen er mede niet mogelijk is.
De constructie van den magnetischen detector is uit
fig. 9 duidelijk.
De golf gaat den weg van den luchtdraad A door de pri
maire winding van een transformator, aan wier secondaire
windingseinden een telefoon T is aangebracht.
De yzeren kern, die uit een bundel ijzerdraden bestaat,
A
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Fig. 9.

wordt door draaiende rollen, door den transformator met
matige snelheid bewogen en is onder den invloed van
den magneet steeds magnetisch, terwijl in de telefoon geen
geluid hoorbaar is.
Treffen nu electro-magnetische golven den luchtdraad,
zoo neemt de ijzeren kern een hoogeren graad van mag
netisme aan, hetgeen in de telefoon als een krakend geluid
kenbaar wordt.
Wat de gevoeligheid aangaat, zoo is de magnetische
detector de gevoeligste golfaanwyzer, die tot nu toe is
uitgevonden en wordt met goed gevolg aangewend bij
groote afstanden.
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Voor een goede aardverbinding moet steeds zorg ge
dragen worden, bij schepen is dit gemakkelijk te bereiken
door den aardverbindingsdraad met het zeewatèr in aan
raking te brengen, maar bij vastelandstations is dit niet
zoo eenvoudig, vooral bij drogen of rotsachtigen bodem.

RESONANTIE EN AFSTEMMING.
Wordt een stemvork aangeslagen zoo zal deze een en
denzelfden toon voortbrengen, onverschillig of deze hard of
zacht aangeslagen is. Deze toon is ontstaan, doordat de
vork in trilling is gebracht en deze de trilling aan de
omringende lucht heeft medegedeeld en welke voor ons
als geluidsgolven hoorbaar zyn.
Een in de nabijheid zijnde stemvork, die indien deze
aangeslagen wordt, dus dezelfde eigentrilling heeft, den
zelfden toon zal voortbrengen, zal eveneens door de lucht
golving in trilling komen en denzelfden toon voortbrengen.
Een stemvork met een andere eigentrilling zal niet in
trilling geraken.
In het eerste geval waren de twee stemvorken met
elkander in resonantie.
De electro-magnetische golven volgen nu dezelfde wetten
der resonantie als de geluidsgolven.
Wanneer de ontvanger met den zender in resonantie
gebracht kan worden, dan zal wanneer een ontvanger
op een zender is „afgestemd”, deze ontvanger slechts op
de golven door dezen zender uitgezonden aanspreken, en
op andere golven (van andere golflengte) niet reageeren
en wordt dus een meer zekere telegrafische gemeenschap
gewaarborgd en een meervoudige telegrafie mogelijk ge
maakt.

.
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Bij de Buhmkorff-Inductoren hebben wij een verschijnsel
leeren kennen onder den naam van zelfinductie, die toen
als een schadelijke werking werd vermeld.
Elke geleiding bezit nu zulk een zelfinductie.
Behalve de zelfinductie bezit elke draadgeleiding een
zekere capaciteit, d.i. opnemingsvermogen voor electriciteit.
Condensatoren, bij name Leidsche flesschen, bestaande uit
glazen platen met bladtin bekleed, hebben een zeer groote
capaciteit. Evengoed als de eigentrilling die een stem
vork voortbrengt afhankelijk is van de lengte der beenen,
evengoed is de eigentrilling van een zender of ontvanger
voor draadlooze telegrafie, afhankelijk van het product
van zijne zelfinductie en capaciteit der, voor de golven in
aanmerking komende, draadgeleiding.
Om dus zender en ontvanger op elkander af te stemmen
is het noodzakelijk, dat hunne capaciteit in den vorm van
condensatoren en hunne zelfinductie reguleerbaar is.
De verandering der capaciteit geschiedt door inschakelen
van condensatoren, de reguleering der zelfinductie door
het windingsaantal der in de golfleiding geschakelde spoelen
te veranderen.

HET AF GESTEMDE MARCONI-SYSTEEM.
De Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd., die de tech
nische uitvoering van Marconi’s uitvinding op zich had
genomen, zag de noodzakelykheid van afstemming in en
construeerde een nieuwe zendinrichting, waarbij gebruik
gemaakt werd van het door Prof. Braun te Straatsburg
gevonden beginsel, dat een aan de vonkenruimte parallel
geschakelden condensator en zelfinductiewindingen (in ach
ter elkander schakeling), gesloten trillingskring genaamd,
de goede zendwerking zeer verhoogt.
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Fig. 10 geeft een schematische voorstelling van den
nieuwen Marconi-zender, waarbij de zelfinductie in den
vorm gebracht is van de primaire winding van een soort
transformator en de capaciteit door vermeerderen of ver
minderen van het aantal Leidsche flesschen kan worden
veranderd.
De luchtdraden moeten van zulk een afmeting zijn, dat
hunne „eigentrilling” gelijk is aan */* der golflengte van
den trillingskring '). Dit kan men bereiken door de lengte
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Fig. 10.
van den luchtdraad te veranderen door verplaatsen van
het contact C, dat het eene einde vormt van de secon
daire .transformatorwinding, terwijl het andere einde aan
aarde gelegd is.
Bij den ontvanger is eenzelfde inrichting voorhanden,
zoodat het product van capaciteit en zelfinductie, zoowel
’) Men kan dit vergeleken met een aan het 6ene einde vast
geklemde, lange, veerkrachtige staaf die in trilling gebracht
wordt. Aan het vaste einde bevindt zich een trillingsknoop en
aan het vrye uiteinde vormt zich een trillingsbuik.
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by zender als ontvanger, dezelfde waarde kan gegeven
worden en de afstemming volkomen wordt.
Alleen met zulk een op elkander afgestemde zend- en
opvanginrichting gelukte het Marconi over de geheele
breedte van den Atlantischen Oceaan, tusschen Poldhu in
Engeland en Cap Breton in Noord-Amerika, een telegrafische
gemeenschap te onderhouden, zijnde een afstand van meer
dan 4000 K.M. of gelijk 7io deel van den omtrek der
aarde.
De stations Poldhu en Cap Breton onderhouden ook met
de op den Atlantischen Oceaan varende en met toestellen
voor draadlooze telegrafie uitgeruste schepen, een tele
grafische berichtenwisseling en maken een publiek tele
grafisch verkeer met de opvarenden mogelijk.
De groote voordeelen, die de draadlooze telegrafie aan
de scheepvaart in het bijzonder biedt, hebben deze als
onmisbaar gemaakt. Bijna alle stoomvaartmaatschappijen
hebben tegenwoordig hunne schepen met toestellen voor
draadlooze telegrafie uitgerust en het is zeer te betreuren
dat de onlangs vergane Prins Willem II niet draadloos
met het vasteland in verbinding stond.

HET SYSTEEM TELEFÜNKEN.
Ofschoon alle systemen* voor draadlooze telegrafie in
wezen niet met elkander verschillen zyn de stelsels, die
sinds de uitvinding in 1898 zijn bedacht, zeer talrijk.
Van wetenschappelijke beteekenis zijn de systemen der
Professoren Braun en Slaby, welke zich door patentstrijd,
tot een systeem vereenigd hebben en geëxploiteerd wordt
door de Duitsche Maatschappij Telefunken en welke in
Duitschland een algemeene toepassing gevonden heeft.
Groote verschillen, in beginsel, noch in schakeling van

p

?

27

het systeem Telefunken met het afgestemde Marconisysteem bestaan niet, alleen verschillen de toestellen in
constructie met elkaar aanmerkelijk.
Volgende figuur (fig. 11) geeft een schakelschema van
het zendapparaat, voor proefneming op kleine schaal door
de Mij. Telefunken Berlin, in den handel gebracht, welke
van het in de praktijk gebruikte alleen in grootte verschilt.
In den primairen stroomloop van den Inductor is de
Morse-sleutel geschakeld.
De secondaire windingseinden voeren naar een vonken-
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Fig. 11.

ruimte V terwijl een zelfinductie spoel L en een Leidsche
flesch C, waarvan de bekleedsels over elkander beweeg
baar zijn aangebracht en waardoor een verandering van
de capaciteit kan bewerkt worden, in parallelschakeling
met de vonkenruimte is verbonden. De luchtdraad is ver
bonden aan een winding der zelfinductie-spoel, terwijl de
trillingskring in verbinding staat met een afstemspoel A.
Door verplaatsen van het contact Ky welke met de
z.g. tegencapaciteit, bestaande uit metalen platen of een
netwerk van geïsoleerd koperdraad in verbinding moet
staan, wordt de zender met den ontvanger (fig. 11) in
resonantie gebracht.
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Deze ontvanger is een coherer-ontvanger. De door den
zender uitgezonden golven treffen den luchtdraad van den
ontvanger. Tusschen luchtdraad en tegen capaciteit of
aardverbinding is een constante zelfinductie P, die de
primaire en een spoel vormt van een transformator, reguleerbare zelfinductie L geschakeld, welke weder ter af
stemming is aangebracht.
Deze opname van golven door den ontvangdraad is het
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Fig. 12.

grootste, wanneer zender en ontvanger op elkander afge
stemd zyn.
De coherer bevind zich in een trillingskring gevormd
door de spoel S, die de secondaire windingen zijn van een
transformator (waarvan P de primaire waren) en een
reguleerbare condensator Creg.
De condensator C is aangebracht om den relaisstroom
tegen te houden, evenwel de golf doorlaat.
Door veranderen van de capaciteit van den condensator
Creg is het mogelijk met 3 verschillende golflengten te
werken.
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In de verdere schakeling herkennen wij de schakeling
van Popoff weder.
Met de klemmen K, Kr is het Morse-toestel verbonden.
Behalve het opnemen van telegrammen op de bekende
wijze met coherer, relais, Morse-schrijftoestel, wordt by
dit systeem ook een „sounder” toegepast, door Schlömilch
uitgevonden en welke door groote gevoeligheid uitmunt.
Deze golfaanwijzer berust op het beginsel, dat bij de
ontleding van water door den electrischen stroom de
gasontwikkeling en de stroomdoorgang grooter wordt bij
bestraling met electro-magnetische golven.
Wanneer men twee platinadraden in verdund zwavel
zuur brengt en deze in serie verbindt met een galvano
meter en een batterij van circa 3 volt spanning, dan neemt
men aan de platinadraad-einden een gasontwikkeling waar,
hetgeen toe te schrijven is aan het ontleed wordende
water. Treffen nu electrische golven de electroden, dan
neemt de gasontwikkeling toe en de galvanometer wijst
een vermeerdering van den doorgaanden stroom aan.
Bij dezen z.g. electrolytischengolfdetector van Schlömilch,
moet de platinadraad, die met de positieve pool der batterij
in verbinding staat van buitengewoon kleine afmeting zijn,
nl. bij een doorsnede van 0.001 mM. een lengte hebben
van 0.01 mM.
De Mij. Telefunken heeft voor krijgskundige doeleinden
wagens met apparaten uitgerust. De luchtdraad wrordtbij
deze verplaatsbare stations door een kleine luchtballon
met waterstofgasvulling, de hoogte ingevoerd.
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Zooals gezegd berustten de tot nu bedachte systemen
alle op hetzelfde beginsel en verschillen alle in technische
uitvoering.
In Frankryk worden de systemen van Branly en van
Ducretet het meest toegepast.
Eigenaardig is het, dat Branly, hoewel de uitvinder
van den coherer, een anderen golfdetector bij zijn systeem
gebruikt, den z.g. drievoetcoherer, die het af kloppen onnoodig maakt.
Een andere golfaanwijzer heeft Fessenden bij zijn systeem
ingevoerd en berust op verwarming van een uiterst fijn
platinadraadje door de werking van de aankomende golf.
Deze verwarming heeft een verhooging van den weer
stand tot gevolg en dit is in een telefoon hoorbaar.
Het systeem Lodge—Muirhead, dat in Engeland toe
passing gevonden heeft en ook op de Harwichbooten wordt
aangewend, verschilt in principe niet veel van de besproken
systemen.
In Amerika vindt toepassing het systeem van Tesla.
Dit systeem beoogt het vrij zijn van storingen door golven
van vreemde stations, hetgeen Tesla heeft willen bereiken
door twee zenders met twee zeer verschillende golflengten,
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tegelijkertijd op twee, op deze golflengten afgestemde ont
vangers te laten werken.
De inrichting is zoo gemaakt, dat het Morse-toestel
alleen dan in werking kan treden, wanneer beide ontvangdraden tegelijkertijd door golven van bepaalde golflengte
getroffen worden.
Een golfaanwijzer, waarmede vele goedgeslaagde proeven
genomen zijn, die evenwel in onbruik geraakt is, is de plaat
op anticoherer van Schafer. Deze bestaat uit een ver
zilverd glasplaatje, waarbij het zilverlaagje met een uiterst
fijn mesje of met een graveerdiamant door rechtlijnige
krassen is doorgesneden.
Bij bestraling door electrische golven stijgt de weerstand,
hetgeen op een galvanoscope zichtbaar gemaakt wordt.
Het tot op heden volkomen onopgelost vraagstuk der
draad looze telegrafie is, het op vangen der uitgezonden
golven door vreemde stations onmogelijk te maken en
hierdoor de geheimhouding der telegrammen te verzekeren.
Tot nog toe is het, ondanks vele proefnemingen, even
min gelukt de golven, die zich ringvormig om den lucht
draad uitbreiden, te richten en hierdoor een sterkere
werking op den ontvanger te verkrijgen.
Aangezien de electro-magnetische golven de wetten van
buiging volgen, is de afstand, die door middel der draadlooze telegrafie overbrugd kan worden, onbegrensd, niet
tegenstaande de kromming der aarde.
Ondanks haar kort bestaan heeft de draadlooze telegrafie
een zeer uitgebreide toepassing gevonden, vooral daar
waar een draadtelegrafie onmogeiyk of moeielijk zou zijn
zooals bij de scheepvaart, voor militaire doeleinden en in
landen, waar de draadgeleiding door wilde dieren en
menschen bedreigd wordt.
Het is duidelyk, dat de electro-magnetische golven een
vorm der energie uitmaken en er bestaat theoretisch geen
grond, waarom deze niet geschikt zouden zijn om grootere
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energiehoeveelheden, dan voor het ontkoppelen van een
relais noodig, van de eene naar de andere plaats te zenden.
Zoo gelukte het Tesla een boot en een tram van eenige
kilometers afstand te sturen en Slaby was het mogelijk
een gloeilampje van 20 M. afstand, zonder verbindingsdraad
door de electro-magnetische golven te doen branden.
Zooals men ziet is het gebied der electro-magnetische
golven met de draadlooze telegrafie volstrekt niet afge
sloten.
De draadlooze telegrafie is ééne toepassing der electromagnetische golven, maar zal niet de eenige blijven.
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. . 50 „
41. WALTHEK, Samenstelling van Vliegmachines ....
. .
f 1.25
„ 4la. YVONNE. Nieuw Kookboek. 250 Recepten ....
. . 00 Cent.
„ 42. BABTELS, Kanarieteelt. - Tweede Druk ....
90
„ 43. REMLOF, Hoenderteelt. - Tweede Druk ...
90
„ 4» BARTELS, De Octrooiwet. Handleiding voor den uitvinder
50
„ 4la. YVONNE, Handelscorrespondentie in 4 Talen ....
. ... co „
„ 45. DISSE. Redden van Drenkelingen. Met 9 Foto's ....
. . . .
f 1.25
„ 4fi. REMLOF, Groenteteelt. - Tweede Druk.............................. .
. ... 50 Cent.
„ 47. PREISS, Handleiding voor Postzegelverzamelaars ....
. ... 75 „
„ 48. ORNITHOPWLOS. Exotische Siervogeis...................................
35 „
„ 49. LU RASCO, Handleiding voor Herbarium...................................
50
„ 50. Hoe kan ik mijn brood verdienen?. .
. . 60
„ 51. OSNITOPHILOS, Inheemsche Zangvogels.......................................
00 II
,, 5ja. ANTON, Engelsche Taal met Uitspraak. - Derde Druk ....
. . 60 „
„ 52. ANTON, Hondenverzorging. - Tweede Druk...................................
„ 53 VAN 1)E WAAL, Machineschrljven..........................
„ 54. BOS, Zakhandbook v. d. Machinist-Bankwerker. — Tweede Druk .
1.75
.. 55. BOS, Motor-Machinist. - Tweede Druk ....
50 Cent.
„ 5fi. YVONNE, Bereiding verschillende Dranken. Amcric. Drincs
. . 35 „
„ 57. ABRAAS, Padvinders Seinboek.......................................
„ 58, DE REGT, Nederlandsch voor Vreemdelingen . . .
' ' fn ”
„ 59 YVONNE, Handleiding Jams, Geleien, Compöte's en Vla's . .
! !
/L25
„ oo. WEGKRIF, Wat moet men weten voor men laat bouwen . . .
. . 90 Cent.
„ 01 REMLOF, Bijenteelt op beperkte ruimte . . .
90 „
„ 03. REMLOF, Bloementeelt op beperkte ruimte .
„ 61. TER HAAR, Eten om te loven............................................................. • - - - 80
„
„ r«. YVONNE, Handleiding voor het inmaken van Groenten. - Derde Druk 50 „
35
„ oo. YVONNE. Het gebruiK van de Hooikist. - Tweede Druk
50 II
„ G7. DE REGT, Hollandisch für Deutsche...................................
50 „
„ 68. DE REGT, Dutch for Englishmon............................................
„ 09. DE REGT, Hollandais pour Francais.......................................
„ 70. GALESLOOT, Snoeien van Bloemneeeters...........................
f 1.25
„ 71. SCHILPEROORT Automobielrijden............................................
,. 1.25
„ 72. DE JONG, Administratieve Statistiek......................- •,..................... 7 . .
. . 90 Cent.
„ 73. VAN DER MEULEN, Conservecren van Levensmiddelen. ...
„74. SCHUMACHER-MOHR, Vegetarisch Kookboekje. . . - • • • • • • • £ ••
„ 75. CATENIUS VAN DER MEI.IDKN, Paarden-, Lams- en Schapenvleeac^h . 7» „
76. CATENIUS VAN DER MEIJDEN, Toetjes en Zoetjes....................................... £
„
„ 77. JACOBS, Tabaksteelt.................................................................................................... 90
»
00
„78. ACKERMAN. De Geit
••••••••••• 4...................
•
90
„
„ 79. CATENIUS VAN DER MEIJDEN, VruChten-Recepten . . .

..
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„Men wendt zich tof 1VENS & Co., wil men
vlug, zaakkundig eri billijk bediend worden”.

IVENS & Co.
HOFLEVERANCIERS

NIJMEGEN

GRONINGEN

13—17 Van Berchenslraat

3 Kleine Pelslersfraal

AMSTERDAM

DEN HAAG

115 Kalverstraat

1 24 Noordeinde

Folo-Toeslellen
VOOR THUIS OF OP F
in elke grooffe en voor ieders I
i

N
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