
De photophoon.

Men ziet, er is hier volstrekt geen spraak van zien door elektrici-

teit. Zou bell ooit aan het eerste hebben gedacht? Dit is mogolijk,

maar dan toch zeker niet als hoofddoel. In 1878 reeds kondigde hij

Zien, en wel op aanmerkelijke afstanden zien, door elektriciteit,

evenals de telephoon ons door dezelfde toovermacht nit de verte hoo-

ren doet ....... ziedaar het probleem, omtrent welks oplossing — in

Amerika natuurlijk —
allerlei berichten langs velerlei wegen in de

laatste maanden overal werden verspreid. Al liet de gelukkige vin-

der van die oplossing nog niets rechtstreeks van zich hooren, “men”

verhaalde toch zooveel en zoo stellig van de door hem verkregen uit-

komsten, dat zelfs enkele geleerden van naam zich opgewekt gevoelden

om hunne denkbeelden publiek te maken aangaande de wijze waarop

die zouden kunnen zijn verkregen, en met meer of min avontuurlijke

voorslagen voor den dag kwamen om het elektrisch zien te verwezen-

lijken. Van daar dat zelfs wetenschappelijke tijdschriften zich enkele

malen met die zaak bezig hielden. De lezers van die tijdschriften schort-

ten zeker hun oordeel op en wachtten met verlangen naar vertrouw-

bare berichten, die duidelijk zouden zeggen wat werkelijk verkregen,

gezien was, en dus de sensatieberichten zouden logenstraffen, of geheel

of ten deele bevestigen.

Deze zijn thans gekomen. GRAHAM BELL, de verdienstelijke uitvinder

van den telephoon, heeftaan de American Association
,
in hare vergadering

te Boston van September 11., mededeeling gedaan van de uitkomsten

van een uitgestrekte reeks van onderzoekingen, door hem in verbin-

ding met SUMMER TAINTER in het werk gesteld. Het is daardoorbuiten

twijfel bewezen dat het mogelijk is om gearticuleerde klanken, woorden

en volzinnen dus, van de plaats waar zij gesproken worden over te

brengen naar en hoorbaar te maken op verafgelegen punten, niet door

elektriciteit zooals bij den telephoon, maar door een lichtbundel, welke

van de eene plaats naar de andere geworpen wordt en dus zonder dat

een metalen of anderen geleider, of iets dergelijks, tusschen beide plaat-

sen behoeft aanwezig te zijn.
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in een voordracht, door hem gehouden in do Royal Institution
,

do mo-

gelijkheid aan van “een schaduw to hooren” door dezelfde middelen,
die hij nu heeft gebezigd.

Welke zijn nu die middelen? Evenals hij telegrafen en telephonen

heeft men ook hier do inrichting op hot afzendend en die op het ont-

vangend station afzonderlijk na to gaan. Beginnen wij met do laatste

of liever mot do laatsten, want beu, hoeft achtereenvolgens twee daarvan

gebruikt, die in beginsel on samenstelling aanmerkelijk verschillen.

Do eerste berust op do in aard en in omvang verbazende gevoelig-
heid van selenium — een in 1817 door bebzelius ontdekte, maar tot nog
toe in geen praktisch gebruik gekomen stof — voorlicht, die zich open-

baart in een door bestraling voortgehrachte verandering van het elektrisch

geleidingsvermogon. Het is aan bell en tainteb gelukt om het sele-

nium in zeer dunne plaatjes op zulk ecue wijze van twee daarin vast-

gemaakte geleiders te voorzien, dat zij don elektrischen stroom omstreeks

800 maal beter geleidden dan de beste in dit opzicht, welke door-

vroegere onderzoekers waren gebezigd en dus geschikt waren voor

een gebruik als hot volgende. Men late den stroom van eene galvanische

batterij gaan door zulk oen soleniumschjjfjo en een gewonen telophoon.
Al

naar mate het eerste aan sterker licht wordt bestraald, is ook

Z1 jn geloidiugsvermogen boter en dus do stroom sterker, en omge-
keerd. Elke plotselinge verandering in die lichtsterkte brengt nu een even

plotselinge in de stroomstorkto en dus een tik van den telephoon voort,
eene voortduring van die veranderingen een toon daarvan, enz. Ziedaar

dus een middel om het licht hoorbaar to maken door zijnevoranderingon.
In den loop van hun onderzoek, terwijl zij dit voortzetten mot al

don gelukkigen ijver en do onbevangenheid van menscheu, die niet al
1° geloerd, dat is niet te zeer aan vooraf vastgestelde theorieën ge-
kluisterd zijn, vonden bell en tainter nog een tweede, veel eenvou-

diger on theoretisch
nog opmerkelijker middel tot hot hoorbaar maken

va,n lichtveranderingen. Zij ontdekten namelijk dat een menigte zelf-

standigheden
,

als zij in den vorm van dunne platen of niet te dikwandige
buizen

aan snol afwisselend licht worden blootgesteld, daardoor in met do

lichtafwisselingen isochronische trillingen geraken, trillingen van do

massa, die als gelnidstrillingon aan do omringende lucht en daardoor aan
ons oor zich mededeolen. Van do door hen te dien opzichte onderzochte
Z ° 3 undigheden waren hot hard govulcanisoerde caoutchouc (eboniet)
° U

' ,nt,m°uinm, welke het verschijnsel ’t duidelijkst vertoonden.
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Ziedaar dus twee middelen om lichtafwisselingen, om intermittent

of, zooals bell hot bij voorkeur noemt, golvend licht om te zetten in

geluidstrilliiigou. Om die afwisselingen voort te brengen heeft hij een

aantal middelen beproefd en moor of minder doeltreffend bevonden.

Do eenvoudigste inrichting bestaat uit twee plaatjes van oen ondoor-

schijnende stof, beide van een aantal in plaats overeenkomendespleten

voorzien, die op geringen afstand van elkaar geplaatst worden op den

weg van don lichtbundel, waarin men do afwisselingen wonscht te

doen ontstaan. Wordt nu het oeno in zijn eigen vlak heen en weder

bewogen of ook gedraaid om een as, terwijl het andere onbewegelijk

is, dan worden de spleten in beiden, die eerst juist achter elkander

stonden on dus het licht doorlieten, bij elke beweging ten opzichte

van elkaar zoo van plaats veranderd, dat zij voor een oogenblik dien

doorgang geheel of gedeeltelijk afsluiten om dien in hot volgende weder

vrij te laten. Valt dus die lichtbundel op een op grooten afstand ge-

plaatst solcniumpRiatjo, dan zal do daarmede verbonden telephoou

daar oen aantal tikken doen hooren, overeenkomende met het aan-

tal hoen- on wedergangon van hot spletonplaatjo. En gaat dit snol

genoog heen on weder, dan hoort men daar een toon, waarvan hij
,

die het splotenplaatjo hier in trilling brengt, de hoogte geheel in zijn

macht hoeft en dien hij bovendien elk oogenblik kan doen ophouden

en na korter of langer tijd weder beginnen. Op deze wijze zijn hoor-

bare tonen op geringen afstand voortgebracht door zeer zwak licht,

b. v. dat van een gewone kaarsvlam, on op aanmerkelijke^afstand signa-

len overgobracht door het licht van een petroleumvlam of door Drum-

mondlicht, dat voortdurend in “golving” werd gehouden op do boven

beschreven wijze on met een door do hand bewogen ondoorschijnend

scherm met langer of kortere tusschenpoozen onderbroken, waardoor

do punten on strepen uagebootst werden van het Morse-alphabot.

Wordt oen dor beide spletonplaatjes op geschikte wijze verbonden

aan een veerkrachtig vlies, dan doet dit, als hot door geluid in tril-

ling wordt gebrachj, het plaatje in die beweging deelen. Daardoor

“golft” de lichtbundel
op volkomen dezelfde wijze met de gcluidstril-

liugen, en do uitkomst moot zijn dat de door dien bundel getroffen

ontvanger — hot op een afstand geplaatste seleniumplaatje met batterij on

telophoon — in dezen laatston volkomen hotzefde geluid hoorbaarmaakt.

Bkll geeft een aantal andere middelen aan, dienstig om geluidgolven

in lichtgolvingon te veranderen, die op een afstand weder in geluid-
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golvingen kunnen worden omgezet. Beproefd — on met volkomen vol-

doenden uitslag —
heeft hij do volgende inrichting, die even opmerkelijk

is door hare eenvoudigheid als door haar werking. De ondorstaando

schematische afbeelding kan dienen om do beschrijving en misschien

al het voorgaande te verduidelijken.

Een bundel evenwijdige lichtstralen, van do zon of van oenigo andere

lichtbron van toereikende kracht afkomstig, treft een bolle lens L,

waardoor zij samonloopend worden. In of bij het brandpunt dier stralen

is oen schuin gericht spiegeltje M geplaatst, dat do stralen, nu uiteen-

loopond, torugkaatst naar oen tweede leus B waardoor zij weder even-

wijdig worden. Dit spiegeltje is geen gewoon van metaal of dik glas,
maar niets anders dan een zeer dun plaatje mica of glas, zooals men

bet voor bedekking der mikroskoopvoorwerpen gebruikt. Een niet

a
’

te zwak geluid, dat in de nabijheid daarvan weerklinkt, brengt het

m mot zijne eigene geheel overeenkomstige trillingen. Deze gaan nood-

zakclijk gepaard met afwisselende vervormingen van zijne oppervlakte,
die daarmede alwederom volmaakt overeenkomende veranderingen te-

weegbrengen in do richting van het daardoor toruggokaatste licht. Valt

dit licht, na door do lens B evenwijdig te zijn gemaakt, juist en geheel

°P oen hollen spiegel R 11 zoolang hot spiegeltje geheel onbewogen blijft,
dan zal dit niet meer, of althans niet meer ten volle, het geval zijn
bij ook de geringste verandering in do richting van het terugkaatsing-
vlak, vooral niet als do lens cn de spiegel op een aanmerkelijkeu afstand

vau elkander geplaatst zijn. De trillingen van hot spiegeltje zullen

bus aanzienlijke on — het kan niet te dikwijls herhaald worden — mot

geluidstrillingon volmaakt overeenkomstige afwisselingen teweeg-
biengen in de verlichting van een in het brandpunt dos spiegels
geplaatst seleniumplaatje S, waardoor, met behulp van de batterij

)
111 don telephoon T hot geluid — dat kan hier zijn hot gospro-

eno duidelijk wordt weergegeven.
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Toon zulk een ontvanginrichting geplaatst was en behoorlijk gericht

in bell’s laboratorium te Washington
, en, voor een eerste proef op zulk

oen afstand, bot veerkrachtig spiegeltje in don zonneschijn op 213 Meters

daarvan verwijderd, sprak tainter, daar: “Mr. bell, als gij hoort wat

ik
zog, kom dan aan hot venster on wuif met uw hoed” ... onoogen-

blikkolijk zag hij dit geschieden. Mot hoe groot ecu vreugde deze uit-

komst door do beide proefnemers word begroot, kan alleen hij beseffen, die

zulk oen uitnemend genot althans eens in zijn loven hoeft gesmaakt.

Zulk oen oogonblik vergoodt ruimschoots maanden en jareu zwoogeus,

vol inspanning en aanvankelijke teleurstellingen. Jammer maar
,
dathet

voor verreweg do meeste uitvinders do eenigo bolooning is en blijft!

Zal die afstand van honderden meters ook op duizenden kunnen

worden gebracht en zal, dan vooral, een lichtenevel in don dampkring

de overbrenging niet aanmerkelijk kunnen verzwakken of ook tijdelijk

onmogelijk maken? Dat dit mogelijk is kan niet worden ontkend,

doch in hoeverre dit hot nut van den photophoou — zoo noemde bell

zijn werktuig — zal' verminderen en dus do toepassing daarvan in den

weg staan, kan alleen de tijd leeren. Bovendien zijn er een aantal ge-

vallen denkbaar, waarbij dit bezwaar, gesteld dat hot niet geheel opge-

hoveu worden kan, ruimschoots wordtopgewogon door hot voordeel, dat

de photophoon boven beli.’s eerste wonder: don tolephoon, aanbiedt,

van geen vooraf gelegde geleiding te behoeven van het eono station

naar het andere.

Hoc grooter do afstand, waarop de photophoon werken moet, des

te grooter zeker wordt de moeiolijkheid om beide deden daarvan nauw-

keurig genoog op elkander te ricbten. Door een toovalligen samenloop

bevat hetzelfde uomracr van hot engolsche tijdschrift Nature, waaraan

do moeste der boven vermelde bijzonderheden zijn ontleend (dat van

23 September 1880) ook nog een beschrijving on afbeelding van oen

door anderson verbeterde heliograaf-inrichting, die zeker hiertoe uit-

nemende diensten kan bewijzen.

H. October 1880. W.M. Logeman
.

1 Meer of minder uitvoerig ia dit onderwerp ook behandeld in de Scienlific American
,

18 Sept, on 2 Oct. 1880, do Revue scientique van 25 Sopt. en 19 Oct. La Nature N° 383.


