BEGINSELEN
DER

NATUURKUNDE.

BEGINSELEN
DER

NATUURKUNDE
DOOR

H. A. LORENTZ.
NEGENDE, ONVERANDERDE DRUK.

BEWERKT DOOR

H. A. LORENTZ

L. H. SIERTSEMA.

EN

EERSTE DEEL.

BOEKHANDEL

~.N

DHUKKERIJ

VOORHEEN

E. J. BRILL.
LEIDEN. -

1929:

VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Bij de bewerking van den tweeden druk van dit leerboek
heb ik in inhoud en vorm vrij wat veranderd. In het laatste
hoofdstuk van het eerste deel is het voornaarriste uit de theorie
van het molekulaire evenwicht opgenomen. Ook andere hoofdstukken zijn ten deele omgewerkt; onjuistheden en minder
duidelijke uitdrukkingen werden zooveel mogelijk verbeterd.
De welwillende opmerkingen van den Heer Dr. C. MENSINGA
te Zwolle zijn mij daarbij van veel nut geweest.
Wat den vorm aangaat vindt men, evenals in den eersten
druk, in kleine letters datgene wat, althans bij een eerste
lezing, en door velen voor goed, zal kunnen worden overgeslagen. Voor hetgeen er -dan nog overblijft zijn thans echter
twee lettersoorten gebezigd; wat met de grootste gedrukt is
bevat de hoofdzaken en vormt vrij wel een afgerond geheel.
H. A. LORENTZ.
LEIDEN,

Juli 1893.

VOORBERICHT VOOR DEN VIERDEN DRUK.
Deze nieuwe druk, b\j welks bewerking Dr. SIERTSEMA zoo
vriendelijk was, mij zijne hulp te verleenen, onderscheidt zich,
wat het eerste deel betreft, slechts weinig van den vorigen.
Eenige veranderingen, voornamelijk in het tweede en zesde
hoofdstuk, hebben, naar wij hopen, tot vereenvoudiging en
verduidelijking geleid. In het tweede deel zullen wij de behan·
deling der electrische verschijnselen eenigszins wijzigen door tot
op zekere hoogte van de electrenentheorie gebruik te maken.
De drie lettersoorten zijn gebleven. De ondervinding heeft
geleerd dat de aanstaande studenten in de geneeskunde in den
regel het best doen, de met kleine letters gedrukte gedeelten
geheel over te slaan. Gaat dus dit werk voor sommigen hier
en daar wat te ver, het vereisebt aan den anderen kant een
aanvulling, daar het, overeenkomstig de bestemming om als
leiddraad bij mijne colleges te dienen, slechts weinig beschrijvingen en afbeeldingen van instrumenten bevat, en vele belangrijke bijzonderheden,, o.a. van historischen aard, zijn weggelaten. Ik meen daarom de lezers uitdrukkelijk te moeten
aanraden, zich niet tot dit leerboek te bepalen, maar zich
bovendien een uitgebreider handboek aan te schaffen, dat niet
bestemd is om geheel te worden doorgewerkt, maar om nu
en dan te worden geraadpleegd.
H. A. LORENTZ.
LEIDEN,

October 1904.
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WlSKUNDIGE INLEIDING.

§ 1. Samenvatting der uitkomsten van metingen in een
tabel. Alvorens met het onderwerp van dit leerboek te beginnen, zullen wij eenige dikwijls te pas komende wiskundige
beschouwingen en methoden bespreken. Wij gaan daarbij van
een eenvoudig voorbeeld uit.
Wanneer de warmtegraad of temperatuur van een lichaam
verhoogd of verlaagd wordt, ondergaat ook de ruimte die het
inneemt een verandering. Wil men dit verschijnsel onder·
zoeken, dan moet men in de eerste plaats nagaan of bij twee
proeven bij welke de temperatuur dezelfde is, ook voor het
volume even groote waarden worden gevonden. Dit is werkelijk
het geval, en de uitkomsten van de bij verschillende warmtegraden verrichte metingen kunnen nu in een uit twee kolommen bestaande tabel worden vereenigd ; in de eerste kolom
worden de temperaturen opgeteekend, bij welke men heeft
waargenomen; achter elke temperatuur staat het daarbij behoorende volume.
Op deze wijze heeft men voor het water de volgende tabel
gekregen:
Temperatuur.
Volume.
Volume.
Temperatuur.

0
1
1,000276
11
11,2
'I
0,9
1,000391
0,999966
1:
12,7
!]
1,000763
0,999900
2,1
15,0
1:
1,001123
5,2
0,999861
17,4
11
,I
1,001484
0,999941
7,2
19,2
9,1
1,000086
11
I
De temperaturen zijn hier in graden naar de schaal van CELSIUS
opgegeven, en als eenheid van volume is de ruimte gekozen,
die de onderzochte hoeveelheid water bij 0° inneemt.
L. I.

[
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§ 2. Standvastige en veranderlijke grootheden. Functiën.
Grootheden die, zooals hier de temperatuur en het volume, voor
verschillende waarden vatbaar zUn, worden vemnderlijke grootheden genoemd. Daartegenover staan standvastige of constante
grootheden, zooals de verhouding van een cirkelomtrek tot de
middell\jn, of het gewicht dat een voorwerp op een bepaalde
plaats der aarde heeft.
Om uit te drukken dat aan elke temperatuur een bepaald
VQlume wantwoordt, en dat dit met de temperatuur verandert,
zegt men dat het volume van de temperatuur afhangt, of wel,.
dat het een functie daarvan is. De temperatuur wordt de onafhankelijk veranderlijke, het volume de afhankelijk veranderlij~
genoemd.
Dezelfde termen worden in alle soortgelijke gevallen gebezigd.
Zoo is de tijd in welken een slinger een schommeling volbrengt een functie van de lengte van den slinger. Het gewicht
van een liter waterhoudenden alcohol is een functie van de verhouding der daarin aanwezige hoeveelheden alcohol en water.
Eveneens kan men den logarithmus van een getal een functie
van dit getal zelf, en den sinus van een hoek een functie van
den hoek noemen.
Een functie is bekend, wanneer men weet welke waarde zU
voor elke waarde van de onafhankelijk veranderlijke aanneemt.
Iedere bekende functie kan in een tabel worden voorgesteld.
De tabel van de vorige §, de logarithmen- en sinustafels kunnen als voorbeelden dienen.
§ 3. Algebraïsche voorstelling van een functie. Als x een
veranderl\jke grootheid is, zal ell~e algebraïsche of goniometrische uitdrukking waarin x voorkomt, b.v. 3 x+ 5, x 2 - 4 x+ 6,.
"tr x 2, ex, sin x, tg (a x+ b), een functie van x zijn.
Heeft tnen de waarden van een functie door metingen leeren
kennen en in een tabel vereenigd, dan ligt het voor de hand
te beproeven, die functie door een uitdrukking zooals de ZO()
even bedoelde voor te stellen.
Trachten wij dit te doen voor de in § 1 opgegeven waarden
van het volume van een hoeveelheid water. Wij zullen ons
daarbij beperken tot het temperatuurinterval van 7°,2 tot 19°,2.
Het eénvoudigst zou de gezochte uitdrukking worden wan-
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neer de uitzetting van het water voor achtereenvolgende ge1\jke temperatuurverhoogingen telkens even groot was. Daar de
geheele volumevermeerdering bij verwarming van 7°,2 tot 19°,2
0,001543 bedraagt, zou dan voor elken graad de uitzetting
0,001543

--nr·-- =

.
o,ooo1286

moeten zijn. Stelt men nu een willekeurige temperatuur tusschen
7°,2 en 19°,2 door t, en het daarb\i behoorende volume door v
voor, dan zou
V=

0,999941

+ 0,0001286

( t - 7,2)

zijn; de eerste term hierin stelt nl. het volume bij 7°,2 en de
laatste de uitzetting bij verwarming van 7°,2 tot t0 voor.
Bij ontwikkeling wordt
'1:

= 0,9990151

+ 0,0001286 t

.

•

.

.

. (1)

Daar deze formule uit een onderstelling is afgeleid, moet men nog
onderzoeken of zij werkelUk de uitkomsten van de waarneming
voorstelt. Te dien einde substitueert men in de vergelijking
achtereenvolgens t=9,1; 11,2; 12,7; 15,0; 17,4 en vergelijkt
de waarden die men voor v krijgt, met de experimenteel bepaalde. De uitkomsten zijn op een wijze die geen toelichting
behoeft in de volgende tabel vereenigd.
Temperatuur.
7,2
9,1
11,2
12,7
15,0
17,4
19,2

Volume.
waargenomen.
berekend.
0,999941
1,000086
1,000276
1,000391
1,000763
1,001123
1,001484

0,999941
1,000185
1,000455
1,000648
1,000944
1,001253
1,001484

Verschil.
waarn. - ber.
0
99
-179
-257
-181
-130
0
-

De eenvoudige formule (1) blijkt dus de waarnemingen zeer
gebrekkig voor te stellen; trouwens, men had ook op andere
wijze kunnen zien dat de onderstelling waarop zij berust niet
juist is. Van die onderstelling uit,gaande, kan men nl. uit elke
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twee op elkaar volgende waarnemingen de volumevermeerdering per graad temperatuurverhooging afleiden; de op die wijze
gevonden getallen zouden aan elkaar gelijk zijn als de onderstelling juist was. In werkelijkheid vindt men echter dat die
getallen steeds grooter wörden; terwijl voor het temperatuurinterval van 7°,2 tot 9°,1 het getal 0,000145 wordt gevonden,
krijgt men voor hot temperatuurinterval van 17°,4 tot 19°,2 de
uitkomst 0,000361.
Hiermee staat in verband, dat de met de formule (1) berekende waarden alle te groot zijn. Past men b.v. de vergelijking
toe voor de temperatuur 13°,2, het gemiddelde van de twee
uiterste temperaturen 7°,2 en 19°,2, dan wordt voor het volume
een waarde gevonden, die eveneens het gemiddelde is van de
waarden die het bij 7°,2 en 19°,2 heeft. In werkelijkheid echter
zal het volume van 7°,2 tot 13°,2 minder toenemen dan van
13°,2 tot 19°,2; het zal dus bij 13°,2 nog beneden het gemiddelde tusschen 0,999941 en 1,001484 liggen.
§ 4. Wti zullen nu beproeven of wij met een vergelijking
van meer ingewikkelden vorm beter kunnen slagen dan met
de formule (1). Stelt men

v =a + b t + c t2 ,
dan kan men de coëfficienten a, b elb c zoo bepalen, dat voor
drie temperaturen het volume de waarde aanneemt, die door de
metingen is gevonden. Zal dit b.v. het geval ztjn voor 7°,2;
12°,7 en 19°,2, dan moet voldaan worden aan de vergel~jkingen

a+ 7,2 b + ( 7,2) 2 c = 0,999941,
a+ 12,'7 b + (12,7? c = 1,000391,
a+ 19,2 b + (19,2) 2 c = 1,001484,
waaruit volgt

a= 1,0000098; b = - 0,00006136; c = 0,000007195.
Vergelijken wij nu weer de met de formule, d. w. z. met de
vergelijking
V=

1,0000098- 0,00006136 t + 0,000007195

f2

•

•

(2)

berekende waarden met de waargenomene, dan vinden wij het
volgende:

5
Temperatuur.
7,2
9,1
11,2
12,7
15,0
17,4
19,2

Volume.
berekend.
waargenomen.
0,999941
0,999941
1,000047
1,000086
1,000276
1,000225
1,000391
1,000391
1,000763
1,000708
1,001120
1,001123
1,0014841,001484

Verschil.
waarn.- ber.
0
+ 39
+ 51
0

+ 5~
+ 3
0

De aansluiting aan de waarnemingen is, zooals men ziet, bij
de formule (2) vrij wat beter dan bij (1), en nog beter zou zij
zijn, wanneer men een vergelijking van den vorm

v = a + b t + c t~ + d t\ .

.

(3)

dus met 4 standvastige grootheden, had gebezigd. Dit ligt trouwens in den aard der zaak. Want met de formule (1) konden
wU van twee, met de formule (2) van drie waarnemingen de
uitkomst volkomen weergeven, en steeds zal dit het geval zijn
met evenveel waarnemingen als er in de formule constanten
voorkomen, zoodat men, door het aantal dezer laatste groot
genoeg te maken, van zoo vele metingen als men wil de uitkomst
nauwkeurig kan voorstellen. Geen wonder, dat dan ook voor
daartusschen gelegen metingen bij vermeerdering van het aantal
constanten de uitkomsten die de formule ons geeft minder en
minder van de uitkomsten der waarnemingen afwijken.
Wij hebben boven voor de bepaling der constanten in de formule (2) drie waarnemingen willekeurig uitgekozen, nl. die bij
de temperaturen 7°,2; 12°,7 en 19°,2, en gezorgd dat de formule geheel met de uitkomsten van deze waarnemingen overeenstemt. Er bestaan intusschen wiskundige hulpmiddelen waardoor men de coëfficienten zoo kan bepalen, dat, al stemt misschien
voor geen enkele waarde der onafhankelijk veranderlijke de
stelkundige uitdrukking geheel met de uitkomst van de meting
overeen, toch voor het geheele stel waarnemingen de aansluiting
zoo goed mogelijk wordt. Door di.e hulpmiddelen, welke wij hier
niet nader kunnen bespreken, heeft men een formule van den
vorm (3) opgesteld, die hBt volume van een hoeveelheid water
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voor alle temperaturen die in de tabel van § 1 voorkomen met
voldoende nauwkeurigheid voorstelt. Daar het volume bij 0° als
eenheid gekozen werd, heeft men a = 1 genomen; verder heeft
men b, c en d zoo bepaald, dat voor de andere temperaturen de
verschillen tusschen de waargenomen en de berekende waarden
zoo klein mogelijk worden. De bedoelde formule is
V= 1 -- 0,00006531 t -t- 0,000008489 t 2 +
+ 0,00000005607 t 3 • • • • • • • • (4)
In hoeverre zij de waarnemingen voorstelt blijkt uit de volgende tabel.
Verschil.
Volume.
Temperatuur.
berekend.
waarn. - ber.
waargenomen.
0,999948
0,999966
0,9
+ 18
0,999900
0,999900
0
2,1
-21
0,999882
0,999861
5,2
8
0,999941
0,999949
7,2
1,000066
1,000086
9,1
+ 20
1,000276
1,000255
11,2
+ 21
-34
1,000425
1,000391
12,7
1,000763
1,000741
15,0
+ 22
-15
1,001138
1,001123
17,4
1,001484
1,001478
19,2
+ 6
§ 5. Empirische en theoretische formules. Formules, zooals
de vergelijkingen (2) en (4), waarmee men geen andere bedoeling heeft dan de uitkomsten van de waarnemingen zoo goed
mogelijk weer te geven, worden empirische formules genoemd.
Zij zijn voor allerlei verschijnselen in zeer uiteenloopende vormen opgesteld. Formules daarentegen, die berusten op een
inzicht in het wezen der verschijnselen eh in de wetten die deze
beheerschen, dus op een theorie, worden theoretische formules genoemd. De vergelijking (4) zou zoodanige formule zijn, wanneer
men zich kon voorstellen wat er in het water bij een temperatuurverhooging verandert, en wanneer men daaruit kon afleiden dat er in de uitdrukking voor het volume, naast een
standvastig gedeelte, termen met de eerste, tweede en derde
macht van t moeten voorkomen.
Het kan gebeuren, dat een formule die men eerst als een
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~mpirische

heeft opgesteld, naderhand uit een theorie wordt
afgeleid. Daarop zal het meest kans zijn, als zij een eenvoudigen vorm heeft en de waarnemingen zeer goed weergeeft.
Van vergelijkingen echter, die hare overeenstemming met de
waarnemingen alleen te danken hebben aan hot groote aantal
standvastige grootheden die zij bevatten, is het niet waarschijnlijk, dat zij ooit in theoretische formules zullen overgaan. Zij
.zullen misschien, zoodra wij het verschijnsel beter begrijpen,
vervangen kunnen worden door een veel eenvoudiger theoretische formule van een geheel andere gedaante. Zeer ingewikkelde vergelijkingen zijn echter ook als empirische formules
van weinig of geen waarde, want men kan de grootte van de
afhankelijk veranderlijke even goed aan een tabel als aan zulk
een vergelijking ontleenen.
Zoowel een empirische als een theoretische betrekking kan
overigens haar nut hebben, al stemt zij niet geheel met de
waarnemingen overeen. Voor sommige doeleinden kan reeds een
ruwe voorstelling van de uitkomsten der metingen voldoende
zijn. En, vertoont een theoretische formule kleine afwijkingen
van de werkelijkheid, dan volgt daaruit nog niet, dat de theorie
waaruit zij is afgeleid geheel vm:worpen moet worden. Het
kan zijn, dat die theorie in hoofdzaak juist is en dat men
alleen bijzonderheden van ondergeschikt belang buiten beschouwing heeft gelaten.
§ ö. Interpoleeren. Menigmaal wensebt men een veranderlijke grootheid te kennen voor een waarde van de onafhankel\jk
veranderlijke, die bij de metingen niet is voorgekomen, maar
tusschen de waarden in ligt, waarvoor de waarnemingen zijn
gedaan. Dit is gemakkelijk zoodra een geschikte empirische
formule is opgesteld; men heeft dan slechts hierin te substitueeren. Zoo geeft b.v. de formule (4) de volgende getallen:
Temperatuur.
0
1
2
3
4

Volume.
1
0,999943
0,999903
0,999879
0,999871

Verschillen.

-57
-40
-24
- 8

8,

Temperatuur.
4
5
6
7
8

9
10

Volume.
0,999871
0,999879
0,999902
0,999940
0,999992
1,000059
1,000140

Verschillen.

+

8
+23
+38
+52
+ 67
+ 81

Het is van belang op te merken dat, wanneer een empirischeformule is gevonden, die de waarnemingen goed weergeeft voor
de waarden van de onafhankelUk veranderlijke die binnen een
zeker interval liggen, deze formule nog niet voor waarden
buiten dat interval de functie goed behoeft voor te stellen. Wij
hebben ons b.v. bij de afleiding van de vergelijking (2) bepaald
tot temperaturen tusschen 7°,2 en 19°,2 en het is nu volstrekt
niet zeker dat die vergelijking ook voor t = 0° of t = 30° het
juiste volmne zal opleveren. Inderdaad geeft de formule voor
t = 0, v = 1,0000098, terwijl dan v = 1 moet zijn.
Men kan ook interpoleeren zonder van een empirische formule gebruik te maken, door nl. rechtstreeks van een tabel
uit te gaan. Bij het werken met een logarithmentafel b.v. volgt
men hierbij een bekenden regel, die op de omstandigheid berust~
dat bij kleine veranderingen van de met elkaar samenhangende
grootheden de aangroeiing van de eene evenredig met die van
de andere gesteld mag worden.
Wil men op dergelijke wijze uit r1e tabel van § 1 het volume
van het water bij 10° afleiden, dan kan men als volgt redeneeren.
Stijgt de temperatuur van 9°,1 tot 11 °,2, dus met 2°,1, dan
neemt het volume toe met 0,000190; derhalve zal, als de temperatuur de kleinere verandering van 9°,1 tot 10°, dus een aang'roeiing van 0°,9 ondergaat, het volume toenemen met
0,000190 ~Q~~ = 0 000081
2,1
'
.
Het gezochte volume is derhalve
1,000086

+ 0,000081 = 1,000167.

Deze uitkomst verschilt van die welke

w~j

boven uit de
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formule (4) hebben afgeleid, en van de beide waarden is de
laatstgenoemde, d.i. 1,000140 te verkiezen. De berekening die
wij nu hebben uitgevoerd, berust nl. op do onderstelling dat bij
gelijke temperatuurverhoogingen het water zich telkens evenveel uitzet, een onderstelling die wU reeds als onjuist leerden
kennen. De lezer zal overigens inzien dat het interpoleerent
zooals w\j het zoo even deden, hierop neerkomt, dat men de
uitkomsten van de beide waarnemingen, waartusschen geïnterpoleerd moet worden, door een formule van den vorm (1)
voorstelt, en dan daarin de waarde van de onafhankelijk veranderlijke, voor welke men de functie wensebt te kennen
substitueert. Men kan ook zeggen dat men in § 3 op dezelfde
wijze tusschen t = 7°,2 en t = 19°,2 geïnterpoleerd heeft als.
zoo even tusschen t = 9°,1 en t = 11 °,2.
Dat w~j ook nu eon te groote uitkomst kregen, kan ons na
het in § 8 gezegde niet verwonderen. Verder ziet men aan de
gevonden getallen dat de aangegeven wijze van interpoloeren
des te beter tot het doel voert, naarmate de waarden van do
onafhankelijk veranderlijke, waarmee men te doen heeft, dichter
bij elkaar liggen.
Om het interpoloeren gemakkel\jker te maken, en om een
beter overzicht te geven van de veranderingen van een functie
worden menigmaal in tabellen, waarin de onafhankelijk veranderlijl<9 met gelijke verschillen opklimt, de verschillen van
de ach te. reenvolgende waarden der functie opgenomen. Men
vindt die verschillen gewoonl\jk in logarithmentafels en ook in
de tabel van deze §.
§ 7. Wil men nauwkeuriger intArpoleeren dan volgens den
hier besproken eenvoudigen regel, dan kan men, in plaats van
twee, drie in de tabel op elkaar volgende waarden van de functie
gebruiken, en deze door een formule van de gedaante (2) voorstellen. Om b.v. het volume van het water bij 10° te vinden
kan men in do vergel\jking

v =a+ b t

+ct~

de coêfficienten zoo bepalen, dat voor t = 9,1; 11,2 en t2,7
het volume de waarden aanneemt, die in§ 1 werden opgegeven.
Vervolgens moet men t = 10 substitueeren.
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Het eenvoudigst wordt deze bewerking, als in de tabel de waarden der
<>nafhankelijk veranderlijke met gelijke verschillen opklimmen.
p
Laat drie. achtereenvolgende waarden van die veranderlijke zijn x, x
en x+ 2 p, en laat de daarbij behoorende waat•den van de functie zijn y 11 y 2
en y 3 . Stel, dat men de waarde van de functie wensebt te kennen voor de
waarde x+ q van de .onafhankelijk veranderlijke, waarbij q < 2p i~.
Men kan vooreerst de vet·schillen y 2 - y 1 en y 3 - y 2 opmaken, die wij
<toy) 1 en (b.y)2 zullen noemen.
VerdeJ; neme men het verschil (l::.y) 2 - (t.y) 11 dat wij door 1'::.2 y zullen
aanduiden en dat men het tweede verschil noemt. Natuul'iijk kan men een
geheele kolom van zulke verschillen achtet• de kolom der ee1·ste verschillen
.opstellen.
De gezochte waarde van de functie is nu

+

Yt

tov)t + ! i(i +ie
p p
p

1 ) b. 2 y

. . . . • . (5 >

Wil men b.v. aan de tabel der vorige § de waarde van het volume vom·
8°,5 ontleenen, dan is
9_
p

= 0,5, y = 0,999992,
1

(óy) 1

= 0,000067,

1'::.2

y

= 0,000014

en de uitdrukking (5) geeft voor het volume
1,000024.

Natuurlijk kunnen in (5) de gt·ootheden

y 1, (L:.y) 1 en b,2y

soms negatief zijn.

§ 8. Bij berekeningen, zooals die in deze en de voorgaande
~ § ter sprake kwamen, moet men niet· uit het oog verliezen,

dat de uitkomsten van waarnemingen nooit volkomen nauwkeurig zijn. In de getallen van § 1 schuilen fouten van de eene
of de andere richting, d.w.z. die getallen zijn iets te groot of
te klein. Door de omstandigheden waaronder de waarnemingen
gedaan zijn in aanmerking te nemen, en door verschillende
metingen met elkaar te vergelijken, kan men zich in zoo verre
een oordeel over deze fouten vormen, dat men kan zeggen welk
bedrag zij hoogstens kunnen hebben.
De overeenstemming van een formule met de waarnemingen
is nu als voldoende te beschouwen, wanneer de verschillen tusschen de waargenomen en de met de formule berekende waarden
niet grooter zijn dan het bedrag dat de fouten kunnen hebben.
Van dit bedrag hangt het af, hoeveel decimalen men in het
getal dat de uitkomst van een meting voorstelt zal neerschrijven;
men moet vermijden, vele decimalen aan te geven, waarvan
men toch niet zeker is. Kent men b.v. de lengte van een lijn
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nauwkeurig tot in centimeters, dan zou het neerschrijven van
een cijfer dat honderdsten van millimeters voorstelt, niet alleen
noodeloos omslachtig zijn, maar bovendien een valsohen sch\jn
van nauwkeurigheid geven.
Het verdient aanbeveling, hoogstens één decimaal meer aan
te geven dan die waarvan men geheel zeker meent te zijn.
Worden uit getallen die zelf niet nauwkeurig bekend zijn,
door berekening andere afgeleid, dan is ook daarin geen volkomen juistheid te verwachten. Zoo zal b.v. uit de waarden die
in § 1 voor het volume werden opgegeven, nooit door inter·
poloeren de waarde bij een tusschengelegen temperatuur tot in
7 decimalen nauwkeurig kunnen worden gevonden. Van daar,
dat w~i in § 6 de deeling van 0,000190 X 0,9 door 2,1 niet
verder dan tot in de zesde decimaal hebben voortgezet.
Worden in een getal decimalen weggelaten, dan moet men
het laatste cijfer dat men behoudt met de eenheid verhoogen,
als het volgende c\jfer boven 5 ligt. Zoo is b.v. 0,19 een meer
nauwkeurige verkorting van 0,186 dan 0,18 zou zijn.
§ 9. Graphische voorstelling va.n den loop eener fnnctie.
Coördinaten. Behalve in een tabel of een formule kan men
den loop van een functie, d. w. z. de wijze waarop zij verandert,
ook in een figuur uitdrukken. Deze veelvuldig gebezigde gra·
phische voorstelling berust" hierop, dat men de waarden van
allerlei grootheden door de lengte van rechte 1\jnen kan aangeven. Is een grootheid zelf een lijn, dan kan zij in de natuur·
lijke grootte of op verkleinde of vergroote schaal in een figuur
worden gebracht. Wil men een grootheid van anderen aard
voorstellen, dan kan men, nadat zij in een bepaalde eenheid
is uitgedrukt, een lijn a van willekeurige lengte kiezen om
die eenheid aan te geven; bevat de grootheid p eenheden,
dan is de gezochte voorstelling een lijn die p malen de lijn
a bevat.
Om nu een meetkundig beeld van den loop eener functie te
kr~jgen, stelt men verschillende waarden van de onafhankel\jk
veranderlijke en de daarbij behoorende waarden van de functie
door lijnen voor, en neemt al die lijnen zoo in een figuur op,
dat men goed kan onderscheiden, welke_ lijnen op de eene en
welke op de andere veranderlijke betrekking hebben, en boven-
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dien duidelijk ziet welke twee lijnen telkens bij elkaar behooren.
Gewoonlijk gaat men als volgt te werk. Op een rechte lijn
0 X (Fig. 1) wordt een vast punt 0 aangenomen, en de lijn 0 A,
die een waarde van de onafhankelijk veranderlijke voorstelt,
wordt van 0 af op 0 X uitgezet; daarna
Fig. 1.
wordt de 1\jn A P, die de waarde van de
IJ
functie aangeeft, in A loodrecht op 0 X
geplaatst. Het punt P geeft dan door zUn
B ---~----:P
ligging twee bij elkaar behoorende waarden
van de veranderlijke grootheden aan; elk
:
'
nieuw stel waarden zal een nieuw, maar
''
''
telkens geheel bepaald punt opleveren.
0
A
x
Men krijgt natuurlUk het punt P ook
als men nog een tweede vaste rechte lijn
0 Y, loodrecht op 0 X, aanneemt, daarop
een stuk 0 B uitzet, dat de waarde van de functie voorstelt, en
uit B, evenwijdig aan 0 X, een 1\jn trekt tot zij A P snUdt.
Men noemt de twee lUnen door welke de ligging van P
wordt gevonden, nl. 0 A en A P, Qf 0 A en 0 B, de coördinaten
van dat punt, de vaste lijnen 0 X en 0 Y de coördinaatassen
en het punt 0 den oorsprong der coördinaten. Overeenkomstig
het denkbeeld, dat men eerst van 0 X een stu.k afsnijdt, dat
de waarde van de eene veranderlijke grootheid aangeeft, noemt
men 0 A de abscis, en dan A P, de daarbij behoorende loodlUn,
de ordinaat. Men kan de lij nen 0 X en 0 Y als as der abscissen
en as der ordinaten onderscheiden, of ook aan elke as een naam
geven, die eraan herinnert, welke beteekenis de langs die as
uitgezette stukken hebben.
De verschillende punten die elk door de abscis en de ordinaat
een paar bij elkaar behoorende waarden van de veranderlijken
aangeven, zullen op een zekere lijn liggen, die door haar loop
het verband uitdrukt, dat er tusschen de veranderlijke grootheden bestaat.
Voor wij het gezegde door een voorbeeld ophelderen, merken
'wij nog op dat het punt P alleen dan geheel bepaald is,
wanneer men wèet, naar welke zijde van 0 af men de stukken
0 A en 0 B moet uitzetten. Was dit niet vastgesteld, dan zou
I
I

I
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men bij gegeven lengte van de stukken niet één punt, maar
vier punten P1 , P 2 , P 3 ,. P 4 (Fig. 2) kunnen krijgen.
Deze omstandigheid levert geen bezwaar op; er is integendeel het voordeel aan verbonden, dat men niet alleen de waarde,
maar ook het algebraïsche teeken
Fig. 2.
van de veranderlijken in de figuur
kan aangeven.
Hoe grootheden van allerlei aard,
naar gelang van de richting of den
zin waarin z\i worden genomen, als
positief of negatief beschouwd kunx
0
nen worden, is bekend. Wordt de
afstand van een punt tot een horizontaal vlak positief genoemd, wanneer het punt boven het vlak ligt,
dan is htj negatief, als het daar
beneden ligt. Onder een negatieve
volumevermeerdering is een inkrimping te verstaan. Temperaturen boven en beneden het nulpunt, winst en verlies van
warmte, draaiende bewegingen in tegengestelde richtingen
kunnen door de teekons + en -- van elkaar onderscheiden
worden.
Bij de graphische voorstelling kan men nu langs elke as een
richting als de positieve kiezen, en dan het stuk dat de waarde
van een veranderlijke voorstelt, van 0 uit in die richting of
in de tegengestelde uitzetten, naarmate die veranderlüke het
eene of het andere teeken heeft. Wij zullen in de volgende
figuren de richtingen naar rechts en naar boven voor de positieve nemen.
§ 10. Voorbeelden. Tot opheldering di ene vooreerst de graphische voorstelling van de functie

y =2 +x-x2

(fî)

Substitueert men voor de onafhankelük veranderlijke x de
waarden
- 1; O· 0,5; 1. 1,5; 2;
3,
dan wonft
?I=

0;

'

'

2;

2,2G; 2 ·

'

1,25;

o·

'

-

4.
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Wij maken nu (Fig. 3)
O.F=1
Og =2
0 A = 0,5 ; A a = 2,25
OB=1; Bb=2
0 C = 1,5; Cc= 1,25
OD=2
Ee=4;
OE=3;
de door de punten F, g, a, b, c, D, e getrokken kromme lijn
is dan de verlangde meetkundige voorstelling.
Omgekeerd kan de betrekking (6) dienen om door algebraische
beschouwingen de eigenschappen van de kromme lijn te leeren
kennen. Zij wordt de vergelijking
.Fig. 3.
van die lijn genoemd.
Wanneer wij de in § 1 voor de
volumeverandering van het water
meegedeelde uitkomsten graphisch
willen voorstellen, moeten w\j vooreerst een zekere lijn kiezen, waardoor wij een temperatuurverschil
van 1o zullen aangeven, en dan de
temperaturen door de abscissen
voorstellen. Aan de ordinaten zou
men vervolgens lengten kunnen
geven, evenredig met de in § 1 voor
het volume opgegeven waarden.
11
Daar het echter wenschelijk is dat
de verschillen tusschen de ordinaten duidelijk uitkomen, zouden de waarden van het volume op zoo groote schaal moeten
worden voorgesteld, dat de figuur ondoelmatige afmetingen zou
krijgen. Men ontgaat dit bezwaar als men niet het volume zelf,
maar de overmaat daarvan boven 1 door de ordinaten voorstelt, zoodat deze beantwoorden aan de getallen - 34, - 100,
_,__ 139, - 59, + 86, + 276, enz. Door de verkregen punten
kan (Fig. 4) de kromme lijn 0 B worden getrokken.
De uitvoering van deze constructie is het gemakkelijkst wanneer men zich van papier bedient, dat in kleine vierkantjes
verdeeld is; zulk papier is in den handel verkrijgbaar.
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Is eenmaal door de punten die de afzonderlijke waarnemingen
voorstellen de kromme lijn getrokken, dan kan men aan de
figuur de waarde ontleenen, die de functie heeft voor waarden
van de onafhankelijk veranderlijke, die niet bij de waarneminFig. 4.
tr

1111~0

f

gen voorkwamen; daartoe meet men in de figuur de lengte
van de ordinaat die bij een gegeven abscis behoort. Men kan
dus met behulp der figuur graphisch interpoleeren.
Even gemakkelijk is de graphische oplossing van het vraagstuk: de temperatuur te vinden, waarb\j het volume een gegeven
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grootte heeft. Beantwoordt aan deze laatste het punt A in de
:figuur, dan geeft A B de temperatuur aan. Blijkens de figuur
.zijn er voor sommige waarden van hetvolume twee antwoorden
<>p de vraag.
De fouten die bij de metingen begaan zijn, zullen zich in de
:figuur verraden door kleine afwiikingen van een geleidelijken
loop, welke de kromme lijn vertoont als zij door al de punten
getrokken wordt, die de waarnemingen voorstellen, afwijkingen
die men meent, dat niet aan de werkelijkheid kunnen beantwoorden. Men trekt in dit geval de kromme lijn zoo, dat zij,
.zoo geleidelijk mogelijk loopende, zich tevens zoo nauw als het
kan aan al de gevonden punten aansluit, zonder door alle te
gaan. Natuurlijk zullen daarbij de punten deels aan de eene,
deels aan de andere zijde van de lijn moeten liggen. Men kan
<>p deze wijze door een graphische voorstelling op fouten in de
metingen opmerkzaam worden gemaakt, maar natuurl\ik heeft
men zorg te dragen dat de kromme lijn zich van geen der
_punten verder verwijdert, dan overeenkomt met den graad van
nauwkeurigheid dien men aan elke meting meent te moeten
toeschrijven.
De gedaante der lijn van Fig. 4 maakt het waarschijnlijk,
dat het bij 12°,7 gemeten volume iets te klein is (verg. de
tabel van blz. 6).
§ 11. Stijgende en dalende lijnen. Maxima en minima.
Wanneer met het toenemen van de onafhankelijk veranderlijke
<>ok de functie aangroeit, krijgt men bij de graphische voorstelling
.een naar de rechterzijde stijgende lijn. Daarentegen zal de lijn
dalen, als de functie afneemt, terwijl de onafhankelijk veranderlijke aangroeit. Van het eerste ziet men voorbeelden in Fig. 5,
-6 en 7, van het laatste in Fig. 8, 9 en 10. Zooals gewoonlijk,
is in deze figuren de onafhankelijk veranderlijke voorgesteld
door stukken op de as 0 X.
Neemt men op die as een aantal punten A, B, C, D, die op
gelijke afstanden van elkaar liggen, trekt men de ordinaten
A a, B b, Cc, D d, en vervolgens de lijnen a e, b {, cg (Fig. 5
.en 6) of b e, c(, dg (Fig. 8), evenwijdig aan de x-as, dan
zullen de stukken b ~, c f, dg (Fig. 5 en 6) of a e, b (, cg
(Fig. 8) de veranderingen voorstellen, die de functie ondergaat
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door de gelijke aangroeiingen AB, B C, CD van de onafhankèlUk veranderlijke.
Zijn die stukken aan elkaar gelijk, dan is de 1\jn recht
(Fig. 5 en 8). Zulk een lijn is de voorstelling van een fnnctie
waarvan de veranderingen steeds evenredig zijn met die van
Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

I/

1J

d

c---,· :!

h. ____ ..!f.

.----!6
o

ft

I

'

-- --··i

k

I

:
I

---:

I

!I

'

.
I
I

'

10

A

c

B

D

x

0

À

Fig. 8.

.Yj
I

IJ

x

0

!
I

'

x

Fig. 10.

y

I

ei-.. -_6
:

( ..

. f:·--- .
I

c

Fig. 9.

, a, .
I

B

i

I
I

!

o

•

d

~

. .
.' .
.' .

: 9:---- ,'
I

'
'
''

I'

'

I

•

'

'
'

Io

'

.O A.B

ij----~
~

'

.:

:

I

CIJ

X

0

x

0

de onafhankelijk veranderl\jke, of, zooals men ook kan zeggen,
die voortdurend even snel verandert. Een dergelijke functie
wordt een lineaire genoemd.
Het zal nu duidelijk zijn dat de onderstelling die wij in § 3
maakten, hierop neerkomt, dat een geooelte der lijn van Fig. 4
als recht beschouwd wordt. Ook blijkt uit de figuur onmiddellijk
dat de in die § berekende waarden van het volume tusschen
de temperaturen 7°,2 en 19°,2 te groot moesten uitvallen.
LL

2
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Bij de stijgende kromme lijn van Fig. 6, die haar bolle z\jde
naar de as der abscissen keert, nemen de stukken b e, c (, dg naar
den rechterkant toe; hier gaat, kan men zeggen, het stijgen hoe
langer h()e sneller. Het omgekeerde is het geval bij de lijn van
Fig. 7, die haar holle zijde naar 0 X keert, en een dergelijk
verschil valt ook tusschen de lijnen van Fig. 9 en 10 op te merken.
Een kromme lijn kan ook nu eens stijgen en dan eens
dalen. In Fig. 3 (blz. 14) gaat, bij het toenemen van de onafhankelijk veranderlijke 1 in het punt a het stijgen in dalen over.
Een punt waar dit gebeurt noemt men een top van de lijn. Voor
de waarde van x die door de abscis 0 A wordt voorgesteld, heeft
de functie een waarde die grooter is dan de onmiddellijk daar·
aan voorafgaanQ.e en de onmiddellijk erop volgende waarden.
Men drukt dit uit door te zeggen dat de functie een ma.x imum
wordt. Daarentegen spreekt men van een minimum, wanneer de
functie een waarde heeft, die kleiner is dan de onmiddellijk
voorafgaande en volgende waarden. Zoo wordt b.v. het volume
van water bij ongeveer 4° C. een minimum (verg. Fig. 4, blz. 15).
In Fig. 11 komt zoowel een minimum als een maximum
voor. Tevens bl\jkt uit die figuur
Fig. 11.
dat een functie, na een maximum
bereikt te hebben, later zeer goed
door een nieuwe st\jging waarden
kan krijgen, die daarboven liggen ;
een maximum is dus niet noodzakelijk
A
de grootste van alle waarden der
~- ;
functie. Daarom was het noodig, zoo
~
even van de onmiddellijk voorafgaande
J _ ___,·' -----=x
en volgende waarden te spreken.
Soms kan men door een eenvoudige berekening de waarde
van de onafhankelijk veranderlijke vinden, waarvoor de functie
een maximum of minimum wordt. Voor de uitdrukking

l

ax 2 + bx + c

b.v., in welke wij a positief zullen onderstellen, kan geschreven
worden
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het is dan aanstonds duidelijk dat zij een minimum wordt
als de veranderlijke grootheid x de waarde

@

b

2a
heeft. Immers, dan is de eerste term 0, terwijl hij voor alle
andere waarden var1 x positief is, en de tweede term steeds
dezelfde waarde heeft.
·Met een kleine wijziging is dezelfde redeneering ook van
toepassing als de coêfficient van x 2 negatief is. Er bestaat dan
een maximum (verg. het voorbeeld van § 10).
Wij kunnen het aan den lezer overlaten, in een paar gevallen
waarin de coêfficienten a, b en c bepaalde waarden hebben,
de 'oorekening uit te voeren.
§ 12. Raaklijn. Normaal. De richting van een kromme lijn
in een bepaald punt wordt aangegeven door de raaklijn in dat
punt. Zij (Fig. 12) P het beFig. 12.
schouwde punt, Q een tweede
punt van de lijn, P Q de :ri
verbindingslijn. Houdt men
'
dan P vast, maar vervangt
men Q door een ander punt
Q' dat dichter bij P ligt, dan
'
krijgt ook de snijlijn een
''
:'
:
l
andere richting P Q'. Terwijl
''
''
': .
;'
Q zich langs de kromme lijn
0
naar P beweegt, draait de
sn\jlijn om ·p, maar daarbij nadert zij meer en meer tot ee:u
lijn R' R van bepaalde richting. Deze wordt de raaklijn genoemd.
Zij kan ook op dezelfde wijze verkregen worden, als men een
punt Q'' van de andere zijde tot P laat naderen.
In die punten van een kromme lijn waar de ordinaat een
maximum of een minimum wordt, loopt, zooals men in Fig. 11
ziet, de raaklijn evenwijdig aan de as der abscissen.
Een raaklijn kan met de kromme lijn zeer goed meer dan
één punt gemeen hebben. De lijnen van Fig. 18 (blz. 24) en
Fig~ 24 (blz. 29) leveren hiervan voorbeelden op.
Ook in het raakpunt zelf kan de raaklijn door de kromme

----l~ ··----r~------r--·-;r·-.
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lijn heengaan. Een voorbeeld daarvan ziet men in Fig. 13, waar
R R' de kromme lijn raakt, ofschoon deze zich ter weerszijden van P aan verschillende kanFig. 13.
ten van R R' bevindt. Dit hangt hiermee samen, dat de kromme lijn aan
de eene zijde van P den bollen, en aan
de andere zijde den hollen kant naar
0 X keert. Een punt zooals P wordt
een buigpunt genoemd.
Een lijn die in het raakpunt lood-x recht op de raaklijn of, zooals men
0
ook zegt, op de kromme lijn getrokken wordt, noemt men een normaal.
§ 13. Maat voor de kromming. Laat een punt zich langs
~en kromme lijn verplaatsen, en laat in dat punt voortdurend
~en raaklijn worden getrokken, steeds naar die zijde naar
welke de beweging gericht is. De hoek waarover die raaklijn
dan draait, is als de maat te beschouwen voor de richtingsverandering langs het deel van de
Fig. 14.
kromme lijn dat door het bewegelijke
;a
punt doorloopen wordt, of, zooals
men ook zegt, voor de kromming van
dat deel.
Zoo worden in Fig. 14 de krom.R"
mingen van de cirkelbogen P P' en
P P" voorgesteld door de hoeken QP R'
en Q' P'' R". P R, P' R' en P' R"
z\in nl. raaklijnen en P' Q en P'' Q'
zijn evenwijdig aan P R getrokken.
Gelijke bogen van eenzelfden cirkel hebben klaarblUkelijk dezelfde ..kromming, maar neemt men twee even lange bogen op
versèhillende cirkels, dan ziet men gemakkelijk dat de richtingsverandering het grootst is langs den boog die tot den kleinsten
cirkel behoort. Van daar dat men zegt dat een kleine cirkel
sterker gekromd is dan een groote.
Van de kromming die een willekeurige kromme lijn op een
bepaalde plaats heeft, krijgt men een denkbeeld door een stukje
van de lijn, op die plaats ligge~de en zeer klein in vergelijking
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met de afmetingen der figuur, te kiezen en op de richtingsverandering langs dat deeltJe te letten. Men kan die vergelijken
met de richtingsverandering langs een tweede boogje van gelijke
lengte, maar op een andere plaats. Bedragen b.v. de richtingsveranderingen langs twee boogjes, elk van 1 mm lengte, op
de plaatsen P en Q, resp. 2° en 1°, dan zegt men dat de lijn
in P sterker gekromd is dan in Q. In Fig. 3 b.v. is de kromming in a grooter dan in D.
Men kan de vraag stellen, hoe groot de straal van een cirkel
moet zijn, als een daarop genomen boogje, ter lengte van 1 mm,
dezelfde kromming van 2° zal hebben als het zooeven onderstelde
boogje van dezelfde lengte in het punt P. Door een eenvoudige
berekening vindt men tot antwoord

;s~

mm. Een cirkel met

dezen straal, die met zijn middelpunt aan de holle zijde van de
lijn, zoo geplaatst is, dat hij deze in het punt P aamaakt, sluit
zich nauwer aan de kromme lijn aan dan eenige andere cirkel
het in het punt P kan doen. Men
Fig. '15.
noemt zulk een cirkel den kromteIJ
cirkel en den straal ervan den
kromtestraal van de beschouwde
lijn in het punt P.
§ 14. Bijzondere kromme lijnen.
Een ellips (Fig. 15) is een lijn
die de eigenschap heeft, dat voor
B'l
elk van haar punten de som der
afstanden tot tweA vaste punten F en G even groot is. Dus
moet, als P een willekeurig punt is,

zijn.
Men kan de ellips construeeren door een koord met de uiteinden in F en G te bevestigen, en een potlood zoo te bewegen,
dat het steeds het koord gespannen houdt, zoodat, wanneer de
punt van het potlood in P is, het koord langs de gebroken
lijn F P G loopt. Is het koord aan twee in F en G geplaatste
stiften vastgemaakt, dan kan men echter op deze wijze de ellips
niet in één enkelen trek beschrijven. Heeft men nl. het potlood
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van P naar A bewogen, dan stuit het deel van het koord dat
naar F loopt tegen de stift in G. Men vermijdt dit bezwaar
doui- aan het koord een lengte te geven, gelijk aan den omtrek
van den driehoek F P G, de uiteinden aan elkaar te knoopen,
en het los om de stiften heen te leggen. Met het potlood spant
men dan het koord, zoodat dit langs den omtrek van den genoemden driehoek loopt.
De punten F en G heeten de brandpunten; de lijnen die van
daar naar een willekeurig punt van de ellips getrokken worden,
voerstralen.

De rechte lijn A A', die door de brandpunten getrokken wordt,
verdeelt de ellips in twee gel\jke en gelUkvormige deelen, waar
van het eene het andere zal bedekken, wanneer men het om
die lijn omslaat. Aan elk punt P der ellips beantwoordt een
anqer punt dat op het verlengde van de uitPop AA' neergelaten
loodlijn, even ver als P van A A', ligt. Men drukt dit uit door
te zeggen dat de ellips symmetrisch ten opzichte van A A' is.
Eveneens is h\j symmetrisch met betrekking tot de lijn BB',
die F G rechthoekig middendoor deelt.
A A' en BB' worden de assen genoemd; ter onderscheiding
heet A A' de groote, B B' de kleine as. Het verschil tusschen
beide is, bij gegeven lengte van de groote as, des te grooter
naarmate de brandpunten F. en G dichter bij A' en A liggen.
Het punt 0, waarin de assen elkaar snijden, is het middelpunt; het verdeelt elke koorde die erdoor getrokken wordt in
twee gelijke deelen.
A, A', B en B' zijn de toppen.
Uit de vergelijking

PF+PG=AF+AG
volgt, daar A G = A' F is,

PF+PG=AF+ A' F=AA';
de som van de voerstralen is dus voor elk punt gelijk aan de
groote as.
Verbindt men een der uiteinden van de kleine as, b.v. B,
met F en G, dan is
BF=BG.
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Daar nu weer

BF+BG=AA'
moet zijn, heeft men

BF=BG.=OA .
.Men kan hiervan gebruik maken om de ligging van de brandpunten te bepalen, wanneer de assen; en dus de punten .A,
.A', B en B' gegeven zijn.
§ 15. Verband tusschen de ellips en den cirkel. Raaklijn
aan de ellips. Kiest men, zooals in Fig. 15 is aangegeven, de
lijnen 0 A en 0 B tot coördinaatassen, dan kan men uit de
definitie van de ellips afleiden hoe groot de ordinaat CP is, die
bij een gegeven abscis 0 C behoort. Dezelfde berekening kan
men uitvoeren voor een cirkel
Fig. 16.
die (Fig. 16) op de groote as
l'J
van de ellips als middellijn is
beschreven. Het blijkt dan dat,
waar men ook het punt C op
A A' neemt, de verhouding van
de ordinaten C Q en CP steeds
dezelfde is. Een dergelijk verband bestaat ook tusschen de
ellips en den cirkel die op de
kleine as als middellijn is beschreven; wordt nl. in een willekeurig punt van deze as een
loodlijn opgericht, dan is de verhouding tusschen de afstanden
van dat punt tot hot snijpunt met de ellips en tot dat met
den cirkel standvastig.
Men krijgt dus een ellips als men in een cirkel een middellijn
trekt en alle afstanden tot die middellijn in dezelfde verhouding
verkleint of vergroot.
Uit de in de vorige § gegeven definitie van de ellips, of uit
het nu besproken verband met don cirkel kunnen alle eigenschappen van de kromme liJn worden afgeleid. Een van rte belangrijkste daarvan is de volgende:
Een raaklijn PC (Fig. 17) maakt gelijke hoeken met de
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voerstralen F P en G P, die naar het raakpunt getrokken
worden. De normaal PB deelt den hoek tusschen de voerstralen
middendoor.
De ellips is het meest gekromd aan de uiteinden van de
groote, het minst aan die van
Fig. 17.
de kleine as.
§ 16. Eenzijdige uitrekking en samendrukking van
figuren. Men kan elkerlakke
figuur een dergelijke vormx
verander,ing doen ondergaan
als die, waardoor wij uit een
cirkel een ellips kregen.
Te dien einde trekken wij in het vlak van de figuur een
rechte lijn 0 X (Fig. 18), laten uit de ver~chillende punten
P, Q, enz. der figuur loodlijnen PA, QB , enz. op 0 X neert
en nemen op deze loodl\jnen
Fig. 18.
nieuwe punten p, q, zoodat

y

Bq
Ap
AP = B Q· = oor..

is. De punten p, q, em. bepalen
de nieuwe figuur.
Men kan zeggen dat men deze
uit de oorspronkelijke gekregen
heeft door alle afmetingen loodrecht op 0 X in dezelfde verhouding te verkleinen. De lengte
van lijnen evenwijdig aan 0 X
0
R X
blijft onveranderd.
Zulk een vormverandering kan
worden. Omgekeerd
genoemd
een eenzijdige samendrukking
krijgt men P Q . .. uit p q . .. door een eenzijdige uitrekking.
Een voovbeeld van deze gedaanteveranderingen doet zich
bij de graphische voorstelling van een functie voor. Men kan
daarb\j, zooals wU zagen, de lijnen die de eenheden voor deveranderlijke grootheden zullen voorstellen, willekeurig kiezen~
Heeft men nu met een bepaalde keus voor deze lijnen de
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figuur geteekend, en geeft men bij een herhaling van de constructie aan de l\jn die een van de eenheden voorstelt, een
andere lengte, dan ontstaat een nieuwe lijn, die men uit de
eerst geconstrueerde door eenzijdige uitrekking 0f samendrukking kan krijgen.
Trekt men in een figuur twee onderling loodrechte lUnen
0 X en 0 Y, dan kan men de figuur eerst in de richting van
0 X, en daarna in die van 0 Y eenzijdig uitrekke11. Doet men
dit telkens in dezelfde mate, d.w.z. worden eerst de afmetingen
in de eene en daarna die in de andere richting in dezelfde
verhouding veranderd, dan is ien slotte een figuur ontstaan,.
gelijkvormig met de oorspronkelijke.
Wanneer een figuur die· in een plat vlak ligt, geprojecteerd wordt op een vlak dat met het eerste een zekeren
hoek maakt, dan houden alle lijnen in de figuur, die evenwijdig aan de snijlijn van de vlakken loopen, in de projectie
dezeltöe grootte, alle lijnen die loodrecht op de snijlijn staan~
worden in dezelfde verhouding verkleind. Derhalve is de projectie eon tiguur die uit de oorspronkelijke door eenzijdige
samendrukking ontstaan kan. Een cirkel b.v. heeft tot projectie
een ellips.
Door een dergelijke redeneering kan men aantoonen dat de
doorsnede van een omwentelingsFig. 19.
cilinder met een willekeurig plat
vlak een ellips is.
§ 17. Hyperbool. Een hyperbool
(Fig. 19) heeft de eigenschap dat
voor elk punt P ervan het verschil
x
van de afstanden tot twee vaste
punten F en G even groot is. Die
punten heeten de brandpunten, de
lijnen F P en G P voerstralen.
Deze kromme l\jn bestaat uit twee geheel van elkaar gescheiden deelen, die zich, elk naar weerszijden, tot in het
oneindige uitstrekken. De lijn F G, die de brandpunten verbindt, is een as van symmetrie; eveneens de lijn 0 Y, die F G
rechthoekig middendoor deelt.
Men kan bewijzen dat de afstand van de punten A en B,
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waar de lijn F G de hyperbool snijdt, gelijk is aan het standvastige verschil van de voerstralen.
Tusschen de twee takken van de kromme lijn bestaat dit
onderscheid, dat de punten van den een dichter bij G dan
bij F, die van den anderen omgekeerd dichter bij F dan bij G
liggen. Voor de punten P en Q b.v. heeft men
P F- P G =AB en QG -- Q F =AB.

Dóor de hyperbool alleen wordt geen gedeelte van het platte
vlak aan alle zijden begrensd. Lijnen die, zooals de cirkel en
de ellips, in zichzelf terugkeeren, doen dit wel; zij worden
gesloten lijnen genoemd.
Ook b~j gebroken lijnen kan men geslotene en niet geslotene
onderscheiden. De omtrek van eiken veelhoek is een gesloten
gebroken lijn.
Een merkwaardige eigenschap van de hyperbool verdient nog
Fig. 20.
vermeld te worden. Men kan
(Fig. 20) door het punt 0, dat
c midden tusschen de brandpunten
ligt, een rechte nin 0 D zoo
trekken, dat de tak AC van de
hyperbool die rechte lijn nooit
bereikt, maar er toch voortdurend toe nadert en, wanneer
F
G
hij maar ver genoeg verlengd
wordt op zoo kleinen afstand
van 0 D komt als men wil. Die
lijn 0 D wordt een asymptoot
genoemd. Er is nog een tweede
asymptoot 0 E.
Ook bij sommige andere
kromme lijnen komen asymptoten voor. De lezer zal nu begrijpen wat men met de uitdrukking asymptotisch naderen
bedoelt.
§ 18. Parabool. De parabool (Fig. 21) is de meetkundige
plaats van alle punten die even ver verwijderd zijn van een
rechte lijn R R en van een punt F. R R heet de richtlijn,
F het brandpunt, F P een voerstraal.
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De 1\jn bestaat uit één tak, die zich naar weerszijden tot in
het oneindige uitstrekt. De lijn
Fig. 21 .
.A X, door F loodrecht op de
richtlijn getrokken, is . een as
Yan symmetrie; het punt 0, waar
die as de parabool snUdt, heet
de top. De raaklijn 0 Y in dit
punt staat loodrecht op 0 X.
Neemt men 0 X en 0 Y tot
B
r
coördinaatassen, dan kan men
uit de gegeven definitie een eenvoudig verband tusschen de
coördinaten 0 B en B P van een
willekeurig punt der kromme
lijn afleiden. Het blijkt nl. dat
de ordinaat evenredig is met den
vierkantswortel uit het getal dat de abscis voorstelt. Wordt
dus de afstand van B tot 0 verviervoudigd, dan zal de loodlijn
B P verdubbeld worden.
Men kan hieruit afleiden dat
Fig. 22.
ook een kromme lijn waarbij de
:n . c]}
ordinaten ovenredig zijn met de
x
tweede machten van de abscissen, een parabool is. Fig. 22 kan
b
dit ophelderen. Daarin is 0 X als
as der abscissen genomen, de
stukken 0 A, AB, B G, GD, enz.
zijn gelijk aan elkaar gemaakt,
de eerste ordinaat .A a is willekeurig genomen, en de volgende
zijn als volgt bepaald:
B b = 4 A a,

Cc = 9 A a,

D d = 16 A a, enz.

Hoe de lijn d c ba 0 aan de andere zijde van 0 is voortgezet,
ziet men voldoende in de figuur.
Een raaklijn PC aan de parabool (Fig. 23) maakt gelijke
hoeken met de as CF en den voerstraal P F van het raakpunt.
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Daaruit volgt dat de hoek tusschen den voerstraal en een
lijn P D, uit het raakpunt evenFig. 23.
wijdig aan de as getrokken,
door de normaal P N middendoor wordt gedeeld.
De ellips, de hyperbool en
de parabool dragen, daar zij
x
alle kunnen ontstaan door de
snijding van een kegel met
een plat vlak, den gemeenschappelijken naam van kegel·
sneden.
§ 19. Periodieke functiën. Golft.ijnen. Wij zullen nu de
graphische voorstelling van de functie
y =sin x

bespreken. Vooraf merken wij op dat men een hoek niet altijd in
graden en onderdeelen daarvan, maar dikwijls in zoogenaamde
"boogmaat" uitdrukt. Men stelt dan den hoek voor door het
getal dat de lengte van den cirkelboog aangeeft, die in den
hoek, met het middelpunt in het hoekpunt en met de lengteeenheid tot straal, beschreven wordt. In boogmaat wordt een
hoek van 360° door 2 7T', een rechte hoek door t 7T', en een hoek
360°
van 2 7T' = 57° 17' door het getal 1 voorgesteld.
De veranderingen die de sinus ondergaat, wanneer de hoek
van 0° tot 360°, of van 0 tot 2 7r klimt, zUn welbekend. Men
kan ook hoeken grooter dan 360° beschouwen, en eveneens
negatieve hoeken, zooals dit in de goniometrie geleerd wordt.
Als de hoek met 360° of 2 7T' toeneemt, keert de sinus tot hetzelfde bedrag terug.
Een functie die telkens weer dezelfde waarde aanneemt, als
de onafhankelijk veranderlijke met een bepaald bedrag toeneemt, heet periodiek. Het bedoelde bedrag wordt de periode
genoemd. De periode van sin x is dus 2 71.
§ 20. Is de hoek in graden uitgedrukt. dan moet men, om de
veranderingen van den sinus graphisch voor te stellen, eerst
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een rechte lijn kiezen, die een hoek van 1° aangeeft. Wordt,
zooals W\i nu onderstellen, de boogmaat gebezigd, dan wordt
een rechte hoek voorgesteld door een lljn die t r. maal zoo
groot is als de gekozen lengte-eenheid.
Fig. 24, die de gezochte graphische voorstelling bevat, zal
weinig toelichting behoeven. Daar voor x= 0 ook de sinus 0
Fig. 24.

wordt, gaat de kromme 1Un door den oorsprong. Zij snijdt
verder de as der abscissen in de punten 0, D, E, enz., B, .A,
enz., die zoo liggen, dat
AB

=

B 0 = 0 0 = 0 D ==DE= enz .... = r.

is. Tusschen de genoemde punten ligt de lijn afwisselend boven
en beneden de as der abscissen, daar de sinus telkens, wanneer
hij 0 is geworden, van teeken verandert. De grootste positieve
en negatieve waarden heeft de ordinaat in de punten die in
het midden tusschen 0 en 0, C en D, enz. liggen; die punten
beantwoorden nl. aan x= t r. (90°), t r. (270°), enz. B~i de
constructie is hét noodig, nog een aantal andere punten behalve 0, (, 0, g, D, . . . te bepalen. Men kan b.v. een punt
nemen, waarvan de abscis t 0 F is; de ordinaat is daar
sin 30° =t- Bij de abscis t 0 F behoort een ordinaat= sin 45°
=tV2 =0,707.
Uit de eigenschappen van den sinus volgt dat F f ebn as
van symmetrie van het stuk 0 f 0 der lijn is, verder dat het
stuk 0 g D gelijk en gelijkvormig is met 0 f 0. Is het stuk
0 f 0 g D geconstrueerd, dan is de geheele lijn bekend, want
dit stuk herhaalt zich telkens weer naar rechts en links, zooals
men in de figuur gedeeltelijk ziet. Het stuk van .A tot 0 stemt
volkomen overeen met dat van 0 tot D.
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Juist omdat de sinus een periodieke functie is, moet de lijn
die de veranderingen ervan voorstelt, uit een voortdurende
opeenvolging van aan elkaar geliike deelen bestaan.
§ 21. De graphische voorstelling van de functie

y= asin x,
in welke wij onderstellen dat a positief is, krUgt men door in
Fig. 24 alle ordinaten met a te vermenigvuldigen. De figuur
wordt daardoor in de richting van 0 Y eenzijdig uitgerekt of
samengedrukt.
Wil men de functie
y = sin 2 a;

. • . . . . . . (7)

voorstellen, dan moet men in het oog houden dat deze verdwijnt voor de volgende waarden van x:
0,

t

?r, ?r,

t

?r,

enz.;

immers daarvoor heeft de dubbele hoek juist de waarden
waarvoor de sinus 0 is.
De lijn die (7) tot vergelijking heeft, snijdt dus de x-as in
een aantal punten, waarvan de onderlinge afstanden half zoo
groot zijn als de afstanden 0 0, enz. in Fig. 24. De lijn ontstaat uit die van Fig. 24 door eenzijdige samendrukking in de
richting van 0 X.
Hetzelfde geldt van de lijn die de functie

y= sin kx
voorstelt, als de constante k, die wij positief onderstellen,
grooter dan 1 is. Is deze kleiner dan 1, dan moet een eenzijdige uitrekking op Fig. 24 worden toegepast. De functie
sin t x b.v. verdwijnt voor x= 0, 3 ?r, 6 ?r, enz.
Gemakkelijk zal men nu inzien hoe de functie

y=asinkx
wordt voorgesteld.
Heeft men eindelijk te doen met de functie

y = a sin (k x

+ p),

.

•

.

.

(8)
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waarbij p een standvastige grootheid is, dan moet men in het
oog houden dat y verdwijnt voor
k

x

+p =

p

7r

0,

1r,

2 1r, 3 1r, enz.

dus voor
p

p

7r

p

,7r

x=-k,-k+k,-k+2k,-k+'3k' enz.

(9)
7r

De snijpunten met de :(;-as liggen dus op afstamlen - k
van elkaar, en een der punten in welke y, als

.1:

klimt, van

negatieve tot positieve waarden overgaat, heeft de abscis-~·
De grootste afwijkingen van de x-as zijn + a en - a. Om
de graphische voorstelling van (8) te krijgen moet men dus
de lijn van F'ig. 24 eerst in de richting van 0 Y eenzijdig
uitrekken of samendrukken, om aan F(, G g, enz. de waarde
a te geven, en vervolgens door een dergelijke bewerking in
de richting van de :r-as de snijpunten met die as op den afstand

f van

elkaar brengen. Eindelijk moet door een verschuiving

langs de .T·as een der snijpunten in welke de lijn naar de rechterzijde stijgt, op den afstand -

l van den oorsprong gebracht

worden.
De cosinus wordt door een dergelijke lijn voorgesteld als de
sinus. Immers, men heeft cos~= sin (~ t 7r), en kan dus
voor de functie

+

y = a cos (k x

waarbij q

~tandvastig

+ q),

is, schrijven

y = a sin (k x

+ q + t 7r).

Stelt men nu q + t 7r door p voor, dan komt men terug tot
het geval van de functie (8).
Tot opheldering van het gezegde eliene Fig. 25. De daarin
voorkomende kromme lijnen hebben resp. tot vergelijking
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Een voorstelling van een periodieke functie die minder eenvoudig is dan de boven besprokene geeft de lijn L 3 in Fig. 26.
Fig. 26.

o~~T-~~T~~~~~--~~~~~~~
'.

' ~·l.: ....:_l

-" ··-..:. ---)

Telkens, wanneer de abscis met een zeker bedrag (de periode)
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toeneemt, keert dezelfde ordinaat terug; de kromme lijn bestaat
dus weer uit een aantal op elkaar volgende gelijke doelen;
.alleen hebben deze een minder eenvoudige g0daante dan in
Fig. 24 en 25.
De lijnen die periodieke functiën voorstellen, heeten golflijnen.
Die, welke in Fig. 24 en 25 voorkomen, worden enkelvoudige
golflijnen of s'inusoïdes genoemd.
§ 22. Figuren in de ruimte. }lro,jectiën. Coördinaten. Voor·
werpen of figuren in de ruimte kunnen in een perspectivische
teekoning worden afgebeeld. In vele gevallen verdient echter
bet teekenen van een projectie de voorkeur.
Het ·v-lak waarop men projecteert, wórdt menigmaal horizon·
taal gekozen; men spreekt dan van de horizontalr! projectie.
Deze geeft de figuur in de ruimte weer, zooals zlj zich vertoonen zou voor een waarnemer die op grooten afstand erboven
geplaatst was.
Voor de bepaling van de ligging der flguur is natuurlUk de
projectie niet voldoende ; men moet bovendion aangeven hoe
hoog elk punt boven het projectievlak ligt.
Men kan dit doen door b~j de projectie van elk punt een
getal te schrijven, ilat deze hoogte voorstelt. Een ander middel
bezigt men in de heschr~jvende meetkunde; het bestaat hierin
dat men nog oen tweede projectie toekent, en wel op een vlak
dat loodrecht staat op het eerst gekozen
Fi~. 27.
projectievlak.
Men kan verdor de ligging van pun.C ··- ------- -·-·-,.R
ten in do ruimte bepalen door hun
_,-':

coördinaten.
In Fig. 27 zijn 0 X, 0 Y, 0 Z drie

A (--·· ·-·

---·----:·<P

'

••

1
+

.·
•

1

;
I

I

vaste onderling loodrechte lijnen; uit
j n -····
: .-~ .Y
een willekeurig punt P zijn de loodlUnen
PA, PB, PC op de vlakken Y 0 Z,
Z 0 X , X 0 Y neergelaten. Door de r
lengte van deze loodlijnen is de ligging
van P bepaald, althans wanneer men bovendien weet, aan
welke zijde van olk der genoemde vlakken het punt zich bevindt, dus in welken van de acht door de vlakken gevormde
drievlakkonhoeken bet ligt.

){--··------·-·V

L.I.
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De vaste lijnen hoeten de coördinaatassen, de vlakken Y 0 ZT
ZOX, XO Y de coördinaatvlakken, de afstanden PA, PB, po·
de coördinaten van het punt.
Wanneer men een rechthoekig parallelepipedum construeert.
met () en P tot overstaande hoekpunten un met drie ribben
langs de coördinaatassen, (lan kan men voor de coördinaten van
P, in plaats van de loodlijnen PA, PB, PC, ook do ribben
0 D, () E, 0 F van dat parallelepipedum nemen, die in 0 samenkomen. Bij elke ribbe kan door het algebraïsehe teeken aangegeven worden, in welke richting zij, van 0 uit, loopt.
Er is een eenvoudig verband tusschen do eoürdinaten van een
punt en den afstand daarvan tot den oorsprong 0 . .Men heeft nl.

0 P 2 = 0 D~ + 0 E 2 + 0 F 2 •
Het is gemakkelijk in te zien dat de bepaling der plaats.
van een punt door z\jn coördinaten in den grond der zaak op·
hetzelfde neerkomt als de methode der projectiën. De twee
coördinaten 0 D en 0 E bepalen nl. op de gewone wijze de
ligging van 0 in het vlak X 0 Y; d. w. z., z\j bepalen de projeetie van P op dit vlak. De derde eoördinaat geeft dan verder
don afstand van P tot het vlak aan.
§ 28. Functiën van twee Oit:tfhankeiU k veraud~rltjkeu.
GraJJhische voorstelling door een OJlJWnlak. In een vast plat.
vlak, dat wij ons horizontaal geplaatst denken, nemen wij
de coördinaatassen 0 X en 0 Y (Fig. 28); l.Joven dat vlak ver·
beelden wjj ons oen willekeurig gebogen
Fig. 28.
oppervlak. De lengte van de loodlijn
IJ
: '. I
die men in een of ander punt P van
--r-;;: PI' 1
het platte vlak kan opriehten, gerekend
ta.t aan het snijpunt met het oppervlak,.
I-1[
is dan een grootheid die van tweo onafhankelijk veranderl\jken afhangt. De
lengte van de loodlijn is nl. bepaald,
zoodra men de twee coördinaten van P
0 L-_L_J..._..i.__"""x
in het vlak X 0 Y kent, maar deze
\~oördinaten kunnen, onafhankelijk van elkaar, verschillend&
waarden aannemen. Heeft men b.v. de abscis gekozen, dan zUn
nog verschillende waarden voor de ordinaat en dus verschillend&

- PL': :i_

-- I>h
I[

,

1

35
punten, zooals P, P', P", mogelijk, en in elk daarvan hoeft
de bovengenoemde loodl\jn weer een andere waarde. Eveneens
verandert de lengte van de loodl\jn bij den overgang van P
tot P 1 en P2 , d.w.z. bij verandering van c\e abscis, terwijl do
ordinaat hetzelfde blijft.
Elke algebraïsche of goniometrische uitdrukking waarin twoo
veranderlijken voorkomen, b.v. 2 x~+ 3 x y + 4 ?l, sin (:r + y),
hangt zoowel van de waarde der eene als van die der andere
veranderl\jke af.
Ook in natuurkundige vraagstukken komen dergelijke gevallen voor. Het volume van een gasmassa hangt af van do
temperatuur en van den druk waaraan het gas onderworpen Ï::i.
Heeft men het volume bij een aantal temperaturen en druk·
kingen gemeten, dan kan men de uitkomsten in een ütbel nwt
clubbeZen ingang vereenigen, waarin b.v. naast elkaar staan do
waarden van het volume die hij denzelfden druk, maar bij verschillende temperaturen behooren, onder elkaar daarentogen do
waarden die het volume onder verschillende drukkingen hij
dezelfde temperatuur heeft.
De uitkomst van elke meting kan door de ligging van een
punt in de ruimte worden aangegeven. Men stelt daartoe op
de in § \1 aangegeven wijze de temperatuur, den druk en het
volume door 1\jnen voor, en kiest een punt zoo, dat z~jno drie
coördinaten de temperatuur, den druk on het volume weergeven,
die bU een waarneming zUn voorgekomen. Of, wat op hetzclfüe
neerkomt, men neemt in oen plat vlak (Fig. 28) enn punt 1',
waarvan de abscis on de ordinaat evenredig zijn met do temperatuur en den druk die bij een meting bestonden, en richt
vervolgens in P een loodlijn op het vlak op; door de lengte
van die lijn stelt men hot waargenomen volume voor. Het
uiteinde van de loodlijn is dan het gezochte punt.
Evenals w~j nu in § 9 door de punten die de uitkomsten
der afzonderl~jke waarnemingen voorstelden een krommo lijn
lieten gaan, kunnen wij thans door al do gevonden rmuten
een oppervlak brengen. Dit oppervlak, dat in den regel gorJogun
zal zijn, doet ons aanstonds zien welke waarde de eone veranderlijke grootheid heeft, als de waardon van de beide andere
gegeven. zijn.
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Daar men echter een oppervlak moeilijk in werkelijkheid kan
construeeren, is deze handelwijze van beperkt practisch nut.
Dikwijls volgt men een andere methode, hierin bestaande, dat
men de functie niet door een oppervlak, maar door een reeks
van lijnen voorstelt. In het bovengenoemde voorbeeld kan men
een bepaalde temperatuur kiezen, en door een kromme lijn
aangeven hoe bij deze het volume met den druk verandert ;
lijnen van dezen aard kunnen vervolgens voor een aantal
andere temperaturen worden geteekend.
§ 24. Bijzondere oppervlakken. Het is wenschelük, nog met
eenige andere oppervlakken dan de in de lagere wiskunde
behandelde bekend te zijn.
Een cilindervlak wordt beschreven door de beweging van een
rechte lijn die voortdurend dezelfde richting houdt en langs
een gegeven kromme lijn glijdt. Deze laatste heet de richtlijn,
de rechte lijn de beschrijvende lijn. Is de richtlijn gesloten, dan
wordt het cilindervlak buisvormig.
Het lichaam dat begrensd wordt door zulk een cilindervlak
en twee onderling evenwijdige platte vlakken is een cilinder.
De omwentelingscilinder is daarvan een b~jzonder geval.
De inhoud van een cilinder wordt gevonden door de grootte
van het deel dat door het cilindervlak uit een der genoemde
platte vlakken gesneden wordt (grondvlak) te vermenigvuldigen
met den afstand van de twee platte vlakken (hoogte).
Een kegelvlak wordt beschreven door een rechte lijn die,
steeds door een vast punt (top) gaande, langs een gegeven
kromme lijn (richtlijn) glijdt. Is deze laatste gesloten, dan kan
het kegelvlak met een plat vlak een lichaam begrenzen, dat
den naam van kegel draagt. De omwentelingskegel is daarvan
een b\jzonder geval.
De inhoud van elken kegel wordt gevonden door de grootte
van het deel dat door het kegelvlak uit het genoemde platte vlak
gesneden wordt (grondvlak) te vermenigvuldigen met een derde
van de loodlijn, uit den top op dat vlak neergelaten (hoogte).
Belangrijke oppervlakken ontstaan door de wenteling van een
kegelsnede om een as van symmetrie. Door een ellips om de
groote of om de kleine as te laten wentelen, krijgt men
ornwentelingsellipsoïdes van verschillende gedaante.
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Wanneer de kromme lijnen van Fig. 29, die dezelfde is als
Fig. 16,
0 Y wentelen, ontstaan een bol en een omwentelingsellipsolde, die het door 0 A beschreven platte vlak tot
gemeenschappelijken aequator hebben. Het is duidel\jk dat de
twee punten in welke deze opperFig. 29.
vlakken door een lün, evenwijdig
aan 0 Y, worden gesneden, op
afstanden van het aequatorvlak
liggen, die in een standvastige
verhouding tot elkaar staan.
Een figuur in de ruimte kan
een eenzijdige uitrekking of
samendrukking ondergaan, overeenkomende met de vormveranderi'ag dilil wü in § 16 voor
vlakke figuren hebben besproken. Om zulk een uitrekking of
samendrukking in een voorgeschreven richting te doen plaats
hebben, neemt men een plat vlak, loodrecht op die richting
aan, en laat elk punt der tiguur zich langs een loodlijn op
dat vlak daarvan verwUderen, of ertoe naderen, en wel zoo,
dat tusschen den oorspronkel\jken en den nieuwen afstand van
het punt tot het vlak een verhouding bestaat, die voor alle
punten van de figuur dezelfde is. Daarbij blijven alle 1\jnen die
evenwijdig aan het platte vlak loopen onveranderd in lengte.
Niet alleen, zooals uit de beschouwing van Fig. 29 bleek,
door een eenzijdige samendrukking, maar ook door een eenzijdige uitrekking ontstaat uit een bol een omwentelingsellipsoïde. Een iets minder eenvoudig oppervlak krijgt men
als een bol achtereenvolgens in drie onderling loodrechte richtingen ongel\jke uitrekkingen of samendrukkingen van den besproken aard ondergaat, of ook, als zulke vormveranderingen
in twee van die richtingen tot een ongelijk bedrag worden
toegepast. De oppervlakken die op deze wijze ontstaan, hebben,
evenals de boven beschouwde omwentelingsoppervlakken, dB
eigenschap dat zij door een plat vlak volgens een ellips - die
bij sommige standen van het vlak in een cirkel overgaat gesneden worden, Zij worden daarom elUpsoïdes genoemd. Het

om
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middelpunt van den bol heeft, als het bij de verandering der
figuur op zijn plaats is gebleven, ook ten opzichte van het
nieuwe oppervlak de eigenschap, dat het alle koorden die men
er door kan trekken middendoor deelt. Het heet daarom het
middelpunt van de ellipsoïde.
Onder al de door dit punt gaande J!jnon (middellijnen) spelen
die, welke in de richtingen loopen, waarin de uitrekkingen
of samendrukkingen plaats hadden, oen bijzondere rol. Zij
worden de assen van de ellipsoïde genoemd. Elk vlak dat door
twee van die assen gebracht wordt, is een vlak van symmetrie,
d. w. z., het verdeelt iedere koorde, die er loodrecht op staat,
in twee gelijke doelen.
Z\jn twee van de bovengenoemde uitrekkingen of samendruk·
kingen aan elkaar gelijk, dan z\jn ook twee assen van de ellipsoïde
even lang; het oppervlak wordt dan een omwentelingsellipsoïde.
In tegenstelling daarmee kan men een ellipsoïde bij welke de
assen alle van elkaar verschillend zijn, een drieassi_qe noemen.
§ 25. L~jnen op gebogen oppervlákken. Schroefl~jn. Van de
kromme lijnen die ontstaan door de sn\jding van een gebogen
oppervlak met een plat vlak, werd reeds een paar malen gesproken. Deze doorsneden worden dikFig. 30.
wijls gebruikt om een voorstelling
I'
van de gedaante van het oppervlak
te geven; vooral een reeks van door!meden met een aantal onderling
evenwijdige platte vlakken is voor
dat doel geschikt.
~i~---------1--Op een gebogen oppervlak kunnon
ook ltjnen getrokken worden, die niet
s
in een plat vlak liggen. Een voor:-r.J..Ip--+=
p--~.R.
,..
beeld daarvan is de schroeflijn, die
op het gebogen opporvlak van een
Ll_
B
c v
omwentelingscilinder kan worden geconstrueerd.
Laat een hesebrij vende lijn zich langs het cilinderoppervlak
bewegen, zoodat zij (Fig. 30) achtereenvolgens de standen A P,
B Q, CR inneemt (de figuur stelt een projectie voor op een
vlak dat door de as van den cilinder gaat) en elk punt van de

;--------

--y------+--------1---.
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lijn een cirkel beschrijft. Laat een bewegelijk punt zich to
_gelijker t~jd zoo langs de beschrijvende lijn verplaatsen, dat zijn
beweging gel\jken tred houdt met die van de beschrijvende
lijn, d. w. z. dat het in tijden gedurende welke de lijn gel\jke
wegen doorloopt: telkens over gelijke afstanden voortgaat. Hot
punt beschrijft dan een schroeflijn. Zijn in Fig. 30 A P, B (j,
CR drie beschrijvende lijnen, op onderling gelijke afstanden van
elkaar, is A B C een vlak Joodrecht op de as, en P (j R do
schroefl\jn, dan moet B Q- A P = CR-BQ zün.
Daar de beweging van de beschrijvende 1\jn en die van het
punt daarlangs onbepaald Kunnen worden voortgezet, bestaM
de schroeflijn uit een opeenvolging van aan elkaar gdijke
windingen• om den cilinder. Twee op elkaar volgende windingen snijden van verschillende beschrijvende lünen gelijke stukken P 1', Q U enz. af. De lengte daarvan heet de spoed van
de schroefl\jn.
Kromme lijnen die, zooals de schroeflijn, niet in een plat vlak
liggen, worden lijnen van dubbele kromming genoemd.
§ 26. Raakvlak. Normaal. K'rommipg van gebogen oppervlakken. Men verbeelde zich dat door een punt P van nen
gebogen oppervlak een aantal kromme lijnen zijn getrokken,
die alle op het oppervlak liggen; b\j elke l\jn stellen wij ons
de raaklijn in P voor. Deze raaklijnen liggen, met uitzondering
van enkele bijzondere gevallen (top van een kegel), alle in een
zeker plat vlak, dat het raakl•lak aan het oppervlak in P genoemd wordt. Do 1\jn, in P loodrecht op het raakvlak getrokken, heet de normaal.
Een cilimlor- en een kegelvlak worden door een plat vlak
niet in een enkel punt, maar in alle punten van een bet:lchr\i·
ven de lUn aangeraakt. In al die punten heeft de normaal dezol fdo
richting.
Bij een omwentelingsoppervlak staat het raakvlak in een punt
P loodrecht op het vlak dat door dit punt en de as gaat
(rnerüliaanvlak). De normaal in P ligt dus in het laatstgenoemde
vlak en snijdt in het algemeen de as. Hot punt waar zij dit
doet, blijft hetzelfde als men P langs een parallelcirkel verplaatst, d. w. z. langs den drkel die ontstaat door de sn\}ding
van het oppervlak met een vlak dat loodrecht op de as staat.
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Om de kromming van een gebogen oppervlak in een bepaald
punt P te beoordeelen, trekken wij door dit punt de normaal
en brengen door die lijn Aen aantal platte vlakken. Vervolgens
gaan wU na hoe sterk de lijnen volgens welke die vlakken het
oppervlak snijden, de zoogenaamde normale doorsneden, in P
gekromd z~jn.
Alleen bij een bol is de kromming van alle door een willekeurig punt gebrachte normale doorsneden even groot, bij
andere oppervlakken is in den regel de eene doorsnede meer
gekromd dan de andere. Men kan bewijzen dat de vlakken
der twee doorsneden die het sterkst en het zwakst gekromd zijn,
loodrecht op elkaar staan. De kromtestralen van deze doorsneden worden de hoofdkromtestralen van het oppervlak in het
beschouwde punt genoemd.
Bij een cilinder- en een kegelvlak is de kleinste kromming 0 ~
een van de normale doorsneden valt nl. met een beschrijvendelijn samen.
Het verdient nog opmerking dat men bij vele oppervlakken,
als men zich op een normaal, op zekaren afstand van het
oppervlak plaatst, van alle normale doorsneden, waar z\j door
het voetpunt der normaal gaan, de bolle zijde, of van alle de
holle zljde naar zich toegekeerd ziet. Dit is echter niet altijd
het geval. Als men b.v. een zadel van boven beschouwt, ziet.
men tegen de bolle zijde van sommige normale doorsneden en
tegen de holle zijde van andere. Iets dergelijks komt voor bij
het oppervlak dat ontstaat door de wenteling der hyperbool
van Fig. 19 om de lijn 0 Y.
§ 27. Samenstelling van vectoren. TerwUI sommige grootheden die in de natuurkunde ter sprake komen, geheel bepaald
zijn, zoodra men hunne grootte kent, moet bij andere niet alleen
de grootte, maar ook de richting worden opgegeven. Snelheden
en krachten zijn grootheden van dien aard; in het algemeen
zullen wij ze vectoren noemen. Een vector kan alt~jd worden
voorgesteld door een rechte lijn, die de richting van den vector
heeft en waarvan de lengte op de in § 9 aangegeven wijze de
grootte van den vector doet kennen. Zulk een lijn kan ook zeli
een vector genoemd worden, en men heeft dan ook, àls·men van
een vector spreekt, dikwijls de lijn die hem voorstelt op het oog.
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BU het opnoemen van een vector noemt men in de eersto
plaats het punt van waar uit hij wordt getrokken; het is dus
niet hetzelfde of men (Fig. 31) van den vector AB of van
BA spreekt.
Zoolang richting en grootte van eeil vector hetzelfde blijven,
al wordt h\j uit een ander beginpunt getrokken, zullen wij
zeggen dat de vector aan zichzelf gel\jk blijft. Wanneer in
Fig. 31 AB 0 D een parallelogram is, zullen dus de vectoren
A D en B C: gelijk worden genoemd.
Met het samenstellen van twee vectoren bedoelt men dat do
tweede B 0 met zijn beginpunt geFig. 31.
plaatst wordt in het eindpunt van
den eersten A B, en dat vervolgens
het beginpunt A van den eersten
met het eindpunt Ovan den tweeden
door een rechte lijn A 0 wordt verbonden. Deze laatste is de vector
dien men "door het samenstellen der ..A.
twee gegeven vectoren" krijgt; h\j
wordt de resultante van A B en B 0 genoemd. Daarentegen
heeten A B en B 0 de componenten van A 0.
Trekt men uit A de 1\jn AD, evenwijdig en gelijk aan B 0,
dan ontstaat door de vereeniging van D met 0 een parallelogram.
Men kan daarom ook zeggen: Om twee vectoren met elkaar
samen te stellen, laat men hunne beginpunten samenvallen,
beschrijft op de vectoren als zijden een parallelogram en trekt
daarin de diagonaal van uit het beginpunt der vectoren.
De figuur die men zoo krijgt, heet het parallelogram van
vectoren .. Wanneer de grootte van de twee vectoren en de hoek
dien zij met elkaar maken, gegeven zijn, kan men de lengte
van den resulteerenden vector en den hoek dien hij met een
der componenten maakt, door een eenvoudige trigonometrische
berekening vinden.
Uit den voor het samenstellen gegeven regel volgt nog dat
de resultante van twee yectoren van dezelfde richting eveneens die richting heeft en gelijk is aan de som van de twee
componenten.
Daarentegen is de resultante van twee vectoren die juist
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tegengestelde richting hebben, gel\jk aan hun verschil; de richting van de resultante stemt in dit geval met die van de grootste
der twee componenten overeen. Zijn de tegengestelde vectoren
gelUk, dan is de resultante = 0.
Wanneer men bij vectoren die evenwijdig aan een zelfde
en - ondorschoiflt, of 11ij
rechte lijn zijn, door de teekeus
naar de eene of de andere zijde zijn gericht, kan men zeggen
dat de result~nte van twee dergel\jke Yectoren geJ\jk is aan
hun algebraïsche som.
Het ontbinden van een vector is het tegengestelde van het
samenstellen; daaronder verstaat men nl. het zoeken van twee
vectoren die, met elkaar samengesteld, den gegeven vuetor
opleveren. Gemakkelijk ziet men in dat een vector op tallooze
wijzen in twee andere kan worden ontbonden. l\fen kan de rich·
tingen van de twee componenten op verschillende wijzen kiezen,
of ook voor de eene component zoowel de richting als de grootte
opgeven. Door de constructie van het parallelogram wordt in het
eerste geval de grootte van elke component, in hot tweede goval
de richting en de grootte van de tweede component bt~paald.
§ 28. Neemt men op de z~iden van het parallelogram ABC D
(Fig. 32) de stukken A b en A d zoo, dat

+

Ab

A cl

AB

AD

, en beschrUft men op die stukken als zijden een] mallelogram
A b c cl, dan valt het hoekpunt c daarvan
Fig. 32.
op de diagonaal A C, en tlaarb~j is

Ac

c

Ab

Ac=XB'

Wordt derhalve van twee vectoren die
men met elkaar samenstelt, de grootte m
verhouding veranderd, terwijl de
dezelfde
B
richting onveranderd bltift, dan b.ehoudt
ook de resulteerende vector dezelfde richting en verandert zijn
grootte in dezelfde reden als die van de componenten.
§ ~9. Samenstelling van meer dan twee vectoren. Met
het samenstellAu van een willekeurig aantal vectoren wordt
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bedoeld dat men als volgt to werk gaat. De tweede vector wordt
met zijn beginpunt geplaatst in het eindpunt van don eersten,
Je derde vervolgens met zUn beginpunt in het eindpunt van
den twecdon, enz. Eindelijk wordt het beginpunt van den
eersten vector met het eindpunt van den laatsten vereenigd.
In Fig. 3i3 is .A E de resultante van de vectoren A B, B C,
CD, DE. Deze figuur behoeft niet in
Fig. 3:3.
een plat vlak t e liggen.
E
Men kan den regel voor het sam'3nstellen oök zoo uitdrukken: Nadat de
tweede vector met den eersten is samengesteld, wordt do resultante A C (in de
figuur niet getrokken) samengesteld met
den derdon vector CD; de resultante
AD, die rnon dan krijgt, wordt samenA
gesteld met den vierden vector en zoo
vervolgens.
Waren al de vectoren die men moet samenstollen met hunne
beginpunten in hetzelfde punt geplaatst, dan zou Yoor u1ken
stap in deze constructie een nieuw parallelog ram Yan Yecl oren
kunnen dienen.
Z\in een willekeurig aantal vectoren evenwijdig aan een zelfd e
rechte 1\jn, dan is de resultante gelijk aan de algebr;üscho
som van de componenten.
Bij het samenstellen van eenige vectoren is de uitko)nst nlt~j d
onafhankel\ik van de volgorde, waarin
Fig. iH·.
zij met elkaar worden vereenigd. In
7J
Fig. B4 b.v., die weer niet in een plat
vlak holwuft t e liggen, krijgt men A IJ,
als n1en eerst A 15 mot den tweeden
vector B R, en dan de resultante met
den denion vector E D samenstelt. Beschrijft men nu op BE en E D als A
zijden een parallelogram, dan is B C
B
gelUk aan den derden vector E D, en CD
aan den tweeden BE. Hieruit blijkt dat men AD ook krijgt
als men A B eerst met den derden vector samenstelt, en dn
resultante A C met don tweeden.
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Hebben drie vectoren 0 D, 0 E eno 0 F (Fig. 27, blz. 33),
die niet in een plat vlak liggen, hetzelfde beginpunt, dan is
hun resultante de diagonaal 0 P van het parallelepipedum dat
op 0 D, 0 E en 0 F als ribben kan worden beschreven. Omgekeerd moet men, om een gegeven vector te ontbinden in drie
andere van gegeven richtingen, een parallelepipedum construeeren, waarvan hij de diagonaal is en waarvan de ribben
die richtingen hebben.
Op deze wijze brengt men dikw\jls de beschouwing van vectoren in de ruimte terug tot die van hun componenten in drie bepaalde richtingen, die men dan meestalloodrecht op elkaar kiest.
§ 30. Verband tusschen de projectiën van vectoren en die
van hun resultante. De projectie van een vector op een rechte
lijn kan ook zelf als een vector opgevat worden, en wel als een
vector, waarvan het beginpunt de projectie van !'let beginpunt
van den gegeven vector is. In Fig. 35 is b.v. Ad de projectie
van AD op A X, maar de projectie van D A zou cl A zijn.
In Fig. 35 en 36 is A C de resultante van de vectoren AB
Fig. 35.

Fig. 36.

en. A D, en A X een rechte l~n, waarop de punten B, C en D
geprojecteerd worden. Deze rechte lijn behoeft niet in het vlak
ABC D te liggen en de loodlijnen B b, Cc en D cl behoeven
dus niet evenwijdig aan elkaar te loopen.
Men ziet aanstonds in dat Ac de resultante, dus de algebraïsche som is van A b en b c; verder kan b c door Ad worden
vervangen omdat de projectiên van twee evenwijdige en gelijke
lijnen op een derde lijn, ook al liggen zij daarmede niet in één
plat vlak, steeds aan elkaar gelijk zijn. Dus is Ac de algebraïsche
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som van A b en Ad; m. a. w., de projectie der diagonaal A 0
van het parallelogram is de algebraïsche som van de projectiën
der zijden AB en A D.
§ 31. Berekeningen met kleine grootheden. In natuurkundige vraagstukken komen menigmaal grootheden voor, die
zoo klein 7.\jn, dat men de machten daarvan, zoodra de exponent
hoog genoeg is, mag verwaarloozen. Welke machten hiervoor
klein genoeg zijn, hangt natuurlUk af van den graad van
nauwkeurigheid dien men wensebt te bereiken; het kan voorkornon dat men reeds de tweede macht van een kleine grootheid kan verwaarloozen, maar ook, dat men die nog bij de
berekeningen moet behouden en eerst termen met de derde
macht kan weglaten.
Allerhande uitdrukkingen waarin een kleine grootheid ó
voorkomt, kunnen ontwikkeld worden in reeksen die naar de
opklimmende machten van ó voortgaan. Vormen als (l + ó) 2 ,
(1 + ó)'1 geYon daarbij reeksen met een eindig aantal termen;
in andere gevallen krijgt men oneindig voortloopende reeksen
van den vorm

a+ bó

+ có + dó: + enz.,
2

1

(10)

waarbU de waarde van de coüffieienten a, b, c, cl, ..... door
dezen of genen regel bepaald wordt.
Bij elke oneindig voortloopende reeks kan men de som nemen
van een zeker aantal termen en onderzoeken hoe die som
verandert, als dat aantal grooter en grooter wordt gekozen.
Daarbij kunnen zich twee gevallen voordoen. Of er is een bepaald getal, waar men, door maar termen genoeg te nemen,
de som zoo dicht bij kan brengen als men wil; of wel, zulk
een getal is niet aan te wijzen. In het eerste geval zegt men
dat de reeks convergeert, en het bedoelde getal tot sorn heeft;
in het tweede geval elivergeert de reeks, en kan niet gebezigd
worden, om een bepaalde eindige grootheid voor te stellen.
De r\j getallen
1

+ 2 + 3 + 4 + enz.

is een voorbeeld van een divergente reeks; daarentegen convergeert de reeks
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+ + + +

t t enz.
1 t
en heeft het getal 2 tot som.
Een reeks kan alleen dan convergeeren, wanneer de termen,
hetz\j van den eersten af, hetzij te beginnen met een lateren
term, altijd door kleiner worden. Intusschen is nog niet elke
reeks, waarvan de termen afnemen, convergent; daartoe moet
het afnemen snel genoeg gaan. Bij een reeks van de gedaante
(1 0) zal dit het geval zijn, zoodra ó klein genoeg is; is die
grootheid zeer klein, dan kan de som van de eerste drio, of
zelfs de som van de eerste twee termen voor de geheele reeks
in de plaats worden gesteld.
Ziehier oenige voorbeelden van de ontwikkeling eener uitdrukking waarin een kleine grootheid ó voorkomt.

]_-+-~ =

1- ó

+Ó

ó3

2 -

+ enz.

_!_ __ = 1 + ó + Ó2 + ó3 + enz.

1 -- ó

+ t ó - t Ó +-&. ~)3 - - enz.
l ___ = 1 + ó + ó + ó + enz
(1 - ó)•
lY_____
reeksen, die alle convergeeren als ó < 1 is,
V(f+~l = 1

2

_2_

1f

1i
1J

2

4 ('

liT

3

•

kan men
Deze
verkrijgen door voor de uitdrukkingen die mën wil ontwikkelen
achtereenvolgens te schrijven (1 + ó)-', (1 - ó)-', (1 + ó):,
(1 - ót! en dan den regel van het bill'Jmium van NEWTON
toe te passen. De eerste twee formules vindt men ook door
Q.eeling.
Is ó zeer klein, dan kan voor de vier uitdrukkingen geschreven worden 1 - ó, 1 + ó, 1 +t ó, 1 + t ó en heeft men, in het
algemeen,
(1 ± Ó)n = 1 ± n ó.
Soms komen in eon uitdrukking twee of meer grootheden
voor, die zoo klein z\jn dat men de tweede en hoogere machten
van elk daarvan en ook de onderlinge producten mag verwaarloozen. Zijn ó en 2J' zulke grootheden, dan vindt men b.v.
(1

+ ó)

(1

+ ó') -:= 1 -t ó + ó'
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en
1

+ó=

1 +iJ'

1 -r' ó- ó'

.

~ 32. Voor <kn sinus van een zeer kleinen hoek kan, zooals
een figuur onrniddell\jk doet zien, b\j benadering het getal
genomen worden, dat de lengte aangeeft van den in dien hoek
met het middelpunt in het hoekpunt en den straal1 beschreven
cirkelboog, dns het getal dat den hoek zelf in boogmaat (§ 19)
voorstelt. De tangens van een zeer kleinen hoek kan aan den
sinus, de eosinns aan de eenheid worden gelijk gesteld.

(lok hier kan !ie nauwkeurigheid wt·der worden ged1·even (foor het gebril ik \'<tri oneindig voortloopende recksPn. Men h~Pft aangetoonfl dat voor
elke waarde van den hoe!\ a, als deze in boogmaat is uitgedrukt,

en
iJi

iJ4

iJR

cusiî=1-- ··+ -- 9 -; - - - - --·;+enz.
L 2... ü
·1. 2 '1. •. 3. 4
1!-;.

~ ;;:1. Volstrekte en betrekkelijke fout. De fouten die bij
metingen begaan worden, zijn in den regel zoo klein dat hun
tweode machten en evenzoo tie onderlinge producten mogen
worden verwaarloosd: d:1:mloor worden berekeningen die opdeze fouten betrekking hebben, vereenvoudigd.
\Vij zullen de waanle Yan een grootheid, die men uit rechtstreeksche meting heeft afgeleid, of uit een berekening waarvoor do gegevcms door metingen z\jn geleverd, de gevonden.
waarde noemen. Het verschil van d0ze en de werkelijke waarde
der grootheid is cle vol8trfkte fout. Onder de betrekkelijke of
r-elatieve fout verstaan wU het quotient dat men krijgt als men
de volstrekte fout door de gevonden waarde deelt; men kan die
relatieve fout ook aangeven door te zeggen, hoeveel procent
van de gevonden waartie de volstrekte fout bedraagt.
Do volstrekte fout wordt ook wel kortweg de fout genoemd.
\Vij zullen onderstellen dat de grootheden zelf, waarvan er
sprake is, positief zijn. Daarentegen kunnen de fouten positief
of negatief zijn. W\j zullen de fout positief noemen wanneer de
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gevonden waarde grooter is dan de werkelijke waarde; men
krijgt dus de volstrekte fout als men de werkelljke waarde
van de gevonden waarde aftrekt. De betrekkelljke fout heeft
hetzelfde teeken als de volstrekte fout.
~ 34. Fout van een grootheid die van een andere afhangt.
Worden op een uit metingen afgeleide grootheid a rekenkundige bewerkingen toegepast, dan is de uitkomst daarvan onnauwkeurig tot een bedrag dat van de fout in a zelf afhangt
en, wanneer deze klein is, in den regel evenredig daaraan mag
worden gesteld. De fout in de uitkomst wisselt dan tegel\ik met
die in a van teeken. De rekenkundige bewerkingen kunnen
van dien aard zijn dat, wanneer a te groot is, hetzelfde van
Qe uitkomst geldt, en dan zal deze to klei!f worden, als a te
klein is. Het kan echter ook voorkomen, dat de uitkomst in
tegengestelde richting van de werkelijke waarde afwijkt als
de grootheid a.
Wij zullen nu eenige regels meedeelen, die in eenvoudige
gevallen tot bepaling der fouten kunnen dienen. Daarb~j zullen
wij met a een uit metingen afgeleide grootheid en met p oen
nauwkeurig bekend getal aanduiden. De regels zijn het eenvoudigst, als men bij sommen en verschillen naar de volstrekte, en
bij producten en quotienten naar de betrekkelijke fout vraagt.
De volstrekte fout in a + p of in a - p is even groot als
die in a, terwijl de fout in p -- a eveneens de:wlfde waarde
heeft maar bet tegengestelde teeken.
In hef. product pa is de betrekkelijke fout even groot als
die in a, terwijl de volstrekte fout p maal zoo groot is als in a.
Ook in p_ is de relatieve fout even groot als die in a, maar

a

zij heeft het tegengestelde teeken. Is nl. ó de betrekkelijke
fout in a, dan is de werkelijke waarde a (1 -" ó). 'l'erwijl de
voor het quotient gevonden waarde JJ_ is, is de werkelijke waarde
a
~(E-,. =p_(l + ó). De volstrekte fout in het quotient is dus
a 1 -o) a

- '!?. ó en de betrekkelijke fout, die men krijgt als men deze

a
grootheid door E deelt, is - ó.
a
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In de macht aP is de relatieve fout p maal zoo groot als die
in a. Immers, de gevonden waarde van de macht is aP, de
werkelijke waarde aP (1 - ~)P = ç,P ('1- p ~), en dus de betrekkelijke fout p ó. Men ziet hieruit dat, als p een groote
waarde heeft, de betrekkelijke fout in de macht aanmerkelijk
grooter wordt dan die in het getal a zelf.
Door een dergelijke redeneerin~ kan men aantoonen dat de
p

betrekkel\jke fout in V a het pde gedeeHt:• is van die in a zelf.
Is in een hoek a, die in boogmaat is uitgedrukt, een fout "' begaan, dan
'kan ook de fout in de goniometrische functii!n vrij gemakilelijk worden
aangegeven. De gevonden waa1·de van den sinus b.v. is sin a, de werkelijke
waarde sin (a-"')= cos"' sina-sin "'cos a, waai'VOOI' men schrijven mag
·sin a-"' cos a. De fout in den sinus is dus "'cos a. Bij een bepaalde fout
in den hoek is dit klein, wannee1· de hoek in de nabijheid van ! "., en
,grooter wanneer hij in de nabijheid van 0 ligt.
Natuurlijk kan men bij elke functie de fout lee1·en kennen, als men die
functie zoowel voor de gevonden als voor de werkelûke waarde van de
·Onafhankelijk veranderlijke, gesteld dat men die laatste waarde kent, berekent. Is de functie voor waarden van de onafhankelijk veranderlijke die
met kleine, aan elkaar gelijke verschillen opklimmen, in een tabel gegeven,
·dan kan men de kolom van de verschillen (§ 6) raadplegen. Zoo ziet men
in een logarithmentafel gemakkelijk welke fout in den lagarithmus aan
.ee~ bepaalde fout in het getal beantwoordt.

§ 35. Fout van een grootheid die van twee andere, niet
nauwkeurig bekende afhangt. Worden twee uit metingen
afgeleide grootheden bij elkaar opgeteld, dan is de volstrekte
fout in de uitkomst de algebraïsche som van de fouten in de
beide grootheden. Eveneens is de volstrekte fout in het ver:Schil van twee getallen het verschil van de twee fouten.
Bij een produkt geldt een even eenvoudige regel voor de
relatieve fout. Zijn nl. a en b de gevonden waarden van twee
~rootheden, ~ en E de betrekkelijke fouten, dan zijn de werkelijke waarden
a (1 - ó) en b (1 - E).

Het werkelijke produkt is
a b (1 - ó) (1 - E) = a b (1 - ó - E).
-en daar de gevonden waarde a b is, heeft men voor de relatieve fout
L. I.

4
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deze is dus gelijk aan de som van de relatieve fouten der
factoren.
Daarentegen is de relatieve fout in het quotient van a en b
gelijk aan het verschil van de relatieve fouten der grootheden zelf.
Deze stellingen zijn büzondere gevallen van 0en meer algemeene.
Men verbeelde zich een grootheid c, die, op welke wijze
dan ook, van a en b afhangt, dus door berekening uit a en b
wordt verkregen. V-las dan b nauwkeurig, maar had men in a.
een zekere fout a gemaakt, dan zou ook in c een fout van
een bepaald bedrag, met a evenredig, bestaan. Eveneens zout
als a zonder fout was, een fout j3 in b zich in c doen gevoelen.
De fouten die in de twee onderstelde gevallen in c zouden
bestaan, kan men de gedeeltelijke of partiëele fouten noemen.
De bedoelde stelling, die de lezer gemakkelük in het geval dat

c =a b of c = ~ is, op de proef kan stellen, komt nu hierop
neer, dat wanneer gel\jktüdig in a en b de fouten .x en 13 voorkomen, de fout in c de algebraïsche som is van de gedeeltelijke fouten die aan de fouten .x en f3 beantwoorden.
Deze stelling geldt zoowel wanneer men onder de geheele en
gedeeltel\jke fouten in c de betrekkelijke, als wanneer men
daaronder de volstrekte fouten verstaat.
§ 36. Mogelijke fout. Door beschouwingen als de bovenstaande zou men de fout in de uitkomst van oen berekening
kunnen bepalen, als men de foutt;Jn van de gegevens in groott~:r
en richting kende. Men kent echter de grootte der fout in de'
uitkomst van een meting in den regel niet, en, wat meer is,.
men weet zelfs niet of de uitkomst te groot of te klein is.
Wij zullen onderstellen dat de metingen van dien aard z~in,
dat er gelijke kansen bestaan op een te groote en een te
kleine uitkomst; bovendien zullen wij aannemen dat bij elke
meting een getal kan worden aangegeven, waarboven het bedrag van de fout zeker niet ligt. Dit getal noemen wij de grootst
mogelijke of korter de mogelijke fout. Wij zullen er steeds een
positief getal voor opgeven. Is a de gevonden waarde van een
grootheid, en is de mogelijke fout a, dan wil dat zeggen dat
de werkelijke waarde stellig tusschen a - x en a .x ligt.

+
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GemakkelUk ziet men nu in dat in de som van twee grootheden a en b de mogelijke fout gelijk is aan de som der mogelijke fouten van a en b. Maar, en dit vooral verdient de aandacht, ook in het verschil van a en b is de mogel\jke fout
gelijk aan de som der mogelijke fouten van de twee getallen.
Immers, zijn .x en {3 deze laatste fouten, dan kan de eene
grootheid .x te groot en de andere {3 te klein, of de eerste x
te klein en de tweede {3 te groot zijn. In beide gevallen wordt
de fout in het verschil x+ (3.
Verschillen a en b maar weinig van elkaar, dan kan deze
fout .x+ {3 in vergelijking met de waarde van a - b aanmerkelijk worden. Van daar de moeilUkbeid om een grootheid met
oenige nauwlçeurigheid te leeren kennen door twE;e veel grootere, waarvan zij het verschil is, te meten.
Bij het quotient ·~· is een dergelijke redeneering van toepassing als bij het verschil. De mogelijke relatieve fout is daarbtj,
even goed als bU het produkt a b, gelijk aan de som der mogelijke relatieve fouten van a en b. Kan b.v. in a een fout voorkomen van 1°/0 en in b een fout van 2°/0 , dan kan~ onjuist
zUn tot een bedrag van 3%.
In het algemeen vindt men de mogelijke font in een grootheid c die van a en b afhangt, door de gedeeltelijke fouten in
c te berekenen, die aan de mogelijke fouten van a en b beantwoorden en dan die gedeeltelijke fouten, met hetzelfde teeken
genomen, bij elkaar op te tellen. Immers, in het ongunstigste
geval is het mogelijk dat de in a en b gemaakte fouten juist
het grootste bedrag hebben, dat kan voorkomen, en tevens
zoodanige richting, dat zij beide c te groot, of beide c te klein
doen worden.
Intossehen is dit alles alleen van toepassing, als a en b door
metingen verkregen worden, die onafhankelijk van elkaar zijn.
Worden beide grootheden uit een zelfde onderzoek afgeleid, dan
is bet mogelijk dat, wanneer a te groot wordt gevonden, ook
b te groot moet uitvallen, en dan is klaarblijkelijk de in a- b
mogelijke fout kleiner dan x+ {3.
Eindelijk verdient het nog opmerking dat, als de grootheden

52
a en b onafhankelijk van elkaar zijn, het wel is waar denkbaar maar niet waarschijnlijk is, dat in beide gelijktijdig de
grootste fout gemaakt is, die kan voorkomen. Het is dus niet
te verwachten dat de werkelijk in de bovengenoemde grootheid
c gemaakte fout zoo groot is als wij die berekenden. Door beschouwingen waarmee wij ons hier niet kunnen bezig houden,
kan men deze omstandigheid in rekening brengen. Bij onderzoekingen van eenvoudigen aard krijgt men evenwel op de aangegeven wijze een voldoend denkbeeld van den graad van nauwkeurigheid die aan de uitkomsten mag worden toegeschreven.
§ 37. VoOI·beeld. Zij
a
c=-a-b'

waarbij a en b positief zijn en a> b is, en laat vooreerst het
getal b juist zijn, maar in a de fout a begaan zijn, die wij
in grootte en richting bekend onderstellen. Dan is de fout
in den noemer eveneens a; de relatieve fouten van teller en
· · -a en - a--- d us de re l at'1eve
noemer ZIJn
a-b'
a
a

a

.P
10U

t m
· de breuk

b

------··----=-a - - - - - c a a -- b
a( a - b) ·

.

(11)

Is daarentegen de grootheid a nauwkeurig bekend, en is f3 de
in richting en grootte gegeven fout van b, dan is de fout in
den noemer - /3, de relatieve fout van den noemer

f3
a-b

en de relatieve fout van de breuk

f3
+ ----·a-b'

. (12)

Zijn gelijktijdig in a en b de fouten IX en f3 gemaakt, dan is
de relatieve fout van c de algebraïsche som van (11) en (12),
dus
b
f3
-a---+-a (a- b) a-- b'

Daarentegen, als IX en f3 de positiBf genomen mogelijke fouten
van a en b zijn, dan is de mogelijke relatieve fout van c
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b
~
x------ -- + --.

a (a -b)

a- b

§ 38. Grenswaarden of' limieten. Terwijl in § § 31 en 32
van berekeningen bij benadering sprake was, wordt nog op
een andere wijze met zeer kleine grootheden gewerkt, en wel
zoo, dat de uitkomsten volkomen nauwkeurig zijn.
Om een denkbeeld van die methode te geven, herinneren wij
vooreerst aan hetgeen men een grenswaarde of limiet noemt.
Men stelle zich een grootheid voor, die door deze of gene
oorzaak verandert. Nadert zij daarbij hoe langer hoe meer tot
een standva::;tige -grootheid, zoodat men haar daarvan zoo weinig kan doen verschillen als men verkiest, dan wordt de stand~
vastige grootheid de limiet van de veranderlijke genoemd.
De som van een convergeerende oneindig voortloopende reeks
(§ 31) is de grenswaarde waartoe de som van een zeker aantal
termen nadert, als dat aantal voortdurend to0neemt. Een ander
voorbeeld levert een breuk waarvan, voor een zekere waarde
van een veranderlijke grootheid, teller en noemer gelijkt\idig 0
worden. Dit is b.v. het geval met de breuk

x2 - x - 2
y =:ei+ x-=--6
voor x

=

2. Ofschoon nu de uitdrukking

~ elk getal kan voor-

stellen, is er toch een bepaalde limiet voor y, wanneer x steeds
tot 2 nadert. Voor x= 2,5; 2,4; 2,3; 2,2; 2,1 wordt y = 0,636;
0,630; 0,623; 0,615; 0,608. De grenswaarde van y is 0,6;
men vindt dit door op te merken dat teller en noemer van de
breuk door x - 2 gedeeld kunnen worden, een deeling, die
geoorloofd is, hoe klein x - 2 ook wordt. Derhalve heeft de
breuk, hoe weinig x ook van 2 verschilt, dezelfde waarde als

x+l
en moet dus naderen tot de waarde die deze laatste
x+3'
breuk v~or x= ~ aanneemt.

----

Het verdient ook vermelding dat de verhouding
sin x
x-'
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wanneer men x in boogmaat uitdrukt, bij voortdurend afnemen
van .cc tot 1 nadert Voor elke positieve waarde van .êc
r.
heeft men nl., zooals uit een figuur bl\ikt,

<+

sin

x< x< tg .x,

d'us, na deeling op sin x
sin x
1 >~->cos x.

x

sin x d
.
Daar nu voor :.c = 0, cos x= 1 wordt , moet ~~
e eenhmd
tot limiet hebben.
:c
§ B9.

Verhouding van twee oneindig kleine grootheden.

Dè laatste voorbeelden doen ons zien dat van twee grootheden
die beide tot 0 naderen, de verhouding een bepaalde limiet
kan hebben. Dit kan nog op de volgende wUze worden opge·
helderd. Wanneer men in Fig. 12 (§ 12) van het punt P dor
kromme lijn naar het punt Q overgaat, ondergaan de coördi·
naten aangroeiingen die, als men P X' evenwijdig aan 0 X
trekt, door P B en l5 Q worden voorgesteld en die wij 6 :r en
b !J zullen noemen 1). Daarbij is

6y

--=tg QP H.
/::,;x;

Nadert Q tot P, dan nemen 6 :c en 6 y af, waarbij echtf·r op
elk oogenblik een bepaalde verhouding tusschen beide bestaat:
is b.v. D. :x:= PB' geworden, dan is D. ?I= B' (/ en
b y- t g Q' PB' .

bx

Gaat de beweging van Q naar P steeds voort, waarhij de snijJUn
tot do raaklün P R, en dus de hoek Q PB tot den hoek RP X'
nadert, dan moet de verhouding van 6 y en b :c, terw\jl bei(le
grootheden kleiner en kleiner worden, naderen tot den tangens
van den laatstgenoomden hoek. Met een gebruikel\jke afkorting
van het woord "limiet" kan men dus schrijven
1 ) De lette!' b. stelt hiel' geen factot· voor, maar is een teeken voor de
woorden: .aangn>eiing van".
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Lin/" y =tg RP X'.
t::, :r
Deze uitkomst is van belang, omdat het daardoor mogelijk
wordt, do richting van de raaklijn te leeren kennen, zoodra voor
elk punt van de krommo l\in y als oen functie van x is gegeven.
Men kan dan nl., na het punt P gekozen te hebben, voor elke
waarde van t::, :c aangeven hoe groot t::, y en hoe groot de ver.
t:. ·~I 1s,
. en Iw t 1s
. een zaak. van w1s
. k un d.1ge bere k enmg,
.
h ou dmg

t:. :c

ook de limiet waartoe die verhouding nadert te vinden.
Grootheden die, zooals in dit voorbeeld t:. x en t:. y, tot 0
naderen, worden oneindig klein genoemd, en onder de verhouding van twee oneindig kleine grootheden wordt alt\jd do limiPt
verstaan, waartoe de verhouding nadert. Oneindig kleine aa:1groeiingen van veran!lerlijke grootlwden hoeten ook de diffàentialen van die grootheden, en aan hun verhouding wordt de
naam ditJi:rentiwtlrfllotient gegeven.
Men heeft voor deze veelvuldig voorkomende differentialen
en hun wriJOudingnn oen korte ;:ehr\jfwijze ingevoerd. Men
vervangt nl., om ('('n aangroeiing voor te stellen, die gellacht
wordt tot () te naderen, het teekon t:. door cl, en laat voor
de verlwm1ing het woord "limiet" weg, daar reeds in de omstandigheid dat men met oneindig kleinen te doen heeft, ligt
opgPsloten, dat ('r van eon grenswaarde sprake is. In plaat::;
van du omslachtigll uitdrukking

.
. t:.- ·_1! voor L1m
l •un
t::, ');

t::,

.re = 0

komt uan üe meer eenvoudige
cly

rix·

§ 40. Bepaling yan het difl'ereutiaalquotient. W\j zullen
in eenigo eenvoudige gevallen de waarde van het differentiaalquotient van een functie berekenen of, zooals men zegt, de
functie cliftere ntiee 1·eu.
a. Vooreerst boschou.wen wij de functie

y=x2.

56
Heeft de onafhankel\jk veranderlijke eerst een bepaaldewaarde x 1 en ondergaat zij dan een aangroeiing ó, dan is y
eerst x 1 2 , en later (x 1 + ó) 2 • De aangroeiing van y is dus
/:;. y = (X 1

+ Ó) 2 -

X 12 =

2 .X1 Ó + Ó2 1

en daar
6x=ó

Is, wordt
Ly
t:,.x

=2x 1 + ó.

Laat men nu ó al kleiner en kleiner worden, dan nadert.
deze uitdrukking tot de limiet 2 x 1 , wat wij uitdrukken door
de formule
dy

---- =2x1

dx

'

of, wanneer wij x in plaats van x 1 schrijven,
dy
dx=2 x,

d.w.z.

dd:2) =

2 x.

b. Ook het differentiaalquotient van

kan men, als m een willekeurig geheel positief getal is,
dezelfde wijze vinden. Bij deze functie is
/::,. Y =(XI +

Of)

Ó)m- XI"',

dus, wanneer men den eersten term ontwikkelt,
l;;.

y= mx

/::,.X

m-I

I

+ m (m__!2 x
1. 2

m- 2

I

ó + enz

•

Daar alle termen behal"Ve de eerste de grootheid ó of een
macht daarvan als factor bevatten, naderen al die termen tot
0, zoodat men vindt
r!:__y_=mx m-1
dx
'I
'
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of
d _·('r"')
' ____
d :c

=

Jn

.1::"'-1.

Om een macht van x te differentieeren moet men dus den
exponent met 1 verminderen en tevens de uitdrukking met den
oorsprankelijken exponent vermenigvuldigen.
lVIen kan bewijzen dat men dezen regel ook mag toepassent
wanneer m een negatief of gebroken getal is. Het differentiaalquotient van de functie

is dus

c. Als laatste voorbeeld kiezen wij
!f =a cos (n x-+- p),

waarbij wU onderstellen dat a, n en p standvastige grootheden
z~jn en dat de hoek n :c
p in boogmaat is uitgedrukt. Hebben
x 1 en ó weer dezelfde beteekenis als hoven, dan is

+

L y =a cos [n (:c 1

+ ó) + p]- a cos (n :c + p),
1

of, volgens een bekende goniometrische formule,
L ?f = - :2 a sin [n (.c 1

+ t ó) + p] sint n ó.

Hieruit volgt
t::,y

!::,
_

:~--

-- a n

+

2- -a -sin--[n (:e 1
t ó) + p] sin t n ó
- - _& ______ -----••

_

sm [n (.c 1

+ 2 ó) + p]. sin2T tno;;:n ó·
_

1

. (13)

Laat men nu ó voortdurend afnemen, dan nadert ook de
hoek t n ó tot 0, zoodat (§ 38)
.
1
ó
Lim s~I1 2 n = 1
t nó
is. Daar venlor bij de limiet de grootheid ó in den eersten
factor van de uitdrukking (13) verdwijnt, heeft men ten slotte
d 1/

-d~ = -

x

.

ct n Slll (n .1:: 1

+ p),
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d.w.z.

d[acos(nx+p)]
.
--·· dx
=-ansm(n.<;+p).
Op dezelfde wijze vindt men
d [a sin (n x+ p)]

---d
x --=ancos(n:c+p).
.

d. De lezer zal gemakkelijk inzien, dat wanneer de gegeven
functie een standvastigen factor bevat, men eerst de functie
met weglatmg daarvan kan differentieeren, mits men de uitkomst ten slotte met dien factor vermenigvuldigt, en dat het
differenti.Balq uotient van een veeltermige uitdrukking wordt
gevonden door elken term afzonderlijk te ditforontioeron, en
dan de uitkomsten met dezelfde teekons die de termen hadden
achter elkaar te plaatsen. Is eon der termen stamlvastig, dan
verdwijnt hij uit het difforentiaalquotient, daar hU niets tot
de veranderingen dor functie IJ\j(lmagt.
Het difforentiaalquotient van 3 :c 2 is
:3 X 2 :r = 6 :r,
en dat van 1 2 :c -- 6 .<; 2
~> .1:; 1
2 - 6 X 2 x+ 5 X 3 ;J':~ = 2 - 12 :c
Hl .r~.

+

+

+

§ 4:1. Maximum of minimum van een functie. De beschouwing der verandering van een functie ll\j toe- of afname van
de onafhankelijk veranderlijke maakt hot ook mogelijk de
waarden van deze laatste, voor welke de functie een maximum
of een minimum wordt, te bepalen. Om dit op te helueron
beschouwen w\j de functie

y=2 +x-:c2 ,
die wij in § 10 door de kromme lün van Fig. 3 hebben voorgesteld.
Geven wU weer aan de onafhankel1jk veranderlijke eerst eon
bepaalde waarde x, en dan de kleine aangroeiing ó, dan is y eerst

2+x, -x 12
en later

2 + (x, +

ó) -

(x, +

ó) 2 •

Door aftrekking volgt hieruit
l:::.y=(1-2:c 1 )ó-ó~,

(14)
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en dm;
l:.Jt
--- = 1 -

!::. :x;

2 :r I

1.

Laat men ó kleiner en kleiner worden, dan na<h·rt c1eze uitdrukking tot 1 - 2 x 1 ; derhalve
cl}f_=1-2:r
1
dx

(I GJ

Door dezo uitkomst, die wij ook uit de rog;ob van de vorige ~
haddun kunnen afleiden, wordt in elk punt van tlo krommo lijn
van Fig. 8 dt: richting van de raaklijn bepaald, want, zooal~
wij in § BH zagen, geeft de waarde van

~-~-:i don tangens van i'\ on

hoek dien de raaklijn met de :r-as maakt. In Jwt, punt !I b.v.,
waar .r = 0 is, wordt die tangens 1, dus do honk zdf MJ 0 •
In hot hoogste punt a loopt de raakliJn P\·ouwi.idig aan elP
:r-as. Zij maakt daarmee een hook 0, en dns ll\IWt, ale< l!H'IJ
11_= 0 worden. \Verkelijk
voor .r 1 dt: aiJ:c:ci:.; van rt neemt, ook !ll
( ;/'
.

is 0 A= o,:, r·J; wordt voor deze waanl•· van .1' 1 de· uitdrukking (1 lJ) 0.
GC'Hft m1m, Yan het vunt a uitga;UJ<il~, :um d•.• ahsei:-; th:
aangroeiing;;, dan wordt blijkeus (!~)ti·· aangn~t~iing van !I
!::. !I= --12,

en had men, h~j de afleiding van (H), <1e twoellc macht van ~
verwaarloosd, Llau zou nu
t:.y=O
worden.
Trouwens, men ziet ook in de figuur dat eon lio()gje \·an
b.v. 1 mm, in het punt (~ op de !J''n1trHl li.in genomen, zicl1
niet noemonswaard van een recht,
evenwijdig aan 0 "'(,
onderscheidt.
In het punt a is de functie !! een maximum. :Maar ook
als de ordinaat een minimum wordt, loopt de raakl\jn even·
w\jdig aan de :c·as (Fig. 11, ~ 11) on golden dergelijke beschouwingen.
Men kan in het algemeen zeggen:

Al11 voor een zekere waarde van de onafhankelijk veranderlijke
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een functie een maximum of een mmzrnum wordt, dan wordt
het differentiaalquotient van die functie 0, of ook:
Berekent men, met verwaarloozing van de tweede en hoogere
machten van ~, de verandering van een functie, die het gevolg
is van een aangroeiing ó der onafhankelijk veranderlijke, dan
krijgt men 0, als de waarde waarvan men uitging een maximum of een minimum was.
Men drukt dit ook wel zoo uit: Als een functie een maximum of een minimum is, zal zij niet veranderen bij een
onr:indig kleine verandering van de onafhankelljk veranderlijke.
Door nl. deze laatste verandering oneindig klein te noemen,
wil men te kennen geven dat zij zoo klein moet worden gedacht, dat de tweede en hoogere machten ervan kunnen worden weggelaten in vergelijking met de eerste macht. De bedoeling is intusschen dat de eerste macht wordt behouden.
De algemeene functie
ax2 +b x+ c,
die wij in § 11 beschouwden, heeft tot differentiaalquotient
2a x+ b.
Dit wordt 0 voor
b
X=-F(i

en wij vonden dan ook dat voor deze waarde van de onafhankelijk veranderlijke de functie een minimum is.
§ 42. Som van een oneindig groot aantal oneindig kleine
grootheden. Naderen in een som alle termen tot 0, maar neemt
tegelijkertijd het aantal termen voortdurend toe, dan kan het
gebeuren dat de som een bepaalde grenswaarde heeft.
Men zal zich een voorbeeld uit de meetkunde herinneren.
Verdeelt men een piramide door vlakken, evenwljdig aan
het grondvlak en op onderling gelijke afstanden van elkaar,
in dunne laagjes, en beschrijft men in elk daarvan een prisma,
dat er het bovenvlak en de hoogte mee gemeen heeft, dan
is de som van al deze prisma's kleiner dan de inhoud van de
piramide, maar heeft dezen inhoud tot limiet, als men het
aantal deelvlakken onbepaald laat toenemen. Kortheidshalve
kan men, met weglating van het woord "limiet" zeggen dat
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de inhoud van de piramide gelijk is aan de som van een oneindig groot aantal prisma's, elk van oneindig kleine hoogte.
Dezelfde methode wordt in vele andere gevallen toegepast..
Men verdeelt menigmaal een te bere~enen grootheid in een
groot aantal, stel in n kleine deelen, en stelt voor elk daarvan
iets in de plaats, dat er een weinig van verschilt. Wanneer
nu de som van de fouten die men aldus maakt, bti aangroeiing
van het getal n, tot 0 nadert, zal de limiet van de som der
n grootheden door welke men de n deelen heeft vervangen, de
gezochte waarde opleveren.
Wil men b.v. de lengte van een kromme lijn bepalen, dan
verdeelt men deze in een groot aantal kleine bogen, en vervangt
elk boogje door zijn koorde. De limiet der som van al deze
koorden bij voortdurende toeneming van het aantal deelen is
de gezochte lengte.
Op deze wijze wordt in de lagere
meetkunde de omtrek van een cirkel Y
bepaald.
Ziehier nog een paar voorbeelden.
Om den inhoud te berekenen van de
figuur die (Fig. 37) door een gegeven
kromme lijn P Q, de as der abscissen
0 X en twee ordinaten A P en É Q
begrensd is, verdeelt men het stuk o
A.C.D
BX
van 0 X, dat tusschen A en B begrepen is, in een groot aantal deelen A 0, CD, enz. en richt
in de deelpunten de ordinaten op. De gezochte inhoud wordt
dan verdeeld in de strooken A P R C, CR S D, enz. Voor deze
stelt men de rechthoeken die in de figuur zijn aangeweze:a,
in de plaats; men ziet onmiddellijk dat de gevraagde inhoud
de limiet is van de som dezer rechthoeken bij aanhoudende
vermeerdering van het aantal deelen.
De sector 0 AB (Fig. 38), die begrensd is do(}r de twee
"voerstralen" 0 A en 0 B en een gegeven kromme lijn, kan
door een aantal voerstralen tusschen 0 A en 0 B in kleinere
sectoren, zooals 0 0 D, verdeeld worden en elk daarvan kan
door een cirkelsector, zooals 0 0 E, worden vervangen. De
limiet van de som dezer cirkelsectoren is de inhoud van A 0 B.
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Men kan dit alles weer korter uitdrukken door te zeggen
dat de lengte van een kromme lUn de som is van een oneindig
groot aantal oneindig kleine koorden, dat de inhoud van A P QB
in Fig. 37 gevonden wordt door oneindig vele oneindig kleine
rechthoekjes bij elkaar op te tellen, en
Fig. 38.
B dat. men in Fig. 38 evenzoo met oneindig
kleine cirkelsectoren moet handelen.
De oneindig kleine deelen waarin een
grootheid verdeeld wordt, noemt men de
elementen van die grootheid.
Het voordeel flat de aangegeven berekeningsw\jze oplevert, is gelegen in de vero
vanging van deze elementen door andere
oneindig kleine grootheden, waarvan de
waarde gernakkel\jker kan worden gevonden. Het vraagstuk
wordt daardoor tot een ander dat eenvoudiger is teruggebracht,
de bepaling van den inhoud van een piramide b.v. tot die
van de som van een aantal prisma's, de berekening van het
oppervlak van een figuur die (Fig. 37) door een kromme l~jn
begrensd is, tot het vraagstuk om de som van een aantal rechthoeken te bepalen.
Ook in natuurkundige vraagstukken past men dezelfde
methode dikwijls toe, daar de splitsing van een of ander ingewikkeld verschijnsel tot vereenvoudiging kan leiden. Wanneer
b.v. de concentratie van een oplossing van punt tot punt verandert, kan men de ruimte waarin zich die oplossing bevindt
in kleine deelen, b.v. kleine rechthoekige parallelepipeda verdeelen, en redeneeren alsof de concentratie binnen elk van die
deelen overal dezelfde was en alleen bij den overgang van de
eene kleine ruimte tot de andere met een kleinen sprong veranderde. Evenzoo kan men, wanneer men de warmteontwikkeling wil bespreken, die gedurende zekeren tijd door een
electrischen stroom van veranderlijke sterkte in flen geleiddraad
wordt teweeggebracht, het geheele tijdsverloop in kleine dee·
len splitsen, en de warmteontwikkeling gedurende elk zoodanig
deel berekenen alsof de stroom de sterkte hield, die hij aan
het begin van dat deel had. De uitkomst waartoe men geraakt
zal steeds des te nauwkeuriger zijn naarmate men de verdee-
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ling verder heeft gedreven, en de limiet van die uitkomst voor
het geval dat het aantal doelen voortdurend toeneemt, zal aan
de werkelijkheid beantwoorden.
Met de hulpmiddelon die de hoogere wiskunne aanbiedt, om
de grenswaarden van sommen als de boven besprokene, zoogenaamde integralen, te bepalen, zuHen wij ons hier niet IJez;ig
houde·n; het is ons voldoende de mogel\jkheid van :mlke berekeningen in te zien, terwijl w~j de uitvoering aan de wiskundigen kunnen overlaten.

EERSTE HOOFDSTUK.

BEWEGING EN KRACHTEN.

§ 43. Beweging van punten en lichamen. De plaatsverandering van lichamen of van deelen daarvan is het eenvoudigste verschijnsel dat in de natuurkunde ter sprake komt
en de wetten waardoor dit beheersebt wordt, zijn van te meer
gewicht omdat vele verschijnselen die op het eerste gezicht
van geheel anderen aard sch\inen, tot bewegingen kunnen
worden teruggebracht. \Vij zullen ons daarom in de eerste
plaats met de leer der beweging, de mechanica, bezig houden.
Wanneer een punt zich verplaatst, beschrijft het een rechte
()f kromme lijn, die de baan van het punt genoemd wordt.
Bij de beweging van een lichaam moet men de banen onderscheiden, die door de verschillende punten worden doorloopen
en die zeer van elkaar kunnen verschillen.
Bij de golfbeweging b.v. in een watermassa dient men achtereenvolgens te letten op de plaatsverandering van de verschillende waterdeeltjes, waarvan op een zelfde oogenblik sommige
een hoogen en andere een lagen stand hebben, en als een
vloeistof door een opening uit een vat stroomt, moet men
nagaan, langs welke kromme lijnen de deeltjes daarvan de
opening bereiken en het vat verlaten.
Bij vaste lichamen is niet zooveel verscheidenheid van bewegingen mogelijk als bij een vloeistof of een gas, maar de
verschillende punten van een draaiende tol of een naar boven
geslingerden stok doorloopen toch ook zeer van elkaar afwijkende banen.
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§ 44. Stoffelijke punten. In vele gevallen heeft men intusschen een voldoend denkbeeld van do beweging van een
lichaam, zoodra men van één punt daarvan de plaatsverandering kent. HHt kan z~jn, dat alle punten van het voorwerp op
dezelfde wijze voortgaan (voortgeschoven slede) of ook, datmen
zich tevreden kan stellen mot de kennis der baan van één
punt, en van de bijzonderheden in de beweging der andere
kan afzien. Om b.v. de beweging van een geweerkogel te
-onderzoeken, kan men beginnen met slechts op één punt daarvan zijn aandacht te vestigen. Wordt een lichaam op deze
wijze door eon enkel punt vervangen, dan wordt het een &toft~'
lijk punt genoerneL
§ 45. Tijd. Nadat men de baan van een punt heeft leeren
kennen, kan men letten op de plaats waar het zich op bepaaide
<Jogenblikken bevindt, en op den tijd dien het aan de bew.eging
van de eene plaats naar de andere besteedt. Een bepaald tijdstip geeft men aan door het aantal tijdseenheden dat sedert
een of ander vast oogenblik, het buginpunt der t\jdtelling, verlaopen is, of wel, wanneer het beschouwde tijdstip aan uat
beginpunt mocht voorafgaan, door hot aantal tijdseenheden dat
tot aan dit laatste verloopen zal. Hot bedoelde aantal tijdseenheden wordt door t voorgestold; het wordt als een positieve
grootheid beschouwd, wanneer men met een tUdstip na het
beginpunt dor tij(ltolling, en als oen negatieve grootheid, wanneer men mot e(m oogenblik daarvuur te <loon heeft.
Als eenheid van tijd zullen wiJ, wanneer niets anders gezegd wonl t, du scmwle bezigen.
Voor het oogonl>lik van waar men den tijd telt, kan men
{}ikw\jls het t\jdstip kiez:on, waarop do boweging begint.
Do bepaling van do plaats waar oen punt zich achtereenvolgons op bepaalde oogenblikken bevindt, >vordt bij langzame
be>vegingon, zooals die van de moostu lwrnellichamon, gemakkelijk gemaakt door du omstandigheid dat in den tijd, noodig
om de plaats waar te nomen, de stand niet merkbaar verandert. B\i snellere bewegingen moot men dezen of genen kunstgreep bezigen.
§ 4fî. Gel~jkmatige beweging. Snelheid. De uitkomsten van
dergeqjke waarnemingen kunnen op verschillende wijzen worL. f.
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Jen opgeteekend. Men kan b.v. de baan in een figuur afbeelden,
zoo noodig op verkleinde of vergroote schaal, en bU verschillende punten daarvan getallen plaatsen, die de tijden voorstellen, waarop het lichaam deze punten bereikt hoeft.
De beweging heet gelijkmatig als in willckeuriy gekozen gelijketijdsdeelen even groote wegen worden afgelegd. Fig. 38 stelt zulk
een beweging voor; de punten 0, 1, 2,
Fig. 39.
3, 4 liggen op ge}\jke afstanden van
elkaar.
De snelheid bij een gelijkmatige beweaing wordt gemeten door den gedurende de tijdseenheid af.qelegden weg.
Met eeri spreekw\jze die wij in soortgelijke gevallen dikwijls
zullen bezigen, zeggen wij ook: de snelheid is de weg die in
de tijdseenheid wordt doorloopen.
De snelheid van een gelijkmatige beweging is voortdurend
even groot.
In de definitie van de gelijkmatige beweging is uitdrukkelUk
sprake van willekeurig gekozen gelijke tijdsdeelen. Het lichaam
moet niet alleen in iedere seconde even ver gaan, maar ook
in elke halve seconde, of elk tiende deel van een seconde, enz.
Zal dus de in Fig. 39 voorgestelde beweging werkelijk gelijk·
matig zijn, dan moeten de punten waarb~j 1/c., 1 1/ 2 , 2 1/" enz.
moet gesçhreven worden, juist in het midden liggen tusschen
die, waarbij 0, 1, 2, 3 staat opgeteekend.
De in Fig. 40 voorgestelde beweging is niet gelijkmatig, al
zou men kunnen roeenen dat zij dat
Fig. 40.
is, zoolang men alleen op de wegen
o r2
lette, die in volle tijdseenheden worden
doorloopen.
§ 47. Vrije val. Versnelde en vertraagde beweging. Voor
de ontwikkeling der natuurkundige begrippen is van bijzonder
belang het vallen der lichamen, wanneer z\i zooveel mogelijk
aan storende invloeden onttrokken zijn (vr~je val). Zulk een
invloed vvordt in meerdere of mindere mate door de lucht uitgeoefend; wij zullen echter in het vervolg onderstellen dat
deze, zoo noodig, is weggenomen. De ICWtrnc111ing heeft in de
eers[e plaats geleerel dat dan alle licluwwn eren snel ralfen, en
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in de tweede plaats dat de wegen in achtereenvolgende gelijke
tijdsdeelen doorloopen, te rekenen van af het oogenblik waarop
de val begint, tot e!Jwar. staan als de getallen 1, 8, 5, 7, enz.
Overeenkomstig deze wet wordt do beweging van een vallend
lichaam door Fig. 4l, wanneer men ~ich de daarin getrokken
lijn vcrticaal geplaatst
Fig. 41.
denkt, voorgesteld.
Daar in achtereenvolU I
i
3
gende gel\jke tijden hoe
langer hoe grooter wegen worden afgelegd, noemen wij do
beweging versneld. Worden de in gelü ke tijden doorloopen
afstanden voortdurend kleiner, dan is de beweging vertraagd.
§ 48. Heen- en weergaande beweging. De bewegingsriehting van een punt wordt soms omgekeerd, zoodat het langs
de baan teruggaat. Als voorbeeld hiervan kan een naar boven
geworpen lichaam dienen. De
Fig. 4~.
beweging
daarvan
wordt
voorgesteld door Fig. 42, wan-f-----'1)----+J--j+5-"~r
neer men zich deze zoo geplaatst denkt, dat de rechte lijn verticaal staat, met het punt
0 beneden. In de figuur is nog de bijzondere omstandigheid
uitgedrukt, dat, na het omkeeren van de bewegingsrichting, dat
op het tijdstip 4 plaats heeft, het punt aan elk der stukken
van den weg, die het b\j het
Eig. 43.
opst\jgen in een tijdseenheid
5
6
heeft doorloopon, op nieuw 0 ·
z
een tijdseenheid besteedt.
Bij de in Fig. 43 voorgestelde beweging bestaat deze eigenaardigheid niet.
§ 49. Rondgaande beweging langs een gesloten l~jn. Wanneer een punt langs oen gesloten krÇ>mme l\jn steeds in
dezelfde richting voortgaat, voert het een aantal omloopen uit.
De tijd dien het noodig heeft om van een of ander punt
van de baan weer tot hetzelfde punt terug te koeren, heet de
omloopstijd.
In Fig. 44 is het geval voorgesteld, dat het punt, na in 5
tüdseenheden tot het uitgangspunt teruggekeerd te zün, de volgende omloopen op dezelfde wijze volbrengt als den eersten.
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Men kan dan spreken van den omloopstijd, d. \V. z. den tijd, noodig voor êlken omloop, onverschillig welken. Die tijd is dezelfde,
in welk punt A of B men den omloop ook laat beginnen.
Het eenvoudigste. voorbeeld van een beweging langs een
gesloten lijn met standvastigen omloopsFig. 44.
tijd is de gelUkmatige beweging.
Bewegingen die, :r.ooals de zooeven
.A.
beschouwde, zich telkens na een bepaald
tijdsverloop op dezelfde w\jzo herhalen,
6 1
heeten periodiek; het bedoelde t\jdsverloop wordt do periode genoemd. Bij oen
rondgaande beweging mot stand vastigen
B
omloopstijd hebben de woorden "omloopst\jd" en "periode" <1ezelfde beteekenis.
§ 50. Schommelingen of trillingen. Ook een beweging langs
Ben niet gesloten lijn kan periodiek :r.ijn; dit is b.v. het geval
als een punt aanhoudend heen- en weergaat tusschen twee
uiterste standen, zoodat elke heen- en weergang op dezelf-de
wijze plaats heeft. Zulke bewegingen hoeten slingeringen,
.schommelingen of trillingen. In den regel zullen w\j onder een
schommeling of trilling een vollen heen- en weergang verstaan; de daarvoor noodige t\jd, d. w. z. de periode, heet
.scJwmmeltijcl· of trillingstijd. In het bijzonder beschouwen wij
trillingen langs eon rechte 1\jn.
Fig. 45.
'russchen dezelfde omkeerpunten
-''
f!
a~'--.+~-~~------,4 en met denzelfdon trillingstUd kan
de beweging nog op zeer verschillende wij:r.en plaats hebben; er zijn,
hi.:...'~--;;--_:,_?-:!-_:t-+6---;\-----;!
G
U
3
2
0
;r,ooals wij :r.ullen zeggen, verschillende trillingsvormcn mogelijk. De
6
5
c7--~R----~---~---~
Fig. 4-5, a, b, c, cl kunnen dit op:H
z
a
helderen. In de eerste daarvan zijn
7
de heengang en de terugkeer ge,
~ ï)
~ f
z
lijkmatige bewegingen met dezelfde
snelheid. In Fig. b z~jn z\i ook nog gelijkmatig, maar de beweging is naar rechts langzamer dan naar links. De in Fig. c
voorgestelde beweging onderscheidt zich van de in Fig. a
afgebeelde hierdoor, dat het punt aan de uiteinden van de
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baan telkens een tijdseenheid lang in rust blijft. Eindenik z\jn
in Fig. d beiLle be wegingen versneld.
In al deze gevallen is de trillingstUd niet alleen de t\jd
waarin het punt, van het Ol~ne uiteindo der baan af, heen· en
weergaat, maar ook de tijd dien het
Fig. 40.
noodig heeft om, van een willekeu·
~1.
rig punt C (Fig. 4G) uit, ee rst naar
L'
B
het eene uiteinde A te gaan, ver·
volgens tot in het andere uiteind o B terug te koeren, en
daarna weer het uitgangspunt te bereiken.
§ 51. Enkelvoudige trilling. Wij zullen nu een trillings·
vorm bespreken, die van bijzonder belang is.
Waoneer (Fig. 47; een punt P in een ci rkel rondloopt, zal
de projectie (j van dit punt op een vaste rniddell\jn AB tusschen de uiteinden A en B van deze
Fig. 47.
laatste heen- en weergaan; clie projectie
.A.
voert regelmatige trillingen uit, als P de
op elkaar volgende omloopen op gelijke
w\jzc volbrengt. Klaarblij kelijk is de trillingstijd van (j hotzelf<ie als do omloopst\jd van P.
De trillingen van Q in het bijzondere
geval dat P een gelijkmatige beweging
B
heeft, worden enkel'l.ioudige genoemd. Men
merke op dat de beweging van Q wlk een enkelvoudige trilling kan zijn, ook al zijn do cirkel en het punt P er niet;
het punt (J kan zich ook dan zoo be wegen, dat het beschouwd
kan wonZen als de projec tie van een ander punt dat een
gelijkmatige beweging langs een cirkelomtrek heeft.
Men ziet gemakkoltik in dat de projectie van P op een
willekeurige 1\jn in het vlak van don cirkel zich op dergelijke
wijze beweegt als het punt Q. In korte t ermen kunnen wij
dus zeggen:
Een enkelvoudige trilling is de proj ectie van een gelijkmatige
beweging in een cirkel op een rechte lijn die in het vlak daar·
van ligt.
Fig. 48 doet cle eigenaardigheden va n de enkelvoudige trilling nader uitkomen. De punten 0, 1, 2, 3, enz. op den cirkel

(j)
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liggen op gelijke afstanden van elkaar. Natuurlijk kan men de
beweging_ meer in bijzonderheden nagaan, en op dezelfde wijze
de plaats van het punt aangeven voor oogenblikken die b.v.
een zestiende van den trillingstijd uitFig. 48.
eenliggen.
(}
In hot bUzonder vestigen wij de aandacht op de volgende eigenschappen van
d·e enkelvoudige trilling.
a. Om, hetzU in de eene, hetzij in de
z
andere richting, een der helften A 0 en
B 0 (Fig. 47) van de baan te doorloopen,
heeft het punt het vierde deel van den
trillingstijd noodig.
b. Een willekeurig stuk van de baan wordt, bU den heengang en den teruggang, in denzelfden tijd afgelegd.
c. Op twee oogenblikken die een halven trillingstijd van
elkaar verwijderd zijn, bevindt zich het trillende punt op gelijke
afstanden, maar aan verschillende zijden van 0, on beweegt
het zich in tegengestelde richtingen.
d. De beweging is versneld terw~jl het punt tot 0 nadert,
vertraagd, als het zich van 0 verwijdert.
De afstand 0 A, de halve lengte van de baan, wordt de
amplitudo van de trilling genoemd.
§ 52. Aader voorbeeld van het verband tusschen de beweging van
twee punten. In het geval van de vorige § werd de beweging van Q
door die van het punt P bepaald. Op overeenkomstige wijze dwingt men
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in vele werktuigen een punt
om zich op de voor een of
ander doel noodige wijze te
verplaatsen, door het te verbinden met een ander punt,
dat zelf een bepaalde beweging heeft. Ziehier een eenvoudig voorbeeld daarvan.
c
In Fig. 49 heeft P een
gelijkmatige beweging langs den cirkel en moet () zich langs liet verlengde van de middellij~ BA zoo verplaatsen , dat de afstand P Q een
standvastige lengte l heeft. Of, kan men ook zeggen, een rechte lijn
Fig. 49.
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P (J van onreraiHIPrl\jke lengt~' beweegt zieh met haar eene uitrindt>
gelijkrnatig over den rirkel, terwijl het andere uiteinde langs de re('htc
lijn IJ]) gl\jdt.
Het punt I) gaat heen en weer tussehen de punten 1J en E, die men
krijgt als men Al!= 1/ E = l maakt. Dat de beweging nu echter gepn
pnkehoudige trilling- i~, blijkt, zoodra men voor eenige oogenblikken elP
plaats mn I) bepaalt. Het is al volcloende, dit te doen voor een oogenblik, midden tussehen die, waarop het punt P in A en n is. Daartew
deelt men e!Pn halYen cirkelomtrek HA in C midden door, en bepaalt F
zoo, elat I; F = l is. liet punt F ligt niet in het midden van 1~· JJ,
zooals het geval zou zijn, als de beweging van I) een enkelvoudigP
trilling was.
§ l>3. Voorstelling der beweging van een punt door een

formule. Wij nemen op de baan een vast punt 0 aan, en
bepalen de plaats van het bewegelijke punt door den langs
de baan gemeten afstand .s, waarop het zich van 0 bevindt.
Dezen afstand rekenen wij positief of negatief, naarmate hij
van 0 uit de eene of andere richting heeft.
In den loop der beweging is klaarbl~jkelijk s een functie
van den tijd t, die verloopen is sedert het oogenblik van waar
.af men den tijd telt, en de beweging zal bekend zijn, zoodra
men weet welke functie s van t is, m. a. w., volgens welke
wet de eene veranderlUke van de andere afhangt. Immers,
dan kan op elk oogenblik de plaats van het punt worden aangegeven.
De betrekking tusschen de veranderlijken kan in een tabel
worden weergegeven (verg. § 1). Men kan nl. tle tUden waarop
men den stand van het punt heeft waargenomen, in de eerste
kolom, en de voor s gevonden waarden in de tweede kolom
opteekenen.
Het verband tusschen s en t kan echter ook in een formule
worden uitgedrukt, hetzij in een empirische formule, die zich
zoo goed mogelijk aan de waarnemingen aansluit, hetzij in
een vergelijking die uit de definitie van een beweging van
bijzonderen aard wordt afgeleid.
Zulke vergelijkingen zijn voor de bewegingen waarvan in
de vorige § § sprake was gemakkelijk op te stellen.
§ 54. a. Gelijkmatige beweging. Wij kiezen voor 0 het punt
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waar het lichaam zich bevond op het oogenblik waarop men
den tijd t begon te tellen, en onderstellen dat de beweging
naar die zijde gericht is~ naar welke s positief wordt gerekend.
Zij v de snelheid. Uit de definitie van de beweging volgt
onmiddellljk dat
8= v t
is. Deze formule geldt ook voor een beweging naar de negatieve zijde, als men in dit geval de snelheid v van het negatieve teeken voorziet.
Het is soms wenschel~jk, het punt 0 anders te kiezen dan
boven gezegd werd; op den tijd t = 0 is dan het lichaam
op een zekeren afstand a van 0. Op den tijd t wordt dientengevolge
8

=a+ vt.

In deze formule kan zoowel v als a positief of negatief z\jn.
b. Vrije vàl. Wij rekenen den t\jd t van af het oogenblik
waarop de beweging begint, en 8 naar beneden van af bet
punt waar het lichaam wordt losgelaten. Wij stellen den weg
die in de eerste tijdseenheid wordt afgelegd door a voor. Dan
zijn (§ 47) de wegen, in de tweede, derde tijdseenheid, om.,
doorloopen, achtereenvolgens 3a, 5a, 7a, enz. Daaruit volgt
voor de wegcm, gedurende de eerste twee, de eerste drie, de
eerste vier tijdseenbeden afgelegd, 4a, 9a, 16a. in het algemeen
is dus, als t een geheel getal is
(1)

De waarneming heeft geleerd dat ook wanneer niet door
een geheel getal wordt voorgesteld, dezelfde betrekking geldt.
De in 2,5 seconde doorloopen weg is b.v. 6,25a.
c. Enkelvoudige t1·illing. TI1 Fig. 47 verstaan wij onder s den afstand
0 Q vin het bewegelijke punt () tot het midden van de haan en noemen
s positief, wanneer Q boven 0 ligt. Den tijd t tellen wij van af he.t oogenblik ·waarop P in A. was, den omloopstijd of trillingstijd stellen wij door
T voor, welke grootheid dus in tegenstelling met den veranderlijken
tijd t een constante is, en de amplitudo door a. Eindelijk rlrnkken wij
hoeken in boogmaat uit.
Hèeft, in den tijd t, het punt P den boog A. I' doorloopen, dan is
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t

L. A 0 P = 2 r. ~~·,
zooals men vindt door te bedenken dat P een gelijkmatige beweging·
heeft en dat de verbindingslijn van P met 0 in <len trillingstijd Tover
een hoek 2 1r draait.
Fig. 50.
Verder is
() Q = 0 P eos A () P
en dus
s = a eos 2 1r ~

(2)

•

Ofschoon bij de afleiding hiernm werd a;1ngenomen
!· T is, geldt <lP formule voor <llle waanten
dat t
van t. Ligt b.v. t tusschen J.· T en ~ T, dan he bben P en (j standen, zooals die in Fig. 50 zijn aangegeven. De lengte van () f) is nu a eos 11 0 1'; men heeft dus, daar
s negatief is,

<

s = - a cos IJ OP =a eos "i UP,

en voor A 0 P l<an weer 2 1r

t

i' worden

gesehreven.

Andere b\izon<lere gemllen kunnen eve nzoo worden behandeld. Wij
T is,
merken alleen nog op <hlt de formule (2) ook <loorgaat, als t
zelfs wanneer t vele mtllen den trillingst\id bevat. Inderdaad drukt de
formule uit dat, telkens na verloop van <lezen laatsten tijd, -~ weer
dezelfde waarde aanneemt, ·want als t met 7' toeneemt groeit de hoek

>

t

2 i1' -T 111et 2 7r aan en keert de

co~inus

tot het-

Fig. 51.

.A
zeifde bedrag terug.
Juist omdat de cosinus een periodieke fun<:tie
is, kan de formule een periodieke beweging voorstellen.
d. )Je formule (2) moet <loor een an<lere worden vervangen wanneer op den tij<! t = 0 het
R
t.illende punt niet in A ( Fig. 47) i~. Stel b.v.
dat het zich op <lien tijd in () bevindt en zich
naar de positieve z\ide beweegt; het puntPis da n (Fig. 51) in P 0 . Worden vervolgens in <len t\id t de wegen P 0 P en 0 Q doorloopen, dan is
0 f) = 0 P sin P 0

()

P
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en dus
.

I

s =a ~m2 .T 1''
welke vergelijking weer Yoor alle waarden van I doorgaat.
Is (Fig. 52) het }lllllt dat zieh langs den
Fig. 52.
cirkel beweegt, op het oogenbli!l t = 0 in 1'0 ,
worrlt 1le boog A 1'0 , in den straal als eenheid
uitgedrukt, door Jl Yoorgesteld , tn hebbenPen
(! op den tijc! t betrekking, dan is

dus
I

}]

8 =a co~ (2 ;r 'P

+ 11).

§ 5!1. Grapbische voorstelling -ran een beweging. Het ver-

banci tusschen s en t kan op de in ):i 9 besproken wijze in
Ben figuur worden aangegeven, wanneer men t door de absciss en en s door de ordinaten voorstelt. Aan elk paar b\j elkaar
behoorende waarden van t en s beantwoordt een punt in de
figuur en de rechte of kromme lijn die door de aldus verkregen punten gaat, bepaalt den aard van de beweging. W ij kunnen de as der ab~cissen en die der ordinat en nu de as van
de tüden en die van de wegen noemen en ze in de figu ur
door de letters T en S onderscheiden.
a. Gelijkmatige beweging. Daar b\j deze beweging in achtereenvolgende gel\jke tijden de afstand
.Fig. 53.
s telkens met hetzelfde bedrag verandert, moeten in de graphische voorstelling de veranderingen van de ordinaat evenredig zijn met die van de
abscis; een gel·ijkmatige beweging wordt
dus door een rechte lijn voorgesteld.
Fig. 53 stelt een beweging voor,
bij welke s op den tUd t = 0 reeds
de waarde 0 A heeft. De verplaatsing
is naar de positieve zijde gericht, zoodat 8 aangroeit. Stelt pq
de tijdseenheid voor, dan is het verschil s n van de ordinaten

7G
p r en

Q s de aangroeiing van

s per tijdseenhdd, dus de maat

van de snelheid. Naarmate deze grooter is zal de lijn een grooteren hoek met de as der tijden
maken.
Is voor t = 0 ook s == 0, dan gaat
s
de lUn door den oorsprong van do
coördinaten.
Fig. G4 heeft betrekking op het
gevai dat de afstand s, die op den
lJ
tijd t = 0 de waarde 0 A heeft, af·
."'- T
0
neemt. Op den door 0 B vom·gestelden tijd wordt s =; 0; het bewegelijke
punt bereikt dan het punt der baan, van ·waar af s wordt
gerekend.
Men kan de graphische methode t.oepassen om een beeld te geven van
de beweging van een aantal lichamen die zieh langs dezelftle baan verplaatsen. Beschouwen wij b.v. een spoorweg met een viertal stations en
reke nen wij den afstand s van het eene ein1btatinn af in de rirhting
naar het anderP. Op de a.s der wegen (Fig. f>5) zullen de afstanden van
het twee< ie, derde en vierde station tot het eerste b.v. door 0 A , (Ut
en () C worden voorgestt>ld; kortheitlshalvt> duitlen wij ook de station,.;
zelf tloor· de ll'ltPrs (I, A, 11, C <1an.
De loop van eiken trein wordt nu door een lijn aangegeven. De lijn
Opq1·su b.v. heeft betrekFig. 5:1.
king up een trPin die up tien
tijd t = 0 van () vertrPkt, met
een gelijlunatige lwwPging naar
A g::wt, dit station op dPn tloor
(I v vuorge~telden tijtl lwrPikt,
er zoolang ~tilstaat ab door de
lengte van p q wonlt aangegeven, vervolgen~ ztjn beweging met een kleinere ,;nPlheid
hervat ('/ J' maakt nl. een kleineren lwek met 111' dan Op),
in H iets langer sti,~taat dan
in A, en cindel\jk va11 JJ naar C gaat met dezelfde snelheid waal'llH'P
de afstand ()A is cluorloopcil (s 11 loopt evenwijtlig a~m ()I')·
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De lijn die bij a begint, geldt voor een trein die zich op dezelfde wijze
beweegt als de eerst beschouwde, maar alleen zooveellater vertrekt, als
door Oa is aangegeven. De bij b beginnende lijn doet ons zien dat een
trein met grootere snelheid dan een van de voorgaande, zonder aan de
tusschenstations te stoppen, van 0 naar G gaat, terwijl eindel\jl; nog de
loop van een trein is voorgesteld, die van 0 uitgaande alleen in JJ :;;tilhoudt. De lijn e f' heeft betrekking op een beweging van C naar f I.
Is eenmaal de figuur geconstrueerd, dan kan rnen claal'aan verschillende bijzonderheden ontleenen. Wil men weten op welke tijden de
treinen een bepaald punt van den weg passeeren, dan moet men uit
het punt van de as der wegen, dat daaraan beantwoordt, een lijn evenwijdig aan 0 T trekken. Daarentegen zien wij aan de snijpunten van de
lijnen met een loodlijn op 0 1~ waar de verschillende treinen op een
zelfde oogenblik zijn.
De snijding, van twee lijnen die men in d opmerkt, wil zeggen dat een
trein een anderen inhaalt, en wel op een tijd die door de abseis 0 u van d,
en op een plaats die door de projectie h van het snijpunt op (IC wordt
bepaald. Ook ontmoetingen van treinen zijn in de figum aangewezen.

b. Vrije val. De kromme lijn van Fig. 56 stelt graphisch
voor wat in § 54: door de formule (1) werd uitgAdru.kt. Wanneer 0 A, AB, B C, GD tijdseenheden
Fig. 56.
aangeven, is A a = a, B b = 4 a,
AR
rD
0. ...."~'--·--'7-~-,-~.,...l
T
Cc= 9 a, D cl = 16 a. Daar de ordinaten
i
evenredig zijn met de tweede machten
van de abscissen is de 1\jn een parab
bool (§ 18).
In het algemeen stelt elke kromme lijn
een niet geli;jkmat'ige beweging voor.
c. Trillingen. Bij een trillende beweging wordt telkens na verloop van den
trillingstijd weer hetzelfde punt van de
baan bereikt.. Deze eigenaardigheid spies
gelt zich in de graphische voorstelling
hierdoor af, dat dezelfde ordinaat terugkeert als de abscis met
het bedrag toeneemt, dat den trillingst~jd voorstelt.
De graphische voorstelling van een trillende b,eweging is derhalve een golflijn. Aan verschillende trillingsvorrnen beantwoorden
evenwel golflijnen van verschillende gedaante:

.
I

I

.
I
I

I
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Fig. 57 kan dit ophelderen. De 1\jnen I, II, III en IV hebben
betrekking op de bewegingen die ook in Fig. 45: a, b, c, cl zijn
voorgesteld ; daarbij valt op te merken dat de horizontale afstanden van Fig. 45 op verkleinde schaal door de verticale ordinaten
van Fig. 57 worden weergegeven, zoo dat rechts in Fig. 4G
beantwoordt aan boven in Fig. 57. B\j elke lijn van de laatste
figuur is een horizontale rechte 1\jn als as der tijden get rok·
k en, en wel op zoodanige hoogte, dat de golf·
I
lijn naar boven en naar
beneden evenveel van °
Jie rechte lijn afwükt;
de ordinaten stellen dus
de afstanden van het
trillende punt tot het
midden van de baan
voor. De figuur zal ver·
der geen toelichting be·
hoeven.
De graphische voors t elling van eon enkel·
voudige trilling wordt
gemakkelijk uit de in
"r-'-:- ---':/
--: ._ ' ii!lV.
; ·-·
§ 51 gegeven definitie
:_ ..../.
: .
afgeleid. Men kan b. v.
voor oogenblikken die 1 '.; trillin gstüd van elkaar verwijderd
zijn, den afstand bepalen, waarop het trillende punt aan de
eene of de andere zijde van 0 (Fig. 4 7) verwijd erd is, en moet
dan die afstanden als even ver van elkaar staande posit ieve
of negatieve ordinaten in de figuur aanbrengen.
W\j lat en het aan den lezer ,over, deze constructie uit te
voeren.
De lijnen die enkelvoudige trillingen voorstellen, zijn enkelvoudige golflijnen of sim~soldes (Fig. 25).
Vervangt men nl. in de formules van ~ 5--l, c en d, t door ::r en s
-door y, da n w onlen zij van tiezelfde gedaa nte als de vergelijkingen (!ie

J~i

in

~

21 voorkomen.

WU merken eindelijk n og op dat, evenals elke trillende
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beweging door een golflijn wordt voorgesteld, ook omgekeerd
elke golfiOn als het beeld van een zekeren trillingsvorm kan
beschouwd worden. Men kan b.v. bij de kromme lUn L 3 van
Fig. 26 een aantal ordinaten, op gelijke afstanden van elkaar,
trekken. Een punt kan zich nu zoo langs een rechte lijn bewegen, dat de afstand tot een vast punt daarvan op een reeks
van even ver uiteenliggende oogentlikken zoo groot is als door
die ordinaten wordt aangewezen.
§ 56. Opteekenen van bewegingen. Een lichaam dat zich
volkomen of ten naaste bij langs een rechte 1\jn verplaatst en
waaraan een schrijfstift bevestigd is, die kan teekenen op een
daar tegenover geplaatst oppervlak, kan zelf de kromme lijn
beschrijven, die zijn beweging graphisch voorstelt.
Is nl. (Fig. 58) L L de lijn in de ruimte, langs welke
Fig. 58.
de stift zich beweegt, en is een
plat vlak, b.v. een blad papier,
togenover deze laatste geplaatst,
aan zou op dit vlak, wanneer het
zelf stilstond, een rechte lijn wor·
den geteekend, die met L L samenvalt. Wordt nu echter het platte
vlak in de richting X a, loodrecht
op L L, van rechts naar links
L - .-,:::-,i-+.-rt.á-a.;;
--;;n;
-----,:X:.
verschoven, en wel met een ge8
1
lijkmatige beweging, dan krijgt
IL
men een kromme lijn p q' r' s' t' ~
die juist de verlangde graphische voorstelling is.
Om dit in te zien verbeelden wij ons op het papier eenige even ver
van elkaar verwijderde lijnen a b, a 1 b1, a2 b2 , a3 b8 , enz., loodreeht op
a X. V11lt aanvankelijk all met de vaste lijn LL samen, dan zal, na een
zeker tijdsverloop, a 1 b1 dat doen; na een tweeden, even langen tijd zal
a 2 b2 die plaats innemen, enz.; daarbij komen a 1 , a 2 , enz. aehtereenvolgens in het punt van L L, waar zich eerst a bevond.
Snijden nu de lijnen a b, a 1 Z11 , a2 b2, enz. de verkregen kromme lijn
in p, q', r', s', t', dan vindt men, door. q'q, r'1·, s's, enz. evenwijdig aan
X a te trekken, de punten van L L, waar de stift zich op de beschouwde
oogenblikken bevond. De afstanden a p, a q, ar, enz. waarop hij toen
van het vaste pu.n t a der lijn L L verwijderd was, zijn dus werkelijk
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gelük aan de ordinaten van 1le kromn1e lün, 1lie men in de tiguur ziet.

Een kleine wijziging maakt de methode bruikbaarder. Men
kan nl. het blad papier op een omwentelingscilinder wikkelen
(men slaat een rechthoekig stuk daarom hoen en bevestigt
de randen aan elkaar) en aan dezen laatsten een gelijkmatige wonteling om zijn as geven, terwijl het lichaam met
de schrijfstift zich in de richting van een beschrUvende lijn
verplaat::-t. Op het oppervlak wordt dan een lijn geteekend,
die, nadat hot papier volgens een beschrijvende lijn is doorgesrJed.en en weer tot een plat vlak is uitgespreid, met de
l\jn p q' r' van Fig. G8 overeenstemt, althans wanneer de
snelheid van een punt van het cilindervlak even groot is als
die, waarmee in het geval van Fig. G8 het platte vlak werd
verschoven.
\Vat men ab schrüf~tift bezigt hangt van 1le omstandigheden af.
Menigmaal neemt men een borstelhaar, een Hjne metaalpunt of iets dergelüks; het papier, dat een gladde witte oppervlakte moet hebben,
wordt dan met behulp van een vlam met lampzwart bedekt. Daar 1lit
gemakkelük door de stift wonlt weggenomen, krügt men een fijne witte
lün, die men knn bewaren door het lampzwart ten slotte met een
Hxeermiddl'l op het papier te bevestigen. Men kan zieh ook van de
photographie bedienen. Bezigt men nl. een lichtgevoelig papierblad, dan
kan een lic.htbundel die op een punt daarvan geric.ht is, als ,,scl1rüfstift"
dienen.
§ G7. Toepassingen van de graphische methode. Men hoeft

op de aangegeven wUze o. a. de wetten van don vrijen val
onderzocht. De wentelende cilinder ::;tond daarb~j verticaal, on
een lichaam van oen toekonstift voorzic•n viel daarlangs. Door
geschikte hulpmiddelen werd ervoor gezorgd, dat do stift zich
alleen in verticale richting kon bewegen en steeds zacht tegen
den cilinder werd gedrukt. Door eerst öf allt)(Jil den cilinder
te doen draaien, ilf allcon het lichaam te laten vallen, kon
men eon horizontale en een verticale lijn krijgen, van welker
snijpunt dan de kromme lUn uitging, die bij de eigenl~jke proef
werd beschreven. Men kon eindelijk, na het blad papieT weer
uitgestrekt te hebben, de horizontale lijn als ·as der allscis::;Pn
en de verticale ab as dor ordinaten nemen, en de lengte van
de ordinaten, !Ji.i Yerscltillende abscissen behoorende, mot elkaar
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vergelijken. Bet bleek dat de ordinaten evenredig met de
tweede machten van de abscissen waren, dat de nin dus een
parabool was, zooals volgens § 55, b het geval moest zijn.
B\j het onderzoek van trillende bewegingen bedient men
.zich dikwtjls van de graphische methode. Een fijne stift, aan
een trillend, b.v. een geluidgevend lichaam bevestigd, teekent
-op een wentelenden cilinder een golflijn, die niet alleen doet
zien over welken afstand de punt heen- en weergaat, en hoe
{likwijls hij dit gedurende een wenteling van den cilinder doet,
maar ons ook door haar gedaante den trillingsvorm van het
lichaam aangeeft. Het blijkt b.v. dat een trillende stemvork
1\jnen opteekent, zooals de in § § ~0 en 21 besprokene; daaruit
volgt: de trillingen van een stemvork zijn enkelvoudig.
In de besproken gevallen worden met behulp van de graphische methode bewegingen onderzocht, die zoo snel zijn, dat
de onmiddellijke waarneming moeilijk wordt. Even goede dien·
sten kan de methode ook bij langzame plaatsveranderingen
bew~jzen; zelfs zeer trage bewegingen, die het geduld van den
waarnemer op een zware proef zouden stellen, vallen binnen
baar bereik. De rijzingen en dalingen van het zeeoppervlak,
de standveranderingen van den barometer kunnen worden opgeteekend door toestellen die, eenmaal in beweging gebracht,
geruimen tijd aan zich zelf kunnen worden overgelaten, en
aan welke, daar zij voortdurend opteekenen, geen enkele be·
weging ontsnapt.
In verschillende gevallen is deze of gene kunstgreep noodig
om het lichaam waarvan men de beweging wil onderzoeken,
een schrijfstift in beweging te laten brengen. Natuurlijk behoeft de stift niet altijd rechtstreeks aan het lichaam bevestigd te worden ; men kan hem ook op een afstand daarvan
plaatsen, mits hij er zoo mee verbonden is, dat de beweging
van het lichaam op qe stift wordt overgebracht. Deze handelwijze wordt veelvuldig door .de physiologen gebezigd, die aldus
van de bewegingen in het dierlUk lichaam graphische voorstellingen maken.
\V ij vermelden nog een eenvoudig middel waardoor men het opschrijven van bewegingen die over een kleinen afstand plaats hebben, verder
kan voortzetten dan aan den omtrek van den cilinder beantwoordt, zon-

81
der het bezwaar te hebben, dat het eenmaal geteekende deel van een
golflijn door Pen later beschreven deel wordt gesneden. Men kan aan den
cilinder, behalve zijn rondgaande beweging, een verschuiving in de richting van de as, eveneens met standvastige snelheid, geven. Stond dan de
schrijfstift stil, dan zou een schroeflijn ontstaan; gaat hij echter heen en
weer, dan krijgt men een golflijn, waarvan de punten afwisselend aan
weerszijden van die schroeflijn liggen. Bij uitspreiding van het papier tot
een plat vlak zou de schroeflijn een rechte lijn geven, die scheef staat
met betrekking tot de beschrijvende lijnen; de golflijn die op den vooruitschuivenden cilinder wordt geteekend, zal een dergelijken stand hehben.
§ 58. Toepassing van de graphische methode op het meten

van den tijd. Worden de trillingen van een stemvork opgeschreven op een cilinder, waaraan een uurwerk een gol~jk
matige beweging van bekende snelheid geeft, dau kan men uit
het aantal golven dat de verkregen lijn op den omtrek van
den cilinder vertoont, het aantal trillingen per seconde en dus
den trillingstijd afleiden. Eveneens zal b\j iedere lijn die door
een bewegel~jlw stift op den cilinder wordt geteekend, de tijd
waarin een zeker deel beschreven werd, gevonden kunnen worden uit den afstand van de beschrijvende 1\jnen die door de
uiteinden van dat deel worden getrokken.
Men heeft verschillende inriehtingen bedacht, die het mogelijk maken,
altijd met behulp \èan een geJijlunatig praaienden eilinder, den duur van
een versehijnsel of den tijd tusschen twee versehijnselen te mete11. Men
kan b.v. tegenover den cilinder een stift plaatsen, die zich, als hij aan
zich zelf wordt overgelaten, op kleinen afstand van het zwart gemaakte
oppervlak bevindt, maar die in loodrechte richting voor een oogenblik
tegen dit laatste kan worden gedrukt. Doet men dit op de twee oogenblikken tusschen welke men het tijdsverloop wenscht te kennen, dan
krijgt men twee stippen, waarvan men dan den afstand kan meten. In
plaats van de stift tegen den eilinder te drukken, kan men hem ook een
vasten stand geven, en een electrisehe vonk van zijn uiteinde op den
cilinder laten overspringen, waardoor een weinig van het lampzwart
wordt weggeslagen. Eindelijk kan men de stift voortdurend in aanraking
met den cilinder laten, maar het zoo inrichten, dat hij over een kleinen
afstand in de riehting van de beschrijvende lijnen kan worden verschoven
en daarna aanstonds weer terugkeert. Dan krijgt men een lijn, zooals
de in Fig. 59 afgebeelde; de afstand van de punten b en e is de maat
L. I.
6
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voor drn tijd tusschen de twee oogenblikken op wtdkP de stift versdwven
werd, terwijl uit de lengte van rd bl\jkt hoe l:1ng hij in den nieuwen
~otand is gehlevf~n.
Fig. 59.
"ïle SC' hu i ne stand van IJ c
fl-d
~·-\._
Cll
I' ( j,.: een gevolg hiervan,
____J~--~e
----a
b
tla.t. gt·durPIItlt• de Vl'rplaatFig. 60.
sing V<lll de stift de cilinder
over Pel • klPinPn afstand verfler i~ getlrnaid. ls de versdllli ring van de stift zeer
snel, dan staan (Fig. 60) b c en e f' nagr•nocg loodn•cht. op a /1.
§ 59. Chronographen. Als de eiJind e r niut rnnt standvastige
sn olbeid wentelt, kan men toeh den dum van verseh\jnselen
waarvan de loop op zijn oppervlak word t opgctoekcnd of qere·

.qistreerd, leeren kennen, als men tegelijk eon tweede vcrsehijn·
sel opteekent, dat zich met bekewle t ussclwnt\jden herhaalt.
Wij onderstellen in de volgende voorbeeldl'n dat de eilinder verticaal staat.
a. Men kan met behulp van een uurwerk cf'n :<t ifl, die voortuurend
met den ('ilinder in aanraking is, elke serorHI P gedurende et•n korten
ttjd naar boven verplaatsen, waardoor men een lijn kr~jgt, zooals /~ 1 in
Fig. 61. Wordt nu door een tweede ;;;tift, die ,[e 1\jn 1~2 teekent, en clie
Fig. 6!.

verticaal beneden de eerste staat, bü p en q !tet begin en het einde van
een tijdsverloop geregistreerd, dan ka11 men, door naderhand verticale
lijnen door p en q t e trekken, den duur van dat t\jdsverloop op /JJ.
aflezen. Daarbij kunnen ook onderdeelen van een srl'oncle woroen bepaald,
wanneer m en onderstelt dat gedurende een seeonde de beweging van
den cilinder gelijkmatig is geweest. In de figuur is het t \jdsverloop 8,3
seconuen.
b. Men kan het aantal trillingen per seconde van een stemvork bepalen,
als men beneden de stift die de trillingen dnanan opsd1r[jft een tweede
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plaatst, di1~ met bekende tussrhenpoozen merken, zooals die b(j p en rz
in Fig. 6'1, of andere teekens op den eilinder maakt.
t\ Korte t(jlien kunnen worden gemeten, wanneer men owr een stPmvork hesd1ikt, 1lie een bekend aantal trillingen per secon<lf~ uitvoert. In
Fig. ()2 wordt door a IJ de duur van een te onderzoeken verst:hijnsd

Fig. 62.

--~a-;----:------------j:b

-

voorgesteld, terw(jl de bovenste l(jn b\j de stemvork behoort , die al~
t\jdmeter dient. De twee scl11·\jfstiftl~ll moeten liefst weer op dezelfde
vertieale 1\jn staan. Dt~ door a IJ aangewezen t\jd be1lraagt rlan ·~,R t.rillingst\jden.
'\Va s de onderste sc hrijfstift ook met een trillend lichaam verbonden,
dan zou men den trillingst\jd daarvan kunnen vinden door na te gaan
hoeveel golven door de twee stiften in denzelfden t\jd worclen be:o;rhreven.
d. Een w\jziging van deze methode bestaat hierin. dat men op de
oogenblikken tussehe11 welke men
Fig. 63.
hf't tijdsverloop wil bepalen, uit
<Ie stift zelf, die met een bekende ' \7E'\'-../A '-"/ '\V /'\....,.' ' v-A ...-A '-"J
periode trilt, een electrisehe vonk
op den cilinder laat overspringen . Men krijgt dan .een teekening, zooals
in l•'ig. ();} is aangegeven.

Toestollen die dienen om op een wentelenden cilinder, of op
een voortgeschoven papierblad of strook, merken aan t e bren·
gen, die aan bepaalde t\jden beantwoorden, worden chronographen genoemd.
§ .60. Andere metbode om een grapbiscbe voorstelling van den val
van een lichaam te krijgen. Een sehrijf~tift die aan het uiteinde van een
trillende veer is bevestigd, bevindt zieh, zoolang deze aan zieh zelfwordt
overgelaten, in het punt 0 (Fig. 6-i), den "evenwiehtsstand", en gaat,
als h(j na een verplaa tsing tot in A wordt losgelaten, langs 1le horizontale lijn 11 U heen en wepr. Hij is voortdurend in aanraking met een
vertieale plaat, die in de richting P 0 kan vallen; op die plaat zou de
lijn UP worden geteekend, wannl~er de stift gedurende het vallen in rust
wa~. Worden eehter de stift en de plaat beide bewogen en wel zoo, dat
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de val begint op het oogenblik waarop de stift in A wordt losgelaten,
dan krijgt men de lijn A CD E. De afstanden tusschen de punten a, b, c, d,
waar deze 0 P snijdt, zijn de wegen die de plaat
Fig. 64.
heeft afgelegd tusschen de achtereenvolgende
oogenblikken waarop de schrijfstift door zijn evenwiehtsstand gaat. Daar deze oogenblikken even
ver van elkaar liggen, moeten, zooals uit de wet
van den nijen val (§ 54, b) kan worden afgeleid,
a b, b c, c d een rekenkundige reeks vormen.
E
Aan de gedaante van de lijn kan men nog zien
dat de trillende veer zich hoe langer hoe minder
van zijn evenwichtsstand verwijdert.
§ 61. Snelheid bij een niet gelijkmatige

o(
__1~>-

beweging. Bij een dergelijke beweging
spreekt men vooreerst van de gemiddelde
snelheid gedurende een zeker tijdsverloop en
in de tweede plaats van de snelheid op
een bepaald oogenblik.
Onder de gemiddelde snelheid verstaat
men
de snelheid die het lichaam bij een
A
0
B
gelijkmatige beweging had moeten hebben,
om in het beschouwde tijdsverloop denzelfden weg af te leggen, dien het in werkelijkheid heeft doorloopen. De gemiddelde snelheid wordt dus gevonden als men den weg door den
tijd deelt.
Met de snelheid op een bepaald oogenblik bedoelt men de
limiet waartoe de gemiddelde snelheid voor een zeker op dat
oogenblik volgend tijdsverloop nadert, als men de lengte van
dit laatste tot 0 laat naderen.
Men kan deze bepaling ook zoo inkleed en: De snelheid op
een bepaald oogenblik wordt gevonden, als men den in een oneindig kleinen tijd a(gelegden weg door dien tijd deelt.
Is een tijdsverloop zeer klein, dan zal de daarvoor geldende
gemiddelde snelheid maar weinig verschillen van de bovengenoemde grenswaarde, en bij benadering in plaats daarvan
mogen worden genomen. Als b.v. een spoortrein in een minuut
een weg van 1200 m aflegt, zal allicht de snelheid aan het
begin van die minuut niet noemenswaard verschillen van 20 m
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per sec, maar had men alleen waargenomen dat in 30 minuten
een weg van 32400 m wordt doorloopen, dan zDu men misschien een aanmerkelijke fout begaan door de beginsnelheid op
32400
- - - - of 18 m per sec te stellen.
30X 60
De graphisehe voorstelling der be.wegingen kan dienen om het gezegde
op te helderen. Vooreerst ziet men gemakkelijk in dat bij een gelijkmatige beweging, zooals die door de rechte lijn van Fig. 53 wordt voorgesteld, de snelheid evenredig is met den tangens van den hoek dien
A 11 met 0 T maakt; zij wordt door dien tangens voorgesteld, op een
schaal die bekend is, zoodra men heeft vastgesteld door welke lengten
de eenheden van tijd en van afgelegden weg in de figuur zullen worden
aangegeven. Op dergelijke wijze zal bij een beweging die door de kromme
lijn van Fig. 12 wordt voorgesteld, als men OX als as der tijden en
0 Y als as der wegen kiest, de gemiddelde snelheid gedurende het tijdsverloop dat aan A C beantwoordt, worden bepaald door tg Q P X'.
Immers, 13 Q stelt den afgelegden weg voor. en de gemiddelde snelheid
is dus evenredig met de verhouding

~ ~-

Evenzoo wordt de gemiddelde

snelheid gedurende den tijd AC' door tg Q' P X' gegeven, en de snelheid
op het door A aangeduide oogenblik door den tangens van den hoek
dien de raaklijn P n met P X' maakt.
§ 62. Berekening van de snelheid, wanneer de wet van

de beweging gegeven is. Wij drukken 8 in den tijd t uit en
vragen naar de snelheid v op een bepaalden tijd t. Om die te
vinden beschouwen wij, na dit oogenblik, een klein tijdsverloop !::::. t. Aan het einde daarvan is de tijd t + !::::. t, en stelt
men dit in de formule die 8 als functie van t voorstelt, voor
t in de plaats, dan vindt men hoe groot 8 op het nieuwe
oogenblik is.
Men heeft dan twee waarden van 8 uit de formule berekend,
de eene geldende voor den tijd t, de andere voor den tijd
t + !::::. t. Het verschil van beide kan men de aangroeiing van 8
noemen en door !::::. 8 voorstellen ; het is de afstand die in den
tijd !::::. t wordt doorloopen. De gemiddelde snelheid gedurende
den tUd !::::. t is nu
1::::.8
!::::.

t'
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en de ware snelheid op den tijd t is de limiet waartoe deze
verhouding nadert, als 6 t kleiner en kleiner wordt. Men kan
dus schrijven (§ 39)
. 6s
ds
v = L1m
- = -~-~
6 t
d t'

Bij het afnemen van 6 t moet t zelf onveranderd worden gelaten;
bij de geheele redeneering geeft nl. deze grootheid het vooraf
vastgestelde oogenblik aan, waarvoor men de snelheid zoekt.
Het blijkt dus dat men, zoodra s als functie van den tijd t is gegeven,
de snelheid door differentieeren (§ 40) vindt. Daarbij verdient het opmerking dat, wanneer wij voor d t een po-sitieve aangroeiing van den tijd
kiezen, d s positief of negatief kan uitvallen, al naarmate de plaats van
het bewegelijke punt aan het einde van het tijdselement d t, ten opzichte
van de plaats aan het begin daarvan, aan die zijde ligt, naar welke men
s positief rekent, of aan de tegengestelde zijde. De met bovenstaande
formule berekende snelheid v is dus positief als de bewegingsrichting
overeenstemt met de richting waarin men s positief noemt, en negatief
in het tegengestelde geval.
§ 63. Toepassing op den vrijen val. Eenparig versnelde

beweging. Versnelling. Bij een vallend lichaam, waarvoor de
formule (1) (§ 54, b) geldt, wordt de in den tijd t + t." t afgelegde weg a (t + 6 t) 2• Daaruit volgt

t::.s =a (t + t:, t) 2 - a t2 =

2 at t:, t +a (L t?,

Ls

6 t=2 at+ aLt
en
V=2at

(3)

Derhalve: bij den vrijen val is de snelheid evenreelig rnet den
tij cl gedurende welken de beweging heeft plaat8 gehad; of ook:
in achtereenvolgende gelijke tijdsdeelen neemt cle snelheid telkens
rnet hetzelfde .bedrag toe.
Een beweging waarbij dit laatste het geval is, wordt eenparig
versneld genoemd. Onder de versnelling verstaat men daarbij
de snelheidsvormeerdering in de tijdseenheid.
De vrije val is natuurlijk niet de eenige eenparig versnelde
beweging. In iedere richting en met elke waarde van a kan
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men zich een beweging voor;:;tellen, die aan de vergelijk;ing (l)
beantwoordt.
In plaats van dtm in do eerste seconde afgelegden weg a
kan men de versnelling invoeren, om do eenparig versnelde
beweging nader te lJeschrUvon. Volgens de vergelijking (3) is
de versnelling 2 a. Voor don vr\jen val wordt zij gewoonlijk
door g voorgesteleL Do formules (3) en (1) worden dan
V=

gt

(4)

en
8

=tg t2

(5)

Met behulp van do;r,e formules kan men de snelheid berekenen, die oen liel1aam krijgt, wanneer het van een gegeven
hoogte s valt. Uit (ö) volgt voor den duur van den val
•

(G)

en dan uit (4) voor de eindsnelheid
(7)

\V at hot meten van cl o versnelling bij den vrij en val betreft,
merken wi.i op dat do nauwkeurigsto uitkomsten zijn verkregen, niet door rechtstreeksche waarneming van een vallend
lichaam, maar op oon wijze die wij later zullen leeren kennen.
Daar allo lichamen even snel vallen, is g voor alle even
groot. Men heeft evenwel bevonden dat de versnelling aan
verschillende punten van het oppervlak der aarde ongel\jke
waarden heeft. Naarmate men do polen nadert vallen de lichamen
sneller, en wordt dus g grooter. Ziehier oenige der voor g verkregen uitkomsten; als eenheden van lengte en tijd zijn daarbü
de centimeter en dn seconde gebezigd.
Breedte

oo
4("")0

5~0

90°

Versnelling bij den val.
978,0
980,()
981,2
983,2
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Het derde van de opgegeven getallen is de gemiddelde waarde
van g in Nederland; de uiterste waarden wijken daarvan niet
meer dan 0,1 af.
§ 64. Vertieaal opgeworpen lichaam. De waarneming heeft
geleerd, zooals reeds in § 48 (blz. 67) vermeld werd, dat de
eerst stijgende en dan dalende beweging van zulk een lichaam
de eigenaardigheid vertoont, die wU in Fig. 42 uitdrukten.
Men kan daaruit het volgende afleiden.
a. De snelheid van het lichaam is even groot op twee
oogenblikken die even veel voor en na het tijdstip liggen,
waarop de beweging wordt omgekeerd. De weg b.v., die in
Fig. 42 tusschen de tijden 1 en 1,0001 wordt afgelegd, is
dezelfde als die, welke tusschen de tijden 6,9999 en 7 wordt
doorloopen.
b. Daar bii het dalen de snelheid in elke seconde met g
toeneemt, moet zij gedurende het opstijgen in elke seconde
met g afnemen. Zoo is b.v. in Fig. 42 het verschil tusschen
de snelheden op de oogenblikken 1 en 2 hetzelfde als dat
tusschen de snelhedén op de oogenblikken 7 en 6.
Omdat bij een verticaal opstijgend lichaam gedurende achtereenvolgende gelijke tijdsdoelen de snelheid telkens met hetzelfde
bedrag afneemt, wordt de beweging van zulk een lichaam
eenparig vertraagd genoemd.
c. Wordt een lichaam met de snelheid v0 verticaal opgeworpen, dan zal, daar gedurende elke seconde de snelheid met
g vermindert, na
.

.

.

(8)

seconden de ~nelheid 0 z\jn geworden. Dit is de tijd die aan
het opstijgen, en eveneens de tijd die aan het neerdalen besteed wordt.
De hoogte h, tot welke het lichaam opstijgt, is tevens de
weg dien het bij het dalen in den tijd (8) aflegt. Uit de formule (5) volgt dus
h

=

V

~

2

2g

. . . . . . . . (9)
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§ 65. Samenstelling van twee snelheden. Onderstellen wij

dat een plat vlak, b.v. het dek van een schip, met standvastige snelheid in een richting die in het vlak zelf ligt, wordt
voortgeschoven, en dat een lichaam zich over het vlak verplaatst, dat b.v. een bal over het dek van het vaartuig voortrolt. Men kan dan letten op de punten van het vlak, waarin
zich het voorwerp, telkens na gelijke tljden, bevindt. De ligging van deze punten bepaalt de beweging die het voorwerp
schUnt te hebben voor een waarnemer die, zelf op het vlak
geplaatst, in de beweging daarvan deelt, misschien zonder er
iets van te bemerken ; wij leeren er door kennen wat men do
betrekkelijke of relatieve beweging van het voorwerp ten opzichte
van het platte vlak noemt. Men kan zich echter ook een
ruimte voorstellen, die vast met de oevers van het vaarwater
verbonden is, en nagaan in welke punten van die ruimte het
lichaam achtereenvolgens komt; daardoor krijgt men een denkbeeld van de relatieve beweging ten opzichte van de oevers.
EindelUk zou men zich een ruimte kunnen verbeelden, die
b.v. vast met de zon verbonden is, en waarin de aarde zich
verplaatst, en zijn aandacht kunnen vestigen op de beweging
van den bal in die ruimte.
Het zal hierdoor duidelijk zijn, dat men, wanneer er van de
beweging van een lichaam gesproken wordt, steeds de plaatsverandering ten opzichte zoan een of meer andere voorwerpen op
het oog heeft. Het ligt echter menigmaal voor de hand, bepaalde lichamen als stilstaand te beschouwen; de beweging
ten opzichte daarvan wordt dan wel de volstrekte of absolute
beweging genoemd. Zoo zullen wij in dit boek stilzwijgend de
ons omringende vast met de aarde verbonden voorwerpen als
stilstaand beschouwen, on wij zullen in het boven gekozen
voorbeeld den naam van "volstrekte beweging" duidelijkheidshalve aan de beweging ten opzichte van de oevers geven.
Wanneer wij van de beweging van hot vaartuig spreken, bedoelen w\j de plaatsverandering ten opzichte van de oevers,
terwijl wij do beweging van den bal over het vaartuig door
het woord "betrekkelijk" onderscheiden.
Wij onderstellen nu dat deze laatste beweging met standva.stige snelheid langs eon rechte lijn van het platte vlak plaats
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heeft. Die lijn is in Fig. 65 door A M voorgesteld ; A, B, C, D
z\jn de op gelijke afstanden van elkaar liggende punten der
lijn, waar zich het voorwerp bevindt op oogenblikken die met
tusschentijden = 1 op elkaar volgen, oogenblikken dus, die
wij met 0, 1, 2, 3 kunnen aanduiden. W\i moeten nu op de
verplaatsing van de lijn zelf bij de verschuiving van het platte
vlak letten; wij onderstellen dat deze verschuiving in de richting A L met de snelheid A A' gebeurt. Heeft de lijn den stand
AM op den tijd 0, dan worden de standen van A op de oogenblikken 1, 2, 3 voorgesteld door A', A", A".t, wanneer men
A' A'' = A" A'" = A A' maakt.
Fig. 65.
De lijn zelf, die evenw\jdig aan zich
zelf voortgaat, heeft achtereenvolgens de standen A' M', A" M",

A"' M'".
Terwijl het voorwerp op den tijd
0 in het punt A dor ruimte is,
bevindt het zich op don tijd 1 in
het punt van A' M', waar B is
A
gekomen, dus in het punt B' dat
men krijgt, door uit B een lijn
evenwijdig aan AL te trekken; immers, alle punten van A JYI
verplaatsen zich in dezelfde richting. De figuur doet zien hoe
op dezelfde wijze de plaatsen C'' en D"' van het punt op de
oogenblikken 2 en 3 worden gevonden. Men ziet nu gemakkel\jk dat A, B', C", D'" op een rechte lijn liggen; dat deze
werkelijk de baan van het voorwerp is, wordt bevestigd door
de beschouwing van zt]n stand op tijden die tusschen de
oogenblikken 0 en 1, 1 en 2, enz. liggen. Verder is AB' =
B' C" = C" D"', en daar dit ook het geval zou zijn wanneer
AB, B C, enz., A A', A' .A", enz. niet de wegen in tijdseenheden, maar in willekeurige gelijke tijdsdeelen voorstelden, is
de volstrekte beweging van het voorwerp gelijkmatig.
De snelheid van die beweging is AB'; het blijkt dat men

deze snelheid kan vinden door de snelheid A A' van het platte
vlak en de snelheid A B die het lichaam ten opzichte mn dit
laatste heeft, met elkaar sarnen te stellen volgens den regel dien
wij in § 27 voor de sarilenstelling van vectoren hebben gegeven.
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Tot hetzelfde besluit kornt m~n ook, waniH'l'r de bewegiug van het
lichaam over het plutte vlak en de Yoortsc.lmiving van dit laatste in
de richting AL met veranderlijke snelltPid plaats hebben. Gedur1~IHle
zeer korte (eigenlijk oneindig kleine) t(jden kan men dan todt lH~ide
bewegingen als gelijkmatig beschouwen. Zij nu (Fig. (ilî) A de plaats in
de ruimte, waar het bewegel(jke voorwerp zich op zrker oogr~nblik
bevindt, E de stand dien het na een zePJ'
Fig. 66.
korten tij<! zou bereikt hebben als het vlak
in rust was. Laat gedurende dien tijd het
punt A zieh tot in a, en de lijn A E tot B
in a e verplaatst hebben, dan is het hoeke
punt e van het paralle logram A a e E de
E
~--nieuwe plaats van het voorwerp in de
A
ruimte.
De lijnen A a, A E en A e stellen dus de bij eenzelf<len zeer kleinen
tijd bchoorende wegen voor, resp. b(j de beweging van het platte vlak,
bij de relatieve en b(j de absolute beweging van het voorwerp. üe bij
deze bewegingen voorkomende snelheden moeten de richting van die drie
lijnen hebben en met de lengte daarvan evenredig z\jn; daaruit volgt
(§ 28) dat de derde snelheid wordt voorgesteld door de diagonaal A H
van het parallelograrn waarvan de z\jden A A' en A JJ de twee andere
snelheden aangeven.

Men is gewoon te zeggen dat eon voorwerp zooals het hier
beschouwde twee snelheden tegelijk heeft, nl. de relatieve snelheid ten opzichte van het vlak en de snelheid van dit laatste.

Overeenkomstig deze spreekwijze zullen wij met de uitdrukking:
"een lichaam heeft twee snelheden" altijd bedoelen dat het de
snelheid heeft, die men krijgt door cleze twee met rdkaar samen
te stellen volgens :.ien regel van ,'§ 27.
De benamingen: "parallelograrn van snelheden", "rosulteorende snelheid", "ontbinden van eon ~nelheid", "snelheid:scom·
ponenten", behoeven na het in ~ 27 lJüsprokono geen toelichting moor. W~j merken allcon nog het volgende op.

a. Hebben de twee snelheden die 11/l'n met elkaar moet samenstellen, uezelfdc o{ juist tegengestelde richtingen, dan is ue resulteerende snclheül gelijk aan hun som of hnn verschil. Men kan
zich hiervan gemakkelijk rekenschap goven door een voorwerp
te beschouwen, dat zich in zekere ric!Jting over een plat vlak
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beweegt, terwijl dit vlak in dezelfde of in tegengestelde richting wordt voortgeschoven.
Twee tegengestelde en gelijke snelheden hebben de resultante 0. Een voorbeeld heeft men in een persoon die een vaartuig voortboomt.
Nu wij eenmaal hebben vastgesteld wat wij zullen verstaan
onder de samenstelling of bijeenvoeging van twee snelheden
van tegengestelde richting, kunnen wij de snelheidsverandering
van een verticaal opgeworpen lichaam (§ 64) ook beschrijven
door te zeggen:
Een lichaam dat in verticale richting opstijgt, krijgt -- even
goed als een vallend lichaam -- in elke $econde, bij de snelheid
die het reeds' had, een snelheid g, verticaal naar beneden.
b. Een lichaam kan ook meer dan twee snelheden tegelijk
hebben; deze moeten dan altlid volgens de voor vectoren
gegeven regels met elkaar worden samengesteld. Een vallende
steen b.v. heeft ten opzichte van de aarde de beweging die
wU hebben leeren kennen, maar hij deelt bovendien in de
wenteling van de aarde 0m haar as, in de voortgaande beweging van onze planeet om de zon, en eindelijk in de beweging
van het geheele zonnestelsel door de hemelruimte.
§ 66. Versnelling bij een willekeurige rechtlijnige beweging. In het algemeen beschouwt men als maat voor de
versnelling hij zulk een beweging de verandering van de snelheid per tijdseenheid, afgeleid uit de verandering die de snelheid in een oneindig kleinen tUd ondergaat; men berekent dus
de versnelling door de verandering van de snelheid gedurende
zulk een oneindig kleinen tijd door de lengte van dien tijd te
deelen. Duidt men (verg. § 62) een oneindig kleinen tijd door
d t aan, en de verandering van de snelheid v gedurende dien
tijd door d v, dan is de versnelling

dv
q=-dt

.

(10)

Men kan de berekening uitvoeren zoodra v als functie van den
tijd t gegeven is.
Wij merken bij deze formule nog het volgende op. Heeft men langs
de baan van het punt een bepaalde richting als de positieve gekozen,
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dan wijst (§ 62) het teeken van de snelheid v de richting van de beweging aan. Ook de waarde die men voor q vindt, kan nu zoowel negatief
als positief zijn. Hieraan beantwoorden de verschillende richtingen die
de versnelling kan hebben. Is q positief, dan wil dat zeggen dat men ,
.om de snelheid aan het einde van den tijd d t te krijgen, de snelheid
aan het begin daarvan moet samenstellen met een oneindig kleine snelheid in de positieve richting ; een negatief teeken van q geeft aan dat
de oneindig kleine snelheid die het punt in den tijd d t luijgt bij de
snelheid die het reeds had, de negatieve richting heeft.
Hebben q en v hetzelfde teeken, dus de versnelling en de snelheid
dezelfde richting, dan is de beweging in den werkelijken zin van het
woord versneld, terwijl zij vertraagd is, wanneer q en v tegengestelde
teekens hebben.
§ 67. Verband tusschen de snelheid van een punt en die

van zijn projectie op een vaste rechte lijn. Zij n twee lichamen
zoo met elkaar verbonden, dat de beweging van het eene een
gevolg is van die van het, andere, dau hangen ook de gelijktijdige snelheden met elkaar samen. De snelheid van het punt
Q in Fig. 49 hangt af van die van P, en op dergelijke wijze
wordt de snelheid van alle deelen van een stoomwerktuig door
die van den zuiger bepaald. Wordt de tijd waarin deze heenen weergaat, vergroot of verkleind, dah veranderen alle snelheden in het werktuig in dezelfde verhouding.
Verbeelden wij ons nu dat een punt P (Fig. 67) langs de
kromme lijn L voortgaat, en projeeteeFig. 67.
ren wij het op elk oogenblik op de
rechte lijn A B. Terwijl dan P den
L
oneindig kleinen weg P P' doorloopt,
gaat de projectie Q over den afstand
Q Q' voort; de snelheden van P en Q
staan dus tot elkaar als P P' en Q Q'.
L
Men kan voor elk punt de snelheid
voorstellen door een rechte 1\jn, getrokQ!J'
'7 .B
ken in de richting van de beweging en A.
waarvan de lengte de grootte der snelheid aangeeft. Deze vector (§ 27) moet voor P langs de lijn vallen, die de baan in P
aanraakt, en voor Q langs 4 B . Zij P p de snelheid van P, dan
wordt die van Q, nl. Qq, gevonden door een vierde evenredige

94te zookon t ot P P', Q (J' en P p. Daar nu de oneindig kleine
!loog P P' met de raàklijn samenvalt, kr\jgt men die vierde
ovenredigo, als men p op A B projecteert. Derhalve komen wij
tot dezen regel: De snelheid van de projectie van een pnnt is

van de snelheid daarvan.
Bev indt P zich in een punt van de baan, waar de raakl\jn
evenwüdig aan AB loopt, dan is de snelheid van do projectie

ûe

p n~iect'ie

even groot als die van P; in elk ander geval is zij kleiner.
Staat de rrrakl\jn aan de baan loodrecht op AB, dan is de
sn elh eid van de projeetie 0. Het gezegde geldt ook wanneer
do baan en de rechte lün niet in één plat vlak liggen.
§ 58. Kroml\jnige beweging in een plat vlak teruggebracht
tot twee reehtl,jnige bewegingen. W~j kunnen het punt P
da t 7. ich langs de vlakke kromme lijn L beweegt, op tu;ee lijnon
in het vlak van de baan, b.v. op de
Fi![. ü8.
onderling loodrechte coördinaata ssen 0 X
y
on 0 Y (Fig. 68) projecteeron. De projectiën P 1 en P2 gaan langs 0 X fin 0 Y
voort, en zoodra men weet hoe zij dat
(\ oen, kan men voor elk oogenblik ook
den stand van P bepalen.
1
i
J,
Men is gewoon te zeggen dat het punt
o·--.,.;,'---.:...'-=

·----·-~f--·4-

Pz-··7rjB
P.
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P de bewegingen van de twee projectiën,
in de {igunr dus een bewegin,q naar rechts en een beweging naar
bo ven, tegelijk heeft.
Daarbij is cle snelheid van het punt de resultante van de snelheden die cle projectiën op hetzelfde oogenblik hebben. Wordt nl.
de snelheid PA ontbonden in PB en P 0, evenw\jdig aan 0 X
en 0 Y, dan zijn deze componenten gelijk aan de projectiên
van PA op de assen, dus volgens de vorige § aan de snelheden van P 1 en P 2 •
Elke beweging va n een punt in de ruimte kan worden beschreven door
aa n t e geven hoc zich zijne p1·ojecti ën op drie undel'ling loodrechte assen
vP.rplaa tsen. De snelheid van het punt w01·dt ook hier op elk oogenblik
gevonden dool' de snelheden van de projectiën met ell;aa1· samen te stellen.

§ 69. Snelheid en versnelling bij een enkelvoudige tl'illing.
Wij kunnen nu de snelheid bij een enkelvoudige trilling bepalen door te bedenken dat deze volgens definitie de proj ectie
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liet

negatieve

toekeil

wil

zeeen dat de versnelling altijd naar O

gericht is, wat ook duidelijk is ; snert ziet dadelijk tuit liet straks over de

snelheid gezegde dat de beweging van A of It naar O toe versneld, en
de beweging vain () af vertraagd is. 1)e i n (13) uitgedrukte evenredig-

held vals de versnelling ; met den afstand s is een belangrijk kenmerkk
van de enkelvoudige trilling .

Men kan (1 .1) krijgen door de functie s --- a cos 2 t, op de in 40, c
1

aangegeven wijze te difko entieer'en ; evenzin vindt men de versnelling
('12) door rle waarde (11) vaan de snelheid te difherentieeren .
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§ 70. Beweging van een in willekeurige richting opge-

worpen lichaam. Als men met standvastige snelheid in hori·
zontale richting voortgaat, kan men een bal naar boven werpen
in een richting die men, niet lettende op zijn eigen beweging,
voor verticaal houdt; men ziet dan den bal verticaal boven
zich opstijgen en weer dalen, zoodat men hem na eenigen tijd
in de hand kan opvangen. Op dezelfde wijze kan men in een
vaartuig dat met gelijkmatige beweging voortgaat, den bal
laten vallen of verticaal omhoog werpen, zonder dat men aan
de beweging van het voorwerp bemerkt dat het vaartuig niet
stil ligt.
Wij kunnen derhalve zeggen: Langs een verticale lijn die met
standvastige snelheid in horizontale richting verschoven wordt,
kan een lichaam dat nabij het oppervlak der aarde aan zich zelf
is overgelaten, op dezelfde wijze stijgen en dalen als langs een
stilstaande lijn.
In Fig. 69 zijn de standen der verticale lijn aangegeven voor
eeni:ge oogenblikken die met gelijke tusschenpoozen op elkaar
volgen ; 0 A is de stand op den tijd
Fig. 69.
waarop het lichaam de grootste hoogte
heeft bereikt. Wij onderstellen dat het
dan in 0 is. De projectie van het lichaam
op 0 A heeft dezelfde beweging als een
verticaal opgeworpen en dan weer dalend
lichaam; a, b, c zijn de plaatsen waar
zij zich bevindt op de oogenblikken
waarop de verticale lijn de verschillende
in de figuur aangegeven standen heeft
(verg. Fig. 42, blz. 67). Op een wijze die geen toelichting be·
hoeft, zijn nu in de figuur de plaatsen in de ruimte bepaald,
die het lichaam achtereenvolgens inneemt; de kromme lijn die
door al die plaatsen gaat, de werkelijke baan van het lichaam,
is een parabool.
Een bal die door den proefnemer in het vaartuig schijnbaar
verticaal omhoog wordt geworpen, verlaat in werkelijkheid de
hand met een snelheid, dié men krijgt door de snelheid die
de proefnemer er in verticale richting aan gaf, samen te stellen
met de horizontale snelheid van het vaartuig. Na de hand
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i'erlaten te hebben, is de bal geheel vrij; dezelfde beweging
die h\j nu krijgt, moet h\i dus ook hebben, wanneer hij op
andere w~jze een snelheid in schuine richting heeft gekregen,
wanneer b.v. oon stilstaande proefnemer hem in die richting
heeft opgeworpen.
Elk in willekeurige richting voortgeworpen lichaam beschrijft
·dus een parabool. De beweging van de horizontale projectie is
gelijkmatig, en die van de verticale projectie komt overeen met
de beweging van een lichaam dat in verticale richting wordt
opgeworpen.
Laat (Fig. 70) van uit het punt 0 een lichaam met de beginsnelheid
0 a= v0 worden opgeworpen, in een richting die met een horizontaal
vlak een hoek ct vormt. Ontbindt
Fig. 70.
men v0 in een horizontale component 0 p = v0 eos -ct en een verticale
0 q = v 0 sin ct, dan is de eerste de
snelheid van de gelUkmatige beweging die het lichaam in horizontale
\
c
p
richting heeft, terwUI de beweging 0
in verticale riehting dezelfde is als
die van een voorwerp dat met de beginsnelheid 0 q verticaal opstUgt.
Hieruit lmnnen alle bUzon<lerheden van de beweging langs de parabool
0 A JJ worden afgeleid.
Een met de snelheid v 0 sin ct opstijgend liehaam bereikt(§ 64) een hoogte

i~.

l

v0 2 sin 2 a.

---'1.(!- - ,
zoo lang is dus de loodlijn A C, uit het hoogste punt van de parabool op
de horizontale lijn 0 B neergelaten. De duur van het opstijgen is(§ 64)
v 0 sin

ct

(J

en de in dien tijd in horizontale richting afgelegde weg
v 0 2 sin ct cos ct
v0 sin ct
0 C = -··---. v0 cos c t = - ------- .
(J

g

Het dalen langs A B duurt even lang als het stijgen langs 0 A;
daaruit volgt

L. I.

7
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Gevolgen van deze formule. Wordt een lichaam telkens met dezelfde
snelheid opgeworpen, eerst in een richting die een boek " met 0 B vormt,
en vervolgen~ in een richting die een hoek 90°- v. met die lijn maakt, dan
w01·dt in beide gevallen een zelfde afstand 0 B hereikt. Die afstand is bet
grootst wanneet• .. = 45° is.

§ 71. Verandering van de snelheid b\j de parabolische
beweging. De snelheid van het lichaam dat de parabool doorloopt kan op elk oogenblik ontbonden worden in een horizon··
tale en een verticale component. Terwijl de eerste onveranderd
blijft, wordt bij de laatste gedurende elke seconde een snelheid g,
verticaal naar beneden, gevoegd.
Om de veranderingen van de snelheid goed te overzien kan
men in een hulpfiguur (Fig. 71), alt~jd uit hetzelfde punt: de
vectoren trekken, die de snelheid van het lichaam op verschillende oogenblikken voorstellen.
Is dan op zeker oogenblik P Q de snelheid, met de componenten P R en PS, dan zullen, als w\j R U= g maken, P U
en PS de snelheidscomponenten na verFig. 71.
loop van een seconde voorstellen; de werkelijke snelheid . is dan P V, en men kan
die ook uit P Q krijgen door deze laatste
snelheid rechtstreeks met P W = g, verticaal naar beneden, samen te stellen.
w~··- ... ____
Men kan een dergelijke figuur con-- -. ....... :.''
strueeren voor het geval dat eerst de snel1T ····--- --- -------· V
heid schuin naar b01Jen gericht is. Zoo ziet
men dat, zoowel gedurende het opstijgen
als gedurende het dalen in de parabool, het lichaam in elke
seconde een naar beneden gerichte snelheid g krijgt, die met
de reeds bestaande snelheid wordt samengesteld.
In t seconden krijgt het lichaam een snelheid g t bij die,
welke het reeds had, zoodat men, als men de snelheid op één
oogenblik kent, door een parallelogram te construeeren, onmiddellijk de snelheid kan vinden, die een willekeurigen tijd later
bestaat. Daarb~j kan t ook een breuk zijn; gedurende elk tijdsdeel, hoe klein ook, kr~igt het lichaam een aan dit tijdsdeel
evenredige snelheid naar beneden.
§ 72. Versnelling bij een kromlijnige beweging. Beschouwen wij nu een lichaam dat zich op deze of gene wijze langs

:~:l
--
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een krommt\ lijn L L (Fig. 72) beweegt. Op zeker oogenblik is het
in P en heeft het de snelheid PA in de richting van de raaklijn; na een tijdsverloop r is het in Q gekomen, en heeft het
de snelheid QB, die in het algemeen in grootte van PA verschilt.
Was grootte noch richting veranderd, dan zou de snelheid
aan het einde van den tijd r door QC, evenw~jdig en gelijk
aan PA, kunnen worden voorgesteld. Construeert men nu een
parallelogram waarvan Q B de diagonaal en QC de eene zijde
is, dan geeft de andere zijde Q D de snelheid aan, die het
Fig. 72.
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lichaam in den tijd T bij de reeds bestaande gekregen heeft.
W\j deelen deze snelheid door de lengte T van het tijdsverloop;
daardoor vinden wij de snelheid die het lichaam per t~jdseen
heid heeft gekregen, en die wij de gemiddelde versnellin,q ge·
durende den ttjd r kunnen noemen. Wij kennen daaraan de
richting van Q D toe.
Onder de versnelling in het punt P verstaat men de limiet
waartoe die gemiddelde versnelling nadert, wanneer men het
tijdsverloop r tot 0 laat naderen. De richting van de versnelling is die tot welke de richting van Q D nadert, en de grootte
q van de versnelling is de limiet van de verhouding

9 D.
T

Men
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kan de versnelling door een vector PH van de geschikte richting en waarvan de lengte de waarde q aangeeft, voorstellen.
Wanneer men zegt dat er een versnelling q in de richting
PH bestaat, wil dat zeggen dat het lichaam in een oneindig
kleinen tijd T bij de snelheid die het reeds had, een snelheid
q T in de richting PH krijgt.
Het in de vorige § gezegde kan men nu uitdrukken door
te zeggen dat het lichaam bij de parabolische beweging een
versnelling g verticaal naar beneden heeft.
Het verdient opmerking dat het bij de bovenstaande beschouwing niet noodig is, dat de baan in een plat vlak ligt. Ook
voor een willekeurige beweging in de ruimte kan men de versnelling definieeren zooals wij het hier deden. Dat overigens
deze bepaling ten gevolge heeft, dat bU een kromlijnige beweging. het woord "versnelling" in een oneigenlijken zin gebruikt
wordt, zal duidelijk zUn. Bij dat woord moet men nu niet meer
altijd aan een toenemen van de grootte der snelheid denken.
§ 73. Componenten van de versnelling. Onderstellen wij dat de lijn
L L 'v,aarvan in de vorige § sprake was, in een plat vlak ligt. Wij kunnen dan twee onderling loodrechte coördinaatassen 0 X en 0 Y aannemen, en zoowel het beschouwde stoffelijke punt als de vectoren die de
verschillende snelheden voorstellen, daarop projecteeren. Wij weten reeds
dat op elk oogenblik de projectie van de snelheid op 0 X overeenstemt
met de snelheid waarmee zich de projectie van het punt op die as beweegt. Deze laatste snelheid is dus op de beschouwde oogenblikken pa
en q b; daar men voor pa ook q c mag stellen, wordt dtl aangroeiing
van de snelheid door c b, en dus ook door q d, de projectie van (J D,
voorgesteld. Daaruit vindt men gemakkelijk dat de gemiddelde versnelling van de projectie in den tijd. r, die de richting van q d en de grootte

q d heeft, de projectie der gemiddelde versnelling van het langs de kromme
T

lijn gaande punt is. De'zelfde betrekking moet dus ook tusschen de limieten van deze gemiddelde versnellingen, d. w. z. tusschen de versnellingen
op een bepaald oogenblik, bestaan. Wordt deze versnelling voor het
eene punt door PH aangegeven, ,dan wordt zij voor het andere door
p h voorgesteld.
Hieruit volgt nu eindelijk dat wanneer men den vector PH in de
componenten P K en P N, evenwijdig aan de coördinaatassen ontbindt,
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deze de versnellingen der projectii;n van het beschouwde punt voorstellen.
In overeenstemming met de spreekwijze dat het lichaam de bewegingen in de richtingen van 0 X en 0 Y tegelijk uitvoert, zeggen wij ook
dat het de versnellingen P K en P N tegelijk heeft.
In het algemeen, wanneer men zegt dat een lichaam twee of meer
versnellingen tegelijk heeft, bedoelt men daarmee dat men door deze
versnellingen naar den voor vectoren geldendt?n regel met elkaar samen
te stellen, de werkelijke versnelling krijgt.
Het zal geen moeite kosten, het bovenstaande uit te breiden tot de beweging
langs een willekeurige 1\jn in de ruimte; men 1\an dan op drie onderling
loodrechte coördinaatassen projecteeren.

§ 74. Beweging van een lichaam dat aan uitwendige
invloeden onttrokken is. Tot nog toe werd alleen over de

waarneming en beschrijving van bewegingen gesproken. De
natuurkundigen wenschen echter ook de oorzaken van de plaatsverandering der lichamen_ op te sporen, of althans na te gaan
hoe deze van verschillende omstandigheden afhangt.
Wie een papiersnippertje ziet opstijgen naar een daarboven
geplaatste, mAt een zijden lap gewreven en daardoor geëlectri•
seerde glazen staaf, zal in de aanwezigheid van deze laatste
de oorzaak zien van de beweging van het voorwerpje; hij zal
zeggen dat dit door de staaf wordt aangetrokken. Wel is dit
niet meer dan een spreekwijze, maar zij heeft het voordeel,
de aandacht te vestigen op het feit dat het papier niet opst~jgt
als de staaf er niet boven wordt gehouden.
Eveneens, zoodra ons gebleken is, dat overal de lichamen
vallen in de richting naar het middelpunt van de aarde, kunnen wij niet nalaten, c_~e aanwezigheid der aarde als de oorzaak
van die beweging aan te merk!en.
In alle gevallen waarin een voorwerp uit den toestand van
rust in dien van beweging overgaat, gelukt het, een ander
lichaam te vinden, waarvan de tegenwoordigheid of de toestand
als de oorzaak van de beweging kan worden beschouwd.
Is een voorwerp aan alle uitwendige invloeden onttrokken, dan
zal het, als het eenmaal in rust is, voortd'urend in dien toestand
blijven.
Om in te zien wat er gebeurt wanneer zulk een aan zich
zelf overgelaten lichaam eenmaal een snelheid heeft, beschou-
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wen wij een bal die op een horizontalen vloer ligt. Klaarblijkelijk werken daarop geen invloeden die een beweging kunnen
ten gevolge hebben. Wij drijven nu den bal door een slag met
een hamer voort, en letten op hetgeen er gebeurt na dien
slag, dus nadat de oorspronkelijke bewegingsoorzaak heeft opge·
houden te werken. De bal beschrijft een rechte lijn, en komt
tot rust na een afstand doorloopen te hebben, die van de
geaardheid van het oppervlak van den vloer en den bal
afhangt; naarmate w\j beide gladder maken duurt de beweging langer. Zoo komt men tot de voorstelling dat de oneffen·
heden van de oppervlakken de oorzaak zijn van de vertraging der beweging en dat, als wij die oneffenheden geheel
konden verwijderen, dé bal altijd door met dezelfde snelheid
zou voortgaan.
Uit deze en dergelijke verschijnselen heeft men de volgende
stelling afgeleid: Heeft een lichaam waarop geen invloeden van
buiten werken, eenmaal een snelheid, dan houdt het die voortdurend met dezelfde richting en grootte; het heeft een gelijkmatige
rechtlijnige beweging.
Van de waarheid dezer wet is men overtuigd, niet omdat
men feitelijk een lichaam dat in beweging verkeert, vrij kan
maken van elken uitwendigen invloed, maar omdat men, naarmate men daarin beter slaagt, de beweging meer en meer tot
een gelijkmatige ziet naderen, en omdat nog nooit een afwijking van de gelijkmatige beweging is waargenomen, of er was
ook een oorzaak daarvoor qan te wijzen.
De wet zegt uitdrukkelijk dat het lichaam in een rechte lijn
zal voortgaan. Ook voor elke richtingsverandering kan men
een oorzaak vinden. Niemand zal er aan twijfelen dat het een
van de aarde uitgaande invloed is, waardoor de maan in een
cirkel om de aarde loopt.
§ 75. Krachten. Zwaartekracht. Om natuurkundige verschijnselen beknopt en duidelijk te kunnen beschrijven is het
noodig dat men een naam heeft ter aanduiding van de in de
vorige § besproken uitwendige invloeden. Men is daarom overeengekomen, om, zoodra men ziet dat een lichaam zich in
beweging stelt, of dat een reeds bestaande beweging in snelheid
of richting wordt gewijzigd, te zeggen dat op het lichaam een
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kracht werkt, die dan als de oorzaak van de beweging of van
de bewegingsverandering beschouwd wordt.
Aan elke kracht kent men een bepaalde richting en een
bepaalde grootte toe.
Om dit nader toe te lichten, denken wij nog eens weer aan
een lichaam dat langs een verticale lijn valt of stijgt, of wel
de in § 70 beschouwde parabool beschrijft. Wij weten reeds
dat in al deze gevallen een versnelling g, verticaal naar beneden bestaat, en kunnen daar nu nog bijvoegen, dat zoolang
wij ons tot een niet al te groote ruimte, een vertrek b. v.,
beperken, de bewegingen in alle deelen van die ruimte op
dezelfde wijze kunnen plaats hebben. Dit alles brengt ons tot
de voorstelling dat het lichaam, waar het zich ook bevindt,
en onverschillig of het in rust is, of reeds een snelheid in deze
of gene richting heeft, aan een onveranderlijke verticaal naar
beneden gerichte kracht onderworpen is, en dat de uitwerking
daarvan juist in de versnelling bestaat. Die kracht noemt men
de zwaartekracht en wij kunnen dus. zeggen:
De voortdurend in dezelfde rü:hting en met dezelfde grootte
werkende zwaartekracht geeft, terwijl een lichaam zich beweegt,
daaraan, bij de reeds bestaande snelheid, in achtereenvolgende
gelijke tijdsdeelen gelijke snelheden, verticaal naar beneden, en
.wel is die snelheid per seconde g.
Van een dergelijke spreekwijze bedient men zich ook in
andere gevallen. Telkens wanneer een lichaam een beweging
heeft, die niet zoowel gelijkmatig als rechtlijnig is, spreekt
men van een kracht die in de richting van de versnelling
werkt, m. a. w. in de richting van de snelheid die het lichaam
in een klein tijdsdeel b\i de reeds bestaanae krijgt, of, omgekeerd, de uitwerking van een kracht bestaat altijd hierin dat
aan het lichaam gedurende elk klein tijdsdeel een snelheid wordt
meegedeeld, in de richting van de kracht, welke snelheid met
de reeds bestaande volgens den regel van § 65 moet worden
samengesteld.
Werkt de kracht juist in de richting van de beweging, dan
is deze versneld; vertraagd is zij daarentegen, zoodra de kracht
tegengesteld aan de beweging gericht is.
Wijkt de richting der kracht van de reeds bestaande snel-
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beid af, dan is de baan gekromd. In het geval van Fig. 72
72) moet een kracht in de richting van PH werken als de
onderstelde beweging werkelijk bestaan zal.
Het nu besprokene zal nog in Yerschillende opzichten worden aangevuld, zoodra wij met eenige soorten van krachten
kennis hebben gemaakt. Voor het oogenblik merken w~i nog
het volgende op.
a. Evenals menige andere term wordt het woord "kracht"
niet altijd in dezelfde beteekenis gebruikt. Ook een natuur·
kundige spreekt somtijds van "natuurkrachten" in een vrij
vagen zin. Intusschen, zoodra eenige begripsverwarring zov. kunnen ontstaan, geve men aan het woord "kracht" geen andere
beteekenis dan wij er boven aan hebben toegekend.
In dit leerboek zal het woord slechts een enkele maal in
een zin gebruikt worden, die niet met het nu vastgestelde
overeenkomt 1).
b. Er kan niet met te veel nadruk op gewezen worden, dat op
een lichaam dat zicft, met standvastige snelheid langs een rechte
lijn beweeçt, alles samengenomen, geen kracht werkt. Iets anders
is het, dat eT, toen het de snelheid kreeg, een kracht op ge·
werkt heeft.
Wij zeiden zooeven: "alles samengenomen" omdat, zooals
ons weldra zal blijken, twee of meer krachten op het lichaam
kunnen werken, die elkaar opheffen.
c. In het voorgaande kwamen alleen gevallen ter sprake 7
waarin een snelheid langzamerhand ontstaat, of geleidelijk verandert. Alleen in dergelUke gevallen wordt van een kracht in
den aangegeven . zin gesproken. M. a. w., een kracht heeft, om
een snelheid, hoe klein ook, aan een lichaam te geven, altijd een
zekeren tijd noodig. In vele gevallen waarin men op 'teerste
gezicht zou zeggen dat een snelheid plotseling ontstaat, blUkt
het bij nadere besçhouwing. dat z\j niet oogenblikkelijk, maar
in een zeer korten tijd aan het lichaam wordt meegedeeld.
§ 76. Verdere voorbeelden van krachten. a. Door de spierkracht van menschen en dieren kàn een lichaam in beweging
(§

1) Nl. wanneer in de electriciteitsleer de algemeen aangenomen uitdrukking
"elecir.omotol"ische kracht" wordt gebezigd.
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worden gebracht, of een reeds bestaande snelheid vergroot of
verkleind worden. Als men een slede in beweging brengt, geèft
men daaraan gedurende eenigen tijd een versnelde bewegil'lg.
b. In § 74 werd reeds een electrische aantrekking vermeld.
Heeft men twee op dezelfde wUr.e geëlectriseerde stukken glas,
waarvan het eene bewegelijk is, dan neemt dit, zoodra het
losgelaten wordt, een snelheid aan, die van het andere stuk
af is gericht. Er bestaat dan een electrische afstooting.
c. Andere voorbeelden van aantrekkingen en afstootingen
leveren ons magneten.
Men kan een staaf· of naaldvormigen magneet (kompasnaald)
zoo aan een draad ophangen, of met een hoedje op een stift
plaatsen, dat hij om een punt in het midden van zijn lengte
in een horir.ontaal vlak kan draaien. Aan zich zelf overgelatent
neemt hU dan een bepaalden stand aan, waarbij het eene
uiteinde nagenoeg naar het Noorden wijst. Men noemt dit
uiteinde de noord-, het andere de zuidpool. De richting van
den magneet valt niet samen met den astronomiscben of
geographischen meridiaan; in Eu:ropa wijkt de noordpool westelijk van dezen laatsten af. Men noemt het verticale vlak waarin
de naald zich plaatst, den magnetischen meridiaan, en den
hoek dien dit vlak met den astronomischen meridiaan maaktt
de declinatie.
In het midden van ons land (de Bilt) is de declinatie thans
(1920} 11 °24'; zU neemt elk jaar met ongeveer 10' af.
Heeft nu een magneet den straks vermelden stand aangenomen, dan stelt hij zich in beweging, zoodra men op eenigen
afstand naast een der uiteinden een pool van een anderen
magneet plaatst. lYien moet dus zeggen dat de eene magneetpoa
eene kracht op cle andere uitoefent; de richting daarvan wordt
bepaald door den volgenden regel:
Twee ongelijknamige polen (een noord- en een zuidpool) trekken elkaar aan, twee gelijknamige (twee noord- of twee zuidpolen) stoaten elkaar af.
Ook een stuk ijzer dat men nabij een der polen van de
kompasnaald houdt, oefent daarop een kracht uit. Het ijzer
trekt elke magneetpool aan en wordt ook omgekeerd daardoor
aangetrokken.
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Eindelijk moeten nog de krachten vermeld worden, die als er geen ijzer of magneetpool in de nabijheid is - de
kompasnaald naar den magnetischen meridiaan terugdrijven,
zoodra hij daaruit gebracht is. Men heeft allen grond om deze
krachten aan een invloed van de aarde toe te schrijven, en
noemt ze daarom aardmagnetische kmchten.
d. Een bijzondere klasse van krachten ztjn die, welke eerst
{)ntstaan wanneer een lichaam in beweging is, en dan altUd
tegengesteld aan de beweging gericht zijn. Als, na het ophouden van de voortdr~jvendè kracht, de beweging van een over
een horizontaal vlak voortglijdend of rollend lichaam vertraagd
wordt, schrljven wij dit aan de kracht der wrijving t.oe. Evenzoo verzet zich bij lichamen die zich in een vloeistof of een
gas verplaatsen, de zoogenaamde weerstand van de omringende
stof tegen de beweging.

De uitwerking van een kracht opgeheven door de
spannin~ van een koord of den tegenstand van een steun-vlak. Wordt een voorwerp aan een koord opgehangen, dan
§ 7'7.

heeft de zwaartekracht niet de vroeger vermelde uitwerking.
Beschouwt men echter de zaak nader, dan blijkt in de eerste
plaats dat het koord altijd iets wordt uitgerekt. Deze lengtevermeerdering valt bij een caoutchoucbuis aanstonds in het
{)Og; z\j kan ook bij een metaaldraad die met een gewicht van
eenige kilogrammen belast wordt, door geschikte hulpmiddelen
worden waargenomen. Het onderzoek van het verschijnsel heeft
tot de overtuiging geleid dat altijd, hoe dik ook het koord is
en hoe licht het voorwerp, eenige uitrekking plaats heeft.
In de tweede plaats blijkt elke uitgerekte draad de neiging
te hebben, weer tot zijn oorspronkelijke lengte terug te keecen. Hij tracht daardoor het lichaam dat eraan hangt, naar
boven te bewegen, en doet dit ook werkelijk, wanneer wij
eerst het lichaam met de hand nog wat verder naar beneden
trekken en het dan loslaten.
W\1 moeten dus zeggen dat de draad een kracht naar boven
{)p het lichaam uitoefent, en de toestand van rust waarin dit
verkeert, blijkt hierdoof veroorzaakt te worden, dat het aan
twee krachten, de eene naar beneden en de andere naar boven
gerich't, onderworpen· is.
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Men zegt dat twee krachten die, te zamen op een lichaam
werkende, dat in rust laten, evenwicht met elkaar maken of
elkaar opheffen.
De kracht die het koord op het daaraan hangende lichaam
uitoefent, heet de spanning van het koord. Wil men doen uitkomen dat zij teweeggebracht wordt door de neiging van den
draad om zich na een uitrekking weer samen te trekken, dan
wordt zU veerkracht of "f,lasticiteit. genoemd. In het algemeen
worden de laatste woorden gebezigd om de krachten aan te
duiden, die een lichaam uitoefent wanneer het, na van vorm
of grootte veranderd te zijn, tot den oorspronkel~jken toestand
tracht terug te keeren.
Een koord kan ook gespannen z\jn, als het een andere dan
de verticale richting heeft. Wij kunnen het eene uiteinde vastmaken en aan het andere in willekeurige richting trekken. De
spanning heeft altijd de richting der lengte van het koord.
Wij kunnen bij al het boven besprokene het koord ook vervangen door een spiraalvormig (d.w.z.
Fig. 73.
volgens een schroeflijn) gewonden
metaaldraad AB (Fig. 73); deze heeft --:A1tuuo~
het voordeel dat men de uitrekking - - - '
door matige krachten gemakkelijk kan waarnemen.
Opmerkingen als de bovenstaande zijn verder ook van toepassing als een lichaam op een horizontaal vlak, b.v. op het
blad van een tafel, mst. Het hout wordt dan een weinig ingedrukt; het tracht zijn oorsprankelijken vorm te hernemen
en oefent daardoor op het lichaam een kracht uit, die evenwicht maakt met de zwaartekracht. Die kracht noemen wij
den tegenstand van het ondersteuningsvlak.
§ 78. Aangrijpingspunt van een kracht. Door een koord
aan een punt van een lichaam te bevestigen en er dan aan
te trekken, oefenen wij een kracht uit, die, zooals men zegt,
in het bevestigingspunt aangrijpt. Ook btj andere krachten
spreekt men van het aangrijpingspunt; een stuk ijzer of een
in de nabijheid geplaatste magneet werkt b.v. op de polen van
een kompasnaald.
De zwaartekracht waaraan een voorwerp onderworpen is,
werkt niet op een enkel punt; zij kan, zooals ons nog nader
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zal blijken, worden beschouwd als te bestaan uit zeer vele
krachten die op al de stofdeeltjes werken, waaruit het lichaam
is samengesteld.
§ 79. Gelijkheid van krachten. Men zegt dat twee krachten
gelijk zijn, vooreerst wanneer zij, op hetzelfde lichaam - of op
gelijke lichamen - werkenèle, dezelfde uitwerking, dus dezelfde
snelheidsverandering (§ 75) of dezelfde vormverandering (§ 77)
teweegbrengen ; ten tweede, wanneer zij door gelijke lichamen die
in denzelfden toestand verkeeren, worden uitgeoefend, en ten derde,
wanneer zij, in hetzelfde ptmt in tegengestelde richting aangrijpende, elkaar opheffen.
Het is gebleken dat men, door nu eens het eene en dan
eens het andere kenmerk toe te passen, nooit tot tegenstrijdigheden komt.
W\i kunnen b.v. een kracht op een lichaam uitoefenen door
er het eene einde van een spiraalveer aan te bevestigen en
aan het andere einde daarvan met de hand te trekken. De
mate van uitrekking van de veer bepaalt dan klaarblijkelijk
de kracht waarmee hij op het lichaam werkt. Hebben wij nu
twee gelijke veeren, en trekken w\j eerst met de eene en dan
met de andere aan hetzelfde lichaam, dan wordt dezelfde uitwerking op dit laatste verkregen als bij de twee proeven de
uitrekking der veeren even groot is. Men ziet hieruit hoe twee
krachten die volgens het tweede kenmerk geljjk moeten heeten,
het ook zijn volgens het eerste kenmerk.
Bevestigen wij de twee veeren aan hetzelfde punt van een
lichaam, maar zoo dat z\j dit naar tegengestelde zijden trekken, dan blijft het lichaam in rust, als de veeren evenveel
worden uitgerekt. Daaruit blijkt dat twee krachten die volgens
het tweede kenmerk even groot zijn, het ook zijn volgens het
derde kenmerk.
Het is duidelijk dat het eerste en het derde kenmerk alleen
van toepassing zijn op krachten die op eenzelfde lichaam (of
op gelijke lichamen) werken, terwijl het tweede ook kan dienen
voor krachten waaraan verschillende, ongelijke lichamen worden onderworpen.
De bovengenoemde proeven met spiraalveeren geven nog
aanleiding tot een paar opmerkingen.
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In de eerste plaats kan men de veer in omgekeerden stand
gebruiken, zoodat het uiteinde W1),araan men eerst met de hand
trok, aan het lichaam wordt bevestigd. Als dan aan de veer
zoo sterk wordt getrokken, dat hU evenveel wordt uitgerekt
als de eerste maal, is ook de uitwerking op het lichaam waaraan hij is vastgemaakt weer dezelfde. De veer trekt dus aan
dit lichaam even sterk als bij de eerste proef, zoodat wij mogen
besluiten dat een nitger'ekte veer (en hetzelfde geldt van een
uitgerekten draad) zich naar weerszijden met dezelfde kracht
tracht samen te trekken.
Verder bedenken wij dat, wanneer wij een kracht F(Fig. 73)
laten werken op het uiteinde B van de veer AB, die aan
èen onbewegelijk lichaam A is vastgemaakt, het gedeelte B
van de veer aan twee tegengestelde krachten onderworpen is.
Naar de linkerzijde ondervindt het nl. de spanning van de veer
zelf. Is er evenwicht gekomen, d.w.z. is de veer zoo ver
uitgerekt als de kracht F het kan doen, dan moeten de twee
krachten aan elkaar gelijk zijn. Derhalve: de spanning van een
veer die door een zekere kracht wordt uitgerekt, is gelijk aan
die kracht.
Met deze aan de kracht F gelijke spanning werkt nu echter
de spiraalveer ook op het lichaam A, m.a.w.: de kracht F
wordt in onveranderde grootte overgebracht op het lichaam waaraan de veer is vastgemaakt.
Wü kunnen ons van dit laatste nog overtuigen door een
proef, waarbij twee veeren AB en B C worden gebezigd, zooals
F'"o· 74
men in Fig. 74 ziet. Wij
10.
onderstellen dat daarbij
de veer BC gelijk is aan -~Oll~
A B in Fig. 73. Oefent
men nu in de beide gevallen van Fig. 73 en Fig. 74 gelUke
krachten J? uit, wat men daaraan kan zien dat de veer .AB
in het eerste geval even ver is uitgerekt als de veer B C in
het tweede, dan is ook de uitwerking op het lichaam A in
beide gevallen dezelfde. De in Fig. 74 ingelaschte veer AB
brengt dus de spanning van B C op het lichaam A over.
Uit al het gezegde blijkt dat men in een geval als dat van
Fig. 74 van vele krachten, alle aan elkaar gelijk, kan spreken.
0
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Trekt men het punt 0 met de hand naar rechts, dan wordt
de hand door de veer naar links getrokken. Daarentegen oefent
B 0 op AB een kracht naar rechts uit en ondervindt zelf in
B een kracht naar de linkerzijde. En zelfs moeten wij ons
voorstellen dat niet alleen de eene veer aan de andere trekt,
maar dat dezelfde werking ook bestaat tusschen de twee deelen, waarin men een zelfde veer in gedachten kan verdeelen
door een vlak, loodrecht op zijn lengte.
Uit dit alles ziet men nu ook hoe noodig het is, altijd duidelijk aan te wijzen op welk lichaam een kracht werkt en
door welk lichaam zij wordt uitgeoefend.
Natuurlijk kunnen alleen krachten die op hetzelfde lichaam
of deel van een lichaam werken elkaar opheffen.
Opmerkingen als de bovenstaande kunnen ook in andere gevallen gemaakt worden. Is een lichaam op een verticale kolom
geplaatst, die op een horizontaal vlak staat, dan wordt de
kolom samengedrukt, en oefent door zijn veerkracht naar
weerszijden een kracht uit; naar boven een kracht, die op het
lichaam werkende met het gewicht daarvan evenwicht maakt,
naar beneden een kracht, die het ondersteuningsvlak neerdrukt. De kolom brengt weer de kracht die op zijn boveneinde
werkt op het steunvlak over.
_
§ 80. Gelijkheid van werk~ng en terugwerking. Het in de
vorige § besproken lichaam oefent een benedenwaartsehen druk
uit op de kolom waarop het geplaatst is, en wordt zelf door
die kolom met een even groote kracht naar boven gedrukt.
Twee dergelijke gelijke en tegengestelde krachten bestaan tusschen de kolom en het steunvlak daar beneden.
In het algemeen oefent een lichaam nooit een kracht op een
ander uit, of het ondervindt daarvan een kracht in tegengestelde richting. Men onderscheidt deze krachten als de werking (actie) en terugwerking (reactie) en heeft bevonden dat zij
steeds even groot zijn. De aantrekkingen en afstootingen b.v.,
welke geëlectriseerde lichamen of magneten op elkaar uitoefenen, voldoen aan deze wet; wanneer een geëlectriseerd
lichaam A, aan een spiraalveer opgehangen, van een ander B,
dat er beneden geplaatst is, een aantrekking ondervindt, zal
<ie uitrekking van de veer een even groote kracht aanwijzen,
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wanneer men A en B met elkaar verwisselt, mits hun betrekkel\jke stand dezelfde is gebleven.
De gelijkheid der werking en terugwerking is in zoo veel
gevallen gebleken, dat men die ook onderstelt in gevallen
waarin misschien een van de krachten nog in het geheel niet
is aangetoond. Om een voorbeeld te nemen, men heeft waargenomen dat een geêlectriseerde schijf, als hij snel rondgedraaid
wordt, op de polen van een magneet werkt; men mag nu aannemen dat hij daarvan ook krachten ondervindt, ofschoon dit
nog niet proefondervindelijk is gebleken.
§ 81. Gevolgen van de gelijkheid van werking en terugwerking. Op het eerste gezicht schijnt het dat levende wezens
een uitzondering maken op den regel dat een lichaam niet in
beweging kan komen zonder dat er een uitwendige oorzaak
op werkt; het schijnt dat wij zelf ons lichaam in voortgaande
of stijgende beweging kunnen brengen zonder zulk een oorzaak.
Bij nadere overweging blijkt echter het tegendee~.
Als wij stil op de trede van een trap staan, drukken wij.
die zoover in, dat door de terugwerking evenwicht wordt
gemaakt met ons gewicht. Om echter de trap te beklimmen
drukken w\j de treden sterker naar beneden, bij snel trapklimmen door er met de voeten tegen te slaan; de grootere terugwerking die daarvan het gevolg is, geeft aan ons lichaam de
snelheid naar boven.
Bij het voortgaan over een horizontalen vloer maken wij van
de ruwheid daarvan gebruik. Ieder kan bij zich zelf opmerken
qat men den vloer met de voeten naar achteren drukt; de reactie
van den vloer is het, die het lichaam vooruit doet gaan. Bij
een volkomen gladden vloer zouden deze horizontale krachten
niet kunnen bestaan en zou het voortgaan onmogelijk z\jn.
Is de vloer ruw genoeg, en zelf bewegelijk, dan zal hU
achterwaarts gaan. Men heeft daarvan verschillende toepassingen gemaakt; wij wijzen er alleen op dat een persoon die
een schuit voortboomt, deze met ztin voeten naar achteren
duwt. Hij zelf wordt door het dek van het vaartuig naar
voren gedrukt, maar behoudt dezelfde plaats, daar hij van den
boom dien hij tegen den vasten bodem. duwt, een tegengestelde
kracht ondervindt.
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Het voortbewegen van een vaartuig door roeiriemen, raderen
of een schroef komt hierop neer, dat men op het water een
kracht uitoefent naar achteren; daardoor wotdt weer een reactie
veroorzaakt, die op het vaartuig werkt.
Het zwemmen van de visschen en de vlucht der vogels
hebben met deze bewegingsmiddelen eenige overeenkomst. De
voor het opstijgen noodige tèrugwerking wordt door een vogel
opgewekt, terwijl bij de vleugels neerklept. Wel is waar
ondervindt hij bii bet opslaan van de vleugels een kracht naar
beneden, maar de snelheid der bewegingen en de stand der
vleugels zijn zoo, dat de lucht b\j het neerslaan een grooteren
tegenstand biedt dan bij bet opkleppen.
Als laatste voorbeeld van de terugwerking die elke werking
vergezelt, vermelden wij het geval van een lichaam dat wordt
voortgetrokken over een vlak, b.v. het blad van een tafel,
waarvan het een wrijving ondervindt. Het lichaam tracht dan
het vlak met een aan deze wrijving gelijke kracht mee te
slee pen.
§ 82. Meten van krachten. Om de grootte van krachten
door getallen te kunnen voorstellen, moeten wij vooreerst vaststellen naar welken regel wij de verhouding van twee krachten zullen bepalen, en ten tweede een bepaalde kracht als
oéenheid kiezen. Nu zagen wij reeds in § 75 dat de uitwerking
van een kracht bestaat in de snelheidsverandering, de versnelling, die zij aan een lichaam geeft; het zou dus voor de
hand liggen, de kracht evenredig aan die versnelling te stellen .
.Misschien is het echter iets duidelijker, wanneer wij nu beginnen met de grootte van krachten te beoordeelan naar de
uitrekking die zij aan een spiraalveer geven; daarna zal dan
blijken dat wij, aldus te werk gaande, niet in strijd komen
met de eerstgenoemde opvatting.
De grootte van de zwaartekracht die op een lichaam werkt,
wordt het gewicht van het lichaam genoemd. Om de gewichten
van verschillende lichamen met elkaar te vergelijken kunnen
wij ons bedienen van een spiraalveer die met het boYeneinde
aan een vasten haak is opgehangen, en aan het andere einde
van een bakje is voorzien, waarin men de te onderzoeken
voorwerpen kan plaatsen.
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Twee voorwerpen hebben nu klaarblijkelijk hetzelfde gewicht
als zij dezelfde uitrekking aan de veer geven, en aan die
voorwerpen, welke de veer het meest uitrekken, mogen wij
het grootste gewicht toekennen.
Stel nu dat wij een aantal lichamen, b.v. stukken koper hebben, van hetzelfde volume en waartusschen wij in geen enkel
opzicht een verschil kunnen waarnemen. Wanneer wij deze
beurtelings in het bakje brengen, krijgen w\j telkens dezelfde
uitrekking, zoodat de verschillende stukkun ook gelijke gewichten hebben. Wanneer wij verder achtereenvolgens 1, 2, 3, enz.
koperstukken in het bakje plaatsen, wordt de uitrekking hoe
langer hoe grooter. Wij stellen ons voor - en wij kunnen dit
doen zonder tot eenige tegenstrijdigheid te komen - dat de
krachten waardoor in deze gevallen de veer is uitgerekt, tot
elkaar staan als 1, 2, 3, enz. Daar het verder blijkt dat een
stuk koper, waarvan het volume 2 of 3 maal zoo groot is als dat
van een der bovengenoemde stukken, dezelfde uitwerking heeft
als 2 of 3 van deze laatste, stellen wij het gewicht van lichamen

die uit dezelfde stof bestaan evenredig met hun volume.
Het zal nu duidelijk zijn hoe men met behulp van de spiraalveer de verhouding van verschillende gewichten en ook van
andere krachten kan bepalen, en ook alle in een bepaalde
eenheid kan uitdrukken.
Als eenheid van kracht nemen wU voorloopig het gewicht
van een kubieken centimeter water bij 4° C., d.w.z. bij de
temperatuur waarbij een hoeveelheid water het kleinste volume
heeft (§ 6). Wij noemen die eenheid het gewicht van een gram,
of kortweg een gram.
Met behulp van de tabel Yan § 6 kunnen wij gemakkelijk het gewicht
van een cm 8 water van een andere temperatuur berekenen. Bij verwarming van 4° tot 10° wordt voor een bepaalde hoeveelheid water het

1,000140

.

volume 0999871 maal grooter. Daar het nu gebleken IS dat het gewicht
,
van een lichaam niet verandert als men het verwarmt, moet het gewicht
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Om nu b.v. het gewicht van een stuk lood in de gekozen
eenheid uit te drukken hebben wij slechts na te gaan hoeveel
cm 3 water men in het bakje moet brengen om dezelfde uitrekking te krijgen 1 als door het lood wordt teweeggebracht.
Op dezelfde wijze kan ook een kracht die wij met de hand
op het ondereinde van de veer uitoefenen, of een electrische
of magnetische aantrekking die op een aan de veer gehangen
lichaam werkt, in grammen en onderdoelen daarvan worden
gemeten.
Wij behoeven wel niet te zeggen dat men het gewicht van
een lichaam met een balans hauwkeuriger kan bepalen dan
met een spiraalveer. Wij onderstellen echter b\j deze beschouwingen dat men een veer gebruikt omdat men daarmee ook
allerlei andere krachten gemakkelijk kan meten.
In werkelijkheid wordt het gewicht van een lichaam niet
rechtstreeks vergeleken met dat van een zeker volume water,
maar met dat van "gewichten", d.w.z. van metaalstukken
die rechtstreeks of indirect met een hoeveelheid water zijn vergeleken. Er is nu maar eenmaal een onderzoek noodig geweest,
waarbij de ruimte die een hoeveelheid water inneemt, moest
worden gemeten, en hierin is een groot voordeel gelegen, daar
het moeilijk is deze meting nauwkeurig uit te voeren. Dit is
~oo zeer het geval, dat men zooveel mogelUk een volumebepaling door een weging vervangt; men meet b. v. dikwijls
het inwendige volume van een vat door de hoeveelheid water
of kwik die het bevatten kan te wegen.
Een vergelijking van een gewichtstuk met een hoeveelheid water waarvao
het volume bepaald werd, is verricht bij de invoering van het metrieke stelsel;
men heeft toen een stuk platina vervaardigd, dat zoo goed mogelijk hetzelfde
gewicht heeft als een kubieke decimeter water van 4" C. Dit stuk is het
standaardkilogram, dat nog altijd bewaard wordt, waar mtuwkeurige kopieën
naar zijn vel"Vaa•·digd en waarmee onmiddellijk of indirect alle gewichtstukken
waarvan wij gebruik maken, vergeleken zijn.
Toen meer nauwkeurige ondet·zoekiogPn geleerd hadden dat het standaardkilogram iets afwijkt van het gewicht der hoeveelheid water, waa1·mee het
heette ovm·een te stemmen, wet•d het kilogram niet verandet·d, maar het is nu
niet meer geheel juist te zeggen dat 1 dm 3 water van 4° C. 1 kg we•'gt.
Het is hiermee gesteld als met den meter. Men heeft op het einde der
18d• -eeuw een maatstaf vervaardigd, die zoo goPd mogelijk gelijk was aan het
veertig-millioenste gedeelte van den omtrek det· aarde. Deze standaardmeter is
gebleven ook nadat meer nauwkeurige metingen van den omtrek der aarde
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een uitkomst hadden opgelevei·tl die iets van de vrorger ve1·kregene verschilt.
Ovei·igen~ is het veJ·schil tlis~ciien het gewicht van een kilogram en dat van
1 dm3 water van 4° zoo gering, dat wij m· in alle gevallen die in dit boek
te1· sprake komen, -van kunnen afzien.

§ 83. Homogene en niet-homogene lichamen. Soortelijk
gewicht. Een lichaam of een stof beet homogeen, wanneer de

eigenschappen ervan in alle punten dezelfde zijn, of, juister
gezegd, wanneer kleine deelen van gelijk volume en gelijken
vorm en stand, op verschillende plaatsen uit het lichaam gAnomen, geheel in eigenschappen overeenstemmen. Vloeistoffen
en gassen kunnen in den regel als homogeen beschouwd worden, eveneens gekristalliseerde vaste lichamen. Bij hout verraadt zich het gemis aan homogeniteit al bij een ruwe waarneming; glas en metalen zljn veel meer homogeen, maar
volkomen zUn ook deze stoff'en het nooit, daar bij de bewerkingen die zij ondergaan hebben, de oppervlakkige. lagen andere
eigenschappen hebben aangenomen dan de dieper gelegen deelen.
B\j stoffen die homogeen zijn, of die men als zoodanig beschouwt, verstaat men onder het soortelijk of specifiek gewicht
het getal dat aangeeft hoeveel maal een zeker volume van de
stof meer weegt dan een gelijk volume van een bepaalde stof,
waarmee alle andere vergeleken worden. Voor deze laatste
stof wordt meestal water van 4° C. gekozen en men kan dus
zeggen: het soortelijk gewicht van een stof geeft, in grammen
uitgedrukt, het gewicht aan van 1 cm 3 van die stof.
§ 84. Verband tnsschen de grootte van krachten en de
snelheid die zij aan een lichaam geven. Men kan op ver-

schillende wijzen de grootte van een kracht beoordeelan terwijl
zij een lichaam in beweging brengt. Wij kunnen b.v. een lichaam
over een horizontaal vlak voorttrekken door tusschenkomst
van een spiraalveer; de uitrekking daarvan is dan op elk
oogenblik een maat voor de kracht die op het lichaam werkt.
Of wij kunnen bij ge~llectriseerde voorwerpen eerst, terwijl zij
in rust worden gehouden, de krachten meten, die zij op verschillende afstanden op elkaar uitoefenen en dan, terwijl zij
zich bewegen, uit hun afstand tot de grootte van de kracht
besluiten. Men heeft nl. allen grond om zich voor te stellen
dat, b~j alle snelheden die het ons mogelijk is hun te geven,
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de werking tusschen twee bepaalde geêlectriseerde lichamen
alleen van hun betrekkel\jken stand afhangt.
Door nu op een zelfde lichaam nu eens deze dan eens die
kracht te laten werken, en telkens zoowel de grootte van de
kracht als de snelheidsverandering van .het lichaam te bepalen,
heeft men de volgende wet leeren kennen.
I. Werken achtereenvolgens verschillende krachten op een lichaam,
maar elke kracht gedurende eenigen tijd in dezelfde richting en
met dezelfde grootte, dan zijn de snelheden die zij in de tijds·
eenheid aan het lichaam geven, d.w.z. de versnellingen, evenredig
met de krachten.

Overeenkomstig deze wet moeten de verschillende waarden
die de versnelling g van een vallend lichaam op het aardoppervlak heeft (§ 63), hieraan worden toegeschreven, dat een
lichaam op de eene plaats sterker, op de andere zwakker
door de aarde wordt aangetrokken. Het gewicht van hetzelfde
lichaam zou dan ook ongetwijfeld aan dezelfde spiraalveer
nabij de polen een iets grootere uitrekking geven dan nabij
den aequator.
Nu wij de bovenstaande wet hebben leeren kennen is het
Juidelijk dat de beide in § 82 genoemde opvattingen niet met
elkaar in strijd zijn.
§ 85. I,:~.vloed van de hoeveelheid st'of die in beweging
gebracht moet worden. Een tweede niet minder belangrijke
wet is de volgende.
II. Wanneer een zelfde kracht, steeds zonder in richting of
grootte te veranderen, achtereenvolgens op verschillende lichamen
werkt, is de snelheid die deze in de tijdseenheid krijgen omge·
keerd evenredig met de hoeveelheid stof die zij bevatten.

Bestaan de lichamen die men met elkaar vergelijkt, uit
dezelfde zelfstandigheid, b.v. beide uit koper, dan is de hoe·
veelheid stof die zij bevatten klaarblijkelijk evenredig met het
volume, en, daar elke cm 3 even veel weegt, ook met het gewicht. Voor zulke lichamen kan de tweede wet uit de eerste
worden afgeleid, als men nog de omstandigheid in aanmerking
neemt, dat alle lichamen even snel vallen. Nemen wij b.v.
aan dat het eene stuk koper tweemaal zoo groot is als het
andere; laat K en 2 K de gewichten voorstellen. Door deze
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krachten krijgen dan beide stukken, als wij ze laten vallen,
in de seconde de snelheid g. Laat thans echter op het groote
stuk een kracht werken, die = K, dus slechts gelijk aan de
helft van het gewicht is, laat b.v. dat stuk over een glad
horizontaal vlak met de kracht K worden voortgetrokken.
Dan zal volgens de eerste wet in de t~jdseenheid een snelheid
t g worden verkregen. Een kracht K derhalve, die aan het
kleine stuk de snelhei,i g meedeelt, geeft aan het groote slechts
de snelheid t g.
Werken op beide stukken krachten = F, dan is de snelheid
die het kleine in de seconde verkrijgt volgens de eerste wet
F

. Kg'
en die, welke het groote stuk ontvangt,

waarden, die weer aan de tweede wet voldoen.
Heeft men met licharneil te doen, die uit verschillende zelfstandigheden bestaan, dan moet, zal do wet eenigen zin hebben, eerst worden vastgesteld, naar welken maatstaf men de
hoeveelheden stof die zij bevatten met elkaar wil vergelijken.
Wij zullen nu overeenkomen te zeggen dat b.v. een stuk koper

en een stuk ijzer dezelfde hoeveelheid stof bevatten, cûs zij op
dezelfde plaats van de aarde evenveel wegen. Een stuk koper
met het gewicht K en een stuk ijzer met het gewicht 2 K
bevatten volgens deze opvatting hoeveelheden stof die tot
elkaar staan als J tot 2, en op deze lichamen kunnen nu
weer de bovenstaande redeneeringen worden toegepast, zoodat
ook in dit geval de wet doorgaat.
De hoeveelheid stof van een lichaam wordt de massa genoemd. Zooals wij zagen, zijn de massa's van verschillende
voorwerpen evenredig met hun gewichten op dezelfde plaats
van de aarde; de balans is dan ook het werktuig dat ons
dient om massa's met elkaar te vergelijken. Toch moet men de

begrippen gewicht en massa scherp van elkaar onderscheiden.
Het gewicht van een lichaam is de hacht waannee het door
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de aarde wordt aangetrokken; het is grooter of kleiner, naarmate wij onze waarnemingen dichter bij de polen der aarde
of dichter b\j den aequator doen. De massa daarentegen verandert niet als men het lichaam over het aardoppervlak verplaatst, en men kan de massa's van twee lichamen vergelijken
door proeven waarbij de zwaartekracht in het geheel niet in
het spel is, b.v. door die lichamen met een spiraalveer over .een
horizontaal vlak voort te trekken en de telkens bij een bepaalde
uitrekking van de veer bestaande versnelling te meten.
§ 86. Voorbeeldfin van den in vloed der massa op de bewegingsverschijnselen. Naarmate de massa van een lichaam
grooter is, zal een zelfde kracht langeren tijd noodig hebben
om een bepaalde snelheid teweeg te brengt;')n. Evenzoo zal de
tijd gedurende welken een kracht moet werken om een reeds
bestaande snelheid te vernietigen, bij een lichaam van groote
massa langer zijn dan bij een klein lichaam. De aan de beweging tegengestelde snelheden die de lichamen in dit geval in
achtereenvolgende ttjdsdeelen ontvangen, m.a.w. de snelheidsverminderingen, zijn weer omgekeerd evenredig met de massa.
Wanneer de in § 76 genoemde magneet door een draaiende
beweging in een horizontaal vlak uit zijn evenwichtsstand wordt
verplaatst en dan wordt losgelaten, neemt hij een versnelde
beweging naar den evenwichtsstand aan. Hij overschrijdt dezen
stand, en heeft, zoodra dit gebeurd is, daar hij steeds aan
krachten onderworpen is, die hem in den magnetischen meridiaan trachten te plaatsen, een vertraagde beweging. Na eenigen
tijd is de snelheid uitgeput; de magneet keert naar den evenwiehtsstand terug, en gaat daar op nieuw door heen; kortom,
hij schommelt over een zekeren hoek heen en weer.
Daarbij wordt aan den overgang uit een der uiterste standen
naar den evenwichtsstand even veel tijd besteed als aan de
beweging van den even wiehtsstand tot een der uiterste standen.
Verder blijkt het dat, zoolang de hoeken van afwijking niet te
groot zijn, groote en kleine schommelingen in denzelfden tijd
wordefl volbracht. W\i komen hierop later terug, maar wijzen
er nu in het bijzonder op dat de schommelingen langzamer
worden, wanneer men den magneet met een paar gelijke stukken koper, even ver aan weerszijden van het midden, belast.
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Daar een draaibare staaf koper zich niet in den magnetisch en
meridiaan stelt, moet men aannemen dat bij deze proef geen
krachten die van invloed op de beweging zijn, op de stukken koper werken. De vergrooting van den schommeltijd kan
alleen door de vermeerdering van de massa der staaf teweeggebracht z\jn.
Dat werkelijk deze vermeerdering zulk een uitwerking moet
hebben, ziet men gemakkelijk in als men zich voorstelt dat
twee gel\jke magneten, waarvan de eerste niet, en de tweede
wel met stukken koper bezwaard is, zoo gedraaid worden,
-dat zij even groote hoeken met den evenwichtsstand maken,
en dat zij dan tegelijk worden losgelaten. Daar de werkende
krachten bij beide dezelfde zijn, moet dan de tweede magneet,
wegens de grootere massa, in denzelfden tijd de kleinste snelheid verkrijgen; h\j zal dus later dan de eerste magneet den
evenwichtsstand bereiken.
Dergelijke versch\jnselen als in dit geval kunnen bij geluidgevende lichamen, b.v. bij een trillende stemvork, worden
waargenomen. De beenen zijn hier nu eens meer naar binnen
gebogen dan in den evenwichtsstand, dan weer verder van
elkaar verw\jderd. De "veerkracht" van het staal drijft steeds
-de deeltjes naar den evenwichtsstand, en heeft bij elke nadering tot dien stand een versnelling, en bij elke verwijdering
daarvan een vertraging t<:mgovolge. Door de beenen van de
stemvork te belasten met stukken koper, caoutchoucringen of
iets dergelijks, dat, zonder aan de veerkracht iets te veranderen, de massa vergroot, maakt men de trillingen langzamer,
zooals b.v. blijkt wanneer men deze op een wentelenden cilinder opteekent (§ 5 7).
§ 87. Eenheden van kracht en massa. In de meetkunde
is men gewoon de eenheden van lengte en van volume niet
beide willekeurig te kiezen, maar, nadat men de eerste heeft
vastgesteld, voor de tweede den inhoud van een cubus met
de lengte-eenheid tot ribbe te nemen. Daardoor worden de regels
voor de inhoudsberekening eenvoudiger dan anders het geval
zou zijn. Had men als lengte-eenheid den meter, en als volumeeenheid den kubieken voet genomen, dan zou men het getal
dat den inhoud van een rechthoekig parallelepipedum voorstelt,
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niet krijgen door de getallen die de lengte, breedte en hoogt&
aangeven, met elkaar te vermenigvuldigen.
Op dergelijke wijze kan men de berekening van de uitwerking die een gegeven kracht op een gegeven massa heeft, vereenvoudigen, wanneer men zorgt dat tusschen de eenheid van
kracht en die van massa een bepaald verband bestaat.

Men kiest deze eenheden zoo dat de eenheid van kracht aan
de eenheid van massa een versnelling 1 geeft, d. w. z. dat zij,
als zij een tijdseenheid lang op de eenheid valt massa werkt,
een snelheid 1 veroorzaakt.
Werkt dan een kracht K op de massa 1, dan is de versnelling volgens de eerste wet (§ 84) K. En volgens de tweede
wet (§ 85) wordt de versnelling
q=

K

nl'

(14)

als de kracht op de massa m werkt.
In woorden uitgedrukt: het getal d::~t de versnelling voorstelt, is gelijk aan het quotient van de getallen die de kracht
en de massa aangeven. Of, met een bekorting zooals wij in
dergelijke gevallen dikwijls zullen bezigen: om de versnelling

te krijgen, moet men de knecht dom· de massa deelen.
De formule (14) kan ook geschreven worden in den vorm

K=qm.
Past men nu deze betrekking toe op een vallend lichaam,
dan wordt K het gewicht van het lichaam, dat w\j P zullen
noemen, terwijl q de vroeger besproken versnelling g wordt.
Tusschen de getalwaarden van het gewicht en de massa
hebben wij dus de betrekking
P

=

g m.

. (15)

Wanneer tusschen de eenheden van kracht en massa het
boven aangegeven verband bestaat, zullen w\j zeggen dat die
eenheden "bij elkaar passen". Dit is nog op verschillende wijzen
mogelijk, b.v. aldus:
a. Tijdseenheid de seconde, lengte-eenheid de meter, eenheid van kracht het gewicht van een kilogram. De eenheid
van massa is nu niet de hoeveelheid stof in een kilogram,
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want als men dit laat vallen, ziet men dat de eenheid van
kracht er niet_ een versnelling 1, maar een versnelling g (9,81)
aan geeft. Als een kracht, gelUk aan het gewicht van een
kilogram, werkte op een massa, g maal zoo groot als die van
een kilogram, zou een versnelling 1 ontstaan; de laatstgenoomdEY
hoeveelheid stof moet dus als massa·eenheid worden gebezigd.
Dit blijkt ook uit de formule (15), daar P = g moet zijn, als
m = 1 zal worden.
b. Eenheden van t(jd en lengte als boven, massa·eenheid
de massa van een kilogram. Door een eenvoudige redeneering
of, zoo men wil, door de formule (15), vindt men dat als
eenheid van kracht nu genomen moet worden een kracht die
g maal kleiner is dan het gewicht van een kilogram.
Natuurlijk kan men ook als eenht:Jden onderdoelen of veelvouden van de hier genoemde bezigen zonder iets aan den
aard van het stelsel eenheden te veranderen.
Er is één omstandigheid waarom het de voorkeur verdient
de eenheden op de onder b aangegeven wijze te kiezen. De
massa van een dm 3 water is nl. dezelfde op alle plaatsen van
de aarde. Worden dus de eenheden op de tweede wijze gekozen, dan werken alle natuurkundigen met dezelfde eenheid
van massa, ~n dus ook met dezelfde eenheid van kracht, daar
deze van de massa-eenheid afhangt. Daarentegen is het gewicht
van een dm 3 water niet overal hetzelfde; het onder a genoemde
stelsel is daarom niet geschikt om bij nauwkeurige metingen
algemeen gebruikt te worden.
Een stelsel van bij elkaar passende eenheden, waarbij de
massa-eenheid een kilogram of een eenvoudig onderdeel daarvan is, werd het eerst bij het onderzoek van de electrische
en magnetische verschijnselen ingevoerd. Tegenwoordig zijn dEY
natuurkundigen gewoon als eenheid van lengte den centimeter,
en als eenheid van massa het gram te nemen, terwijl tijden
in seconden worden uitgedrukt. In dit centimeter gram-secondestelsel, dat wij voortaan als het "C-G-S-stelsel" zullen aanduiden, wordt de versnelling der zwaartekracht voorgesteld door
981 en is de eenheid van kracht, waaraan men den naam
dyne heeft gegeven, het 981stc deel van het gewicht van een
gram, dus iets meer dan het gewicht van een milligram. Di~
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laatste ziet men in door een rede.neering, zooals wij die boven
bezigden.
Wij zullen bij numerieke berekeningen, wanneer het tegendeel niet vermeld wordt, van het C-G-S-stelsel gebruik maken.
Overigens zouden verschillende formules die op het gebruik
van bij elkaar passende eenheden berusten, even goed gelden,
wanneer men b.v. de eenheden koos, die boven onder a en b
werden opgenoemd.
Een enkelen keer zullen wij het gewicht van een gram of
een kilogram als eenheid van kracht nemen, en ook wel een
andere lengte-eenheid dan de centimeter.
Wij merken nog op dat men dikwijls het woord "gram"
bezigt, nu eens om de "massa" en dan eens om het "gewicht
van een gram" aan te duiden. Verwarring zal daaruit bij eenig
nadenken niet ontstaan.
§ 88. Dichtheid. Onder de dichtheid van een stof verstaat
men de massa van de volume-eenheid. In het C-O-S-stelsel wordt
-dus de dichtheid voorgesteld door het getal dat aangeeft hoeveel gram in een cm 3 aanwezig is. dus door hetzelfde getal
.als het soortelijk gewicht met betrekking tot water van 4°.
Soms wordt de dichtheid van een stof aangegeven door het
getal dat uitdrukt hoeveel maal grooter zij is dan de dichtheid
van een zelfstandigheid, waarmee men alle stoffen vergelijkt.
Dit getal stelt tevens het soorte!Uk gewicht van de stof met
betrekking tot deze zelfstandigheid voor.
§ 89. Vraagstukken over de beweging van een stoffel1jk
punt. De beweging van een als een stoffellik punt beschouwd
lichaam geeft tot tweeêrlei vraagstukken aanleiding. Soms moet
men, nadat men de bijzonderheden der beweging door waarneming heeft leeren kennen, daaruit een besluit trekken omtrent
de werkende kracht, of wel de kracht aangeven, die voor een
bepaalde onderste1de beweging noodig is. Om dit te doen bel)aalt men eerst de versnelling (§§ 66 en 72); de kracht moet
de richting daarvan hebben, en een grootte die men vindt
-door de grootte van (ie versnelling met die van de massa te
vermenigvuldigen.
In andere gevallen kent men voor elk oogenblik de kracht
-die op het lichaam werkt, en is het de vraag, met behulp
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daarvan de beweging te bepalen. Dit is mogelijk, wanneer voor
het oogenblik waarop men de beweging begint te beschouwen,
de stand en de snelheid gegeven zijn. B\j de oplossing van
het vraagstuk moet rnen in het algemeen, nl. wanneer de
kracht .van richting of grootte verandert, zijn toevlucht tot eon
verdeeling van den tijd in oneindig kleine doelen nemen.
a. Rechtlijnige bewegïng. De baan is oen rechte lijn wanneer
de kracht voortdurend dezelfde richting heeft on het lichaam
aanvankelijk in rust is of een beginsnelheid in de richting
van do kracht heeft.
Wij verdoelen den tUd in zeer kleine doelen en redeneeren
vooreerst alsof gedurende elk van die deelen de kracht dezelfde
grootte hield, die zij aan het begin daarvan had, alsof dus de
kracht niet geleidel\jk, maar met kleine sprongen veranderde.
Is rn de massa van het lichaam en K de kracht aan het begin
van een der kleine tijdsdoelen r, dan ondergaat hot lichaam in
den loop daarvan een snelheidsvermeerdering of vermindering
K
m

-T •

.

(16)

Met behulp hiervan kan de snelheid aan het einde van het
tijdsdeel r uit die aan het begin worden afgeleid; uit de snelheid op het oogenbiik waarop men de beweging begint te beschouwen, kan dus de snelheid aan het einde van bAt eerste,
tweede, derde tijdsdeel enz. worden gevonden, en dus ook de
snelheid op een willekeurig oogenblik. De uitkomst zal des te
nauwkeuriger zijn, naarmate men de tijdsdoelen kleiner heeft
gekozen; de ware uitkomst is de limiet waartoe de voor de
snelheid gevonden waarde nadert als men de tijdsdoelen steeds
kleiner maaj{t. Korter kunnen wij dit uitdrukken door te zeggen dat de tijd in oneindig kleine doelen verdeeld wordt en
dat gedurende elk daarvan de kracht als standvastig wordt
beschouwd.
Is eens de snelheid voor den geheelen loop der beweging
bekend, dan kan ook de plaats van het lichaam op ieder oogenblik worden gevonden. Bij dit vraagstuk kan gedurende een
tijdselement r de beweging als gelijkmatig worden beschouwd,
zoodat men door vermenigvuldiging van de snelheid met r den
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afgelegden weg kan berekenen. Door dit voor de achtereenvolgende oneindig kleine tijden te doen, kan men de plaatsverandering van het lichaam van oogenblik tot oogenblik
volgen.
In vele gevallen is de kracht die op het lichaam werkt
afhankelijk van de plaats waar het zich bevindt. Men kan dan
de berekening van de snelheid en de bepaling van de plaats
niet van elkaar scheiden, maar moet zich met beide vragen
tegelUk bezig houden. Zij P de beginstand van het lichaam.
Gedurende een eerste tijdselement legt het een weg af, die
uit de beginsnelheid kan worden gevonden; men kent dan ook
de plaats Q, wàar het aan het einde van dat tijdselement is
gekomen. Teven::; kan uit de kracht die in den beginstand P
op het lichaam werkte, worden afgeleid hoe groot de snelheid
aan het einde van het element is geworden. Deze nieuwe
snelheid dient vervolgens om den weg te berekenen, die gedurende een tweede tijdsdeel wordt afgelegd, terwijl de gelUktijdige snolheidsverandering wordt gevonden uit de waarde die
de kracht aan het begin van het tweede, dus aan het einde
van het eerste tijdsdeel had, een waarde, die bekend is, omdat
men den stand Q reeds heeft bepaald. Zoo kan men voortredeneeren.
b. Kromlijnige beweging. WU onderstellen nu dat de kracht
op deze of gene wijze in richting en grootte verandert, terwijl
het lichaam een willekeurige begin. -I 5.
Flg.
snelheid heeft, waarvan de richt ing
niet met die der kracht behoeft samen
te vallen.
Zij (Fig. 75) P de beginstand, PA
de beginsnelheid, P F de eerst op het
lichaam werkende kracht. Wij verdoelen den tijd weer in oneindig kleine
deelen, die wij door " voorstellen.
F
De in het eerste element doorloopen
weg P Q wordt uit de snelheid PA
berekend. Had er nu geen kracht op het lichaam gewerkt, dan
zou de snelheid in Q door den vector QB = PA worden voorgesteld. In werkelijkheid echter heeft het lichaam bij die snel-
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heid nog een andere Q b gekregen, die evenwUdig aan P F is,
daar wij gedurende den tijd -r de richting van de kracht als
standvastig beschouwen; de grootte van Q b wordt door de
uitdrukking (16) gegeven, als K de kracht P F is.
De snelheid die het lichaam in Q heeft, is de resultante
Q C van Q B en Q b. Uit die :Fesultante vindt men de plaats
R van het lichaam na een tweede tijdselement, terwijl de snelheid RE die het dan heeft, bepaald wordt door R D = Q C
samen te stellen met de snelheid R d, die het gevolg is van
de kracht QG, die het lichaam ondervindt als het in Q is.
Op deze wijze voortredeneerende, kan men een reeks plaatsen P, Q, R, enz., die op oneindig kleine afstanden van elkaar
liggen, bepalen en dus ook de geheele baan leeren kennen.
Dat in die gevallen waarin de kracht noch in richting noch
in grootte verandert, het lichaam een eenparig versnelde of
vertraagde rechtlijnige beweging heeft, of wel een parabool
beschrijft, behoeven wij niet nader uiteen te zetten.
§ 90. Samenstelling van krachten. Menigmaal werken twee
of meer bewegingsoorzaken tegel\jk op een stoffelijk punt. De
ervaring heeft geleerd dat de snelheid die het punt dan gedurende
een tijdselement krijgt, de resultante is van de snelheden die het
door de krachten elk afzonderlijk krijgen zou, iets dat men (verg.
§ 65) ook kan uitdrukken door te zeggen dat het punt deze
laatste snelheden gelijkttictig aanneemt..
Laat slechts twee krachten op het stoffelijk punt P werken
(Fig. 76), die door de vectoren PA en
Fig. 76.
PB worden voorgesteld. De snelheden
die deze krachten, elk afzonderlijk
werkende, in een oneindig kleinen tijd
-r aan het punt zouden geven, worden,
als rn de massa is, voorgesteld door
Pa =

PA

-~---

m

-r

PB
en P b = - --- -r.
rn

In werkelijkheid krijgt nu het punt
de snelheid die door de diagonaal Pc van het op P a en Pb
beschreven parallelogram wordt voorgesteld. Deze zelfde snelheid echter zou in den tijd -r ontstaan, als op het punt een
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enkele kracht werkte in de richting van Pc en met de grootte

P C= Pcx m.
T'

Uit bovenstaande betrekkingen volgt
PA: PB: PC= Pa: Pb: Pc,
waaruit blijkt (§ 28) dat PC de diagonaal is van een parallelogram, dat op PA en PB als zijden beschreven wordt.
Derhalve:
Twee krachten die op een zelfde punt werken, kunnen door
een enkele vervangen worden, en men krfdgt den vector die deze
voorstelt, door de vectoren die de twee gegeven krachten voorstellen volgens den regel van § 27 met elkaar samen te stellen.
De uitdrukkingen: "parallelogram van krachten", 11 samenstellen
van twee krachten", "ontbinden van een kracht", en de woorden "componenten" en "resultante" vereischen nu geen toelichting meer. Evenmin behoeven wij uit te weiden over de
samenstelling van een willekeurig aantal op een stoffelijk punt
werkende krachten tot een enkele resultante, of te wijzen op
de eenvoudige regels voor het samenstellen van krachten die
langs een zelfde rechte lijn werken.
Twee krachten hebben de resultante 0; maken dus evenwicht
met elkaar, wanneer zij gelijk en tegengesteld aan elkaar zijn,
iets dat wij reeds wisten.
Bid drie krachten is evenwicht mogelidk, als de derde P C
(Fig. 77) gelfdk en tegengesteld is aan de resultante van de beide
andere P A en PB. Dan is ook PA
Fig. 77.
gelijk en t egengesteld aan de resultante van PB en P C.
Overeenkomstig het in het begin
van deze § gezegde kan men het
evenwicht van twee of drie krachten
zoo opvatten, dat de snelheden die
de krachten gedurende een tijdselement aan het stoffelijk punt gevent
elkaar vernietigen, een opvatting trouwens die in vele gevalltm
wel wat gekunsteld is.
Het verdient nog opmerking dat de redeneering waardoor
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wij tot de stelling van het paraHologram van krachten z!jn
gekomen, onafhankelijk is van de snelheid die het stoffelijk
punt reeds aan het begin van den tijd T kan hebben. Welke
richting en grootte deze snelheid ook heeft, het punt zou

altijd daarbij nog de snelheid Pa of dê snelheid Pb (Fig. 76)
krijgen, wanneer Of alleen de eene Of alleen dA andere kracht
werkte, en het krijgt bij de reeds bestaande snelheid de door
P'c voorgestelde als het aan de twee krachten tegelijk moet
gehoorzamen.
De stelling dat twee krachten die tegelijk op een stoffelijk
punt werken daaraan dezelfde snelheden geven, die z\j, alleen
werkende, ten gevolge zouden hebben, is, zooals gezegd werd,
uit de ervaring afgeleid. De juistheid daarvan kan intusschen
niet door één enkele proef worden aangetoond. Is de stelling
b.v. bewezen voor de spanningen van koorden, dan volgt
daaruit nog volstrekt niet dat zij ook voor de aantrekkingen
en afstootingen tusschen magneetpolen geldt. De wet moet
dus voor verschillende klassen van krachten afzonderlijk worden bewezen. Dit is niPt altijd rechtstreeks gedaan; dat wü
toch van de juistheid der wet overtuigd z\jn, is te danken aan
de overeenstemming van alle daaruit afgeleide gevolgtrekkingen met de werkelijkheid.
Met andere stellingen die in dit hoofdstuk werden besproken
is het evenzoo gesteld. Bij de meeste krachten zou het niet
gemakkelijk zijn door een eenvoudige, rechtstreeksche proef
te bewijzen dat de versnelling die zij aan een zelfde lichaam
geven, evenredig met de grootte van de kracht is. Tot de uiteengezette grondbeginselen is men dan ook niet gekomen door
een reeks van gemakkelijk uit te voeren proeven, maar door
een lange studie der natuurverschijnselen.
§ 91. Ontbinding van de beweging en de kracht volgens twee onderling loodrechte richtingen. In Fig. 78 stelt L L de baan voor van een
stoffelijk punt dat zich in het platte vlak X 0 Y beweegt, PH de versnelling op zeker oogenblik, en P F, met dezelfde richting als PH, de
dan werkende kracht. Wanneer de massa door m W{)rdt voorgesteld~
heeft men
PF=mXPH.
Ontbindt men nu de versnelling in de componenten P K en P N,
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evenwijdig aan de coördinaatassen, en evenzoo de kracht in de componenten P Q en P S, dan zal

PQ=mXPK en PS=mXPN
zijn. Wij weten echter reeds (§ 73) dat P K de versnelling is bij de
bewe~ing van het lichaam in de richting 0 X, d.w.z. bij de beweging
van de projectie op deze as. Had het lichaam alleen deze beweging,
bewoog het zich dus zooals nu
Fig. 78.
de projectie het doet, dan zou
y
~-L- er juist de kracht P Q op moeten werken. Iets dergelijks
geldt van de beweging in de
richting van 0 Y, en wij kunnen besluiten :
De kracht die bij de kromlijnige beweging moet werken,
L
wordt gevonden door de krachten die zouden moeten bestaan
als het lichaam óf alleen de beweging in de richting 0 X, Of
(J
X alleen die in de richting 0 Y had,
met elkaar samen te stellen.
Tot een hiermede overeenkomende stelling komt men wanneer men rle
beweging van een lichaam in de ruimte met bet1·ekkiog tot dr·ie onderling
loodrechte. coördinaatassen beschouwt.

Wij zullen in de volgende § § van dit hoofdstuk de grondbeginselen die w\i hebben leeren kennen op eenige bewegingsversch\jnselen toepassen.
§ 92 . . Nadere beschouwing van vallende en verticaal opstijgende lichamen. In § 89 werd aangegeven hoe men voor
een lichaam waarvan op elk oogenblik de snelheid bekend is,
den in een bepaalden tijd afgelegden weg kan berekenen.
Bijzonder eenvoudig wordt deze berekening als de beweging
eenparig versneld of vertraagd is. Verdeelt men nl. het beschouwde tijdsverloop ~ in oneindig vele gelijke deelen, en
berekent men voor elk tijdsdeel den afgelegden weg met de
snelheid die aan het begin van dat tijdsdeel bestaat, dan vormen de uitkomsten een rekenkundige reeks. Is n het aantal
der deelen~ v0 de snelheid aan het begin van den tijd !t, en v1 de
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:snelheid aan het einde daarvan, dan is de eerste term van de

-Va]
n
n

v,
5- De som 1s
. dus
reeks v0 . -5- en de laatste term [ v1 --------.
n

_1

~

n ~v ~

+ [-v

'1!_,=-·'l!_oJ ~} = t (v + v)1 5-

-

~ 0 n
_1
n
n
°
De limiet biervan voor n = oo is

-

~J-- Vo 5-.
2n

s = t (V 0 + V 1 ) 5-, d.w.z.:
Bij een eenparig versnelde of eenpurig vertraagde beweging
vindt men den afgelegclen weg als men het beschouwde tijdsverloop vermenigvuldigt met de halve som (het gemiddelde) van de
begin- en de eindsnelheid.
Heeft een vallend lichaam op het oogenblik waarop w~j de
beweging beginnen te beschouwen, reeds een snelheid v01 dan
zal door de werking van de zwaartekracht na t seconden de
snelheid zijn geworden
V 1 =-V0

+gt;

de in dien tijd afgelegde weg is dus
S

=

t (V + Vt) t =
0

V0

t

+f

g t 2•

·wordt een lichaam met de beginsnelheid v0 verticaal naár boven
geworpen, dan duurt het

g
seconden voor de snelheid is uitgeput (§ 64-). Daar de halve
som van de begin- en de eindsnelheid voor dit t\jdsverloop
t v0 is, wordt de hoogte waartoe het lichaam opstijgt

-~- Vo X ~ = ~S·
In deze uitkomst, die reeds vroeger (§ 64) gevonden werd,
komt de tweede macht van de beginsnelheid voor omdat, wanneer deze b.v. verdubbeld wordt, het lichaam gedurende Hen
tweemaal langeren t\jd opstijgt, on zich bovendien in dien tijd
met een tweemaal grootere gemiddelde snelheid beweegt.
§ 93. Druk van een lichaam op een horizontaal vlak dat
naar boven of beneden bewogen wordt. Onderstellen wij dat
het vlak een versnelde .beweging naar boven heeft en dat de

L. I.

9
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versnelling op zeker oogenblik a is. Dan heeft ook het lichaam
dat op het vlak rust een even groote versnelling en, als de
massa m bedraagt, moet er, alles samengenomen, een kracht
naar boven op werken, die door

am
wordt voorgesteld. Op het lichaam werkt nu vooreerst het
gewicht P en ten tweede de naar boven gerichte tegenstand
van het plattt vlak, dien w\j x zullen noemen. Dus:

x-P=am,
en, daar P = g m is (§ 87),
X=

(1 + ~) P.

Wegens de gelijkheid van actie en reactie heeft de druk van
het lichaam op het vlak dezelfde waarde. De gevallen waarin
het vlak een vertraagde of gelijkmatige beweging haar boven
heeft of naar beneden gaat, zullen wij aan den lezer overlaten. Wij vestigen alleen nog de aandacht op de eigenaardige
w\jze waarop de druk bepaald wordt. Hij is niet bekend omdat
men op een of andere wijze weet hoe ver het vlak wordt
ingedrukt, maar omdat men de beweging van het lichaarn kent.
Het is hier met den druk gesteld evenals in vele gevallen
met de spanning van een koord; h~i is niet van te voren
gegeven, maar schikt zich naar de omstandigheden. Het vlak
wordt zoover ingedrukt, dat de kracht die het op het lichaam
uitoefent de boven berekende waarde heeft; is die bereikt,
dan heeft het lichaam dezelfde beweging als het vlak en zal
dit niet nog verder indrukken.
§ 94. Werktuig van Atwood. Over een katrolschijf die draaibaar is om
een horizontale as is een koord get'lagen, dat aan de uiteinden twee
ongelijke gewichten draagt, nl. rechts een gewicht P en links een gewicht F'· Wij onderstellen dat het koord niet over de schijfkan glijden
en dat P' P is: de spanningen van het koord rechts en links van de
katrolschijf noemen wij S en S'. Er ontstaat nu bij het loslaten van
de gewichten een versnelde beweging en daarbij kan men het volgende
opmerken.
Daar het gewicht rechts stijgt, moet S P z[jn, want de eenige

>

>
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krachten die op het gewicht werken, zijn de zwaartekracht en de spanning S. Daarentegen moet links S' P' zijn. Eindelijk moet S' S zijn,
want het verschil dezer spanningen is het, dat aan de katrolschijf zelf
een versnelde wenteling geeft. Men heeft dus

<

>

P<S<S'<P'.
De spanningen S en S' regelen zich nu van zelf zoo, dat de verschillen S-P, S'- S, P' - S' juist de waarden aannemen, die zij moeten
hebben, opdat bij de beweging van de gewichten en de schijf de lengte
van het koord niet verandert. Om in te zien, hoe dit "regelen" gaat,
onderstellen wij dat op het oogenblik waarop de gewichten worden losgelaten, eerst nog S = P was. Dan zou het gewicht rechts een oogenblik in rust blijven, terwijl de schijf reeds begonnen was te wentelen;
daardoor zou een kleine uitrekking van het koord rechts ontstaan en
S P worden. Of, als S' veel grooter was dan S, zou de draaiing van
de katrolschijf aanstonds zoo versneld worden, dat een kleine uitrekking
van het koord rechts en een samentrekking van het koord links het
gevolg is. Daardoor zou het verschil S'- S kleiner worden.
Gemakshalve zullen wij aannemen dat de katrolschijf een veel kleinere
massa heeft dan de gewichten; dan zullen de spanningen zich zoo regelen, dat S'- S veel kleiner is dan de verschillen S-P en P'-S',
welke de krachten voorstellen, die op de gewichten werken. Bij benadering zullen wij dan van het verschil S'- S kunnen afzien, en voor (Ie
laatstgenoemde krachten kunnen stellen
S-P en P'-S.

>

Daar nu deze krachten aan de massa's gelijke versnellingen naar boven
en naar beneden geven, moeten zij met die massa's, en dns ook met de
gewichten, evenredig zijn. Men heeft dus

(S-P): (P'-S)= P: P',
waaruit volgt
S-· 2PP'

' - P+F'
Hieruit vi.n(lt men voor 1le kracht die (Ie massa P naar lwvrr~ drijft
,
) P(P' -P)
S-1 =-----P'+P.
Daar de hesehouwtie massa door een kracht P de wrsnelling .r; zou
krijgen, hedraagt de wr:<nelling thans
P'-P

g

F'+F
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§ 95. Invloed van den weerstand der lucht op den val
der lichamen. Een lichaam dat zich in de lucht voortbeweegt
ondervindt een weerstand. (§ 76, d), die gebleken is des te
grooter te zijn, naarmate de beweging sneller is. Laten wij een
voorwerp vallen, dan zal het gedurende de eerste tijdsdeelen
nog een zoo geringe snelheid hebben, dat van den luchtweerstand kan worden afgezien; eerst heeft het dus ten naaste
bij dezelfde eenparig versnelde beweging die het in het luchtledige zou aannemen. Bij het aangroeien van de snelheid treedt
evenwel ook de weerstand in steeds meerdere mate op.; de
totale op het lichaam werkende kracht, de resultante van het
gewicht en den ;veerstand, neemt af. De beweging is nog wel
versneld, maar de snelheidsvermeerderingen gedurende achtereenvolgende gelijke tijdselementen worden kleiner en kleiner.
Dit gaat voort tot dat een snelheid bereikt is, waarbij de weerstand gelijk is aan het gewicht van het lichaam. Daar dan de
beide krachten elkaar opheffen, verandert de snelheid niet
meer, en deze gelijkmatige beweging behoudt het lichaam, juist
omdat voortdurend de weerstand evenwicht maakt met het
gewicht. De regendruppels hebben nabij het oppervlak van de
aarde zulk een gelijkmatige beweging.
Hoe groot de eindsnelheid is en hoe lang het duurt voor die bereikt
wordt, hangt eensdeels af van het gewicht en aan den anderen kant van
de grootte van den weerstand. De zwaartekracht werkt op alle stofdeeltjes van het iichaam, de weerstand alleen op die, welke aan het
oppervlak liggen. Daaruit volgt dat van twee lichamen die bij gelijk
gewicht verschillende oppervlakken hebben, dat met het grootste oppervlak de kleinste eindsnelheid verkrijgt. Is nl. v de waarde van de snelheid bij welke voor dit lichaam de luchtweerstand de zwaartekracht
opheft, dan zal voor het andere lichaam, als het diezelfde snelheid bereikt
heeft, de weerstand nog kleiner. zijn dan het gewicht. Bij dit laatste
lichaam is derhalve, als het oe snelheid v heeft, de toeneming van de
snelheid nog .niet opgehouden.
Eveneens kan men aantoonen dat van twee lichamen die dezelfde
grootte en gedaante, maar verschillend gewicht hebben, het zwaarste de
grootste eindsnelheid krijgt.
Men zal nu inzien waarom voorwerpen als een blad papier, een veer,
een sneeuwvlok, een valscherm zoo langzaam dalen, terwijl een zware
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metalen kogel in de lucht zich op weinig na volgens de wetten van den
vrijen val beweegt.
Een middel om het oppervlak van een lichaam te vergrooten is de
verdeeling in van elkaar gescheiden stukken; riaareloor komen nl. nieuwe
oppervlakken bij het oorspronkelijke. Verdeelen wij dus van twee gelijke
lichamen het eene in kleine deelen en laten wij deze op eenigen afstand
van elkaar gelijktijdig vallen, dan zal de beweging veellangzamer gaan
dan de val van het lic.haam dat onvenleeld is gebleven. Een klein
lichaam krijgt derhalve een kleinere ein1lsnelheid dan een groot lichaam
van dezelfde stof.
Wij kunnen dit ook begrijpen door op te merken dat, wanneer van
een lidmam alle afmetingen 2 maal kleiner gemaakt wor<len, het gewicht
8 maal, maar het oppervlak sle'cltts 4 maal kleiner wordt.
Zeer kleine lichaampjes krijgen maar een geringe eindsnelheid. Toch
zouden zij in rustige lucht altijd vallen. Er zijn evenwel altijd stroomende bewegingen in de lucht, b.v. tengevolge van temperatuurverschillen, en zoodra nu de eindsnelheid die een lichaampje in stilstaande lucht
krijgen zou, kleiner is dan de snelheid der luchtstroomingen, zal het
lichaampjt: een speelbal van deze laatste zijn; het zal, nu her- dan derwaarts gaande, blijven zweven. Dit is het geval met de tallooze stofjes
die op den weg van een zonnestraal in de lucht zichtbaar worden.
Wat hier van den weèr8tand in de lucht gezegd werd, geldt ook van
den weerstand in vloeistoffen. Deze is, onder overig~ns gelijke omstandigheden, grooter dan die van de lucht; een klein lichaampje zal dus gemakkelijker in water dan in lucht zweven. Fijn verdeelde neerslagen
bezinken sorns in het geheel niet.
§ 96. 6roo1te van den weer•tand. Bij zeer ldeine snelheden is de weerstand w dien een lichaam van een gas of een vloei~ tof ondervindt, evenredig
met de snelheid v. ·wordt deze steeds grooter, dan neemt w echtet· sneller
toe, zoodat het verband tusschen beide ten slotte vrij wel door een formule
van den vorm
w=av 2
kan worden uitgedrukt.
Om een denkbeeld van rle gt·ootte van den luchtweerstand te geven, vermelden wij dat een bol van den straal R, die met rle zeer kleine snelheid v
voortgaat in lucht van 0°C., een weerstand ondervindt, die door de vergelijking
w=O,OOa3Rv
bepaald wordt, wanneer alles in C-G-S-eenheden wordt uitgedrukt. Deze weerstand bij kleine snelheden is aan de inwendige wrijving der lucht te wijten,
die wij naderhand zullen leeren kennen; hij is niet, zooals een oppervlakkige
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beschouwing zou doen verwachten, evenredig met het oppervlak, maar met
den straal R.
Bij snelheden boven een zeker bedrag, dat van de afmetingen van het lichaam
afhangt, treedt de' inwendige wrijving op den achtergrond; de theoretische
bepaling van den weet'SLand die dan bestaat, stuit op groote moeilijkheden.
De volgende beschouwing heeft dan ook niet veel meer beteekenis dan dat
zij een zekeren vorm voor een empirische formule aannemelijk m11akt.
Laat een plat vlak een grootte S hebben etl zich met een snelheidvin de
richting van de normaal voortbewegen door een vloeistof of een gas van de
dichtheid p. Het vlak verdringt per seconde een volumeS v van de middenstof,
dus een massa S pv. Neemt men aan dat het daaraan een snelheid v geeft, dan
moet het vlak op de middenstof een kracht
w= S p vt

uitoefenen. Dit is nl. de kracht die aan een massa S p vin de seconde de snelheid v kan geven.
Dat de gebezigde redeneering hoogst gebt·ekkig is, spt·ingt in het o.og. Immers,
zij houdt geen rekening met de bijzondet·heden van den in de middenstof opgewekten bewegingstoestand. Het is niet waar, dat alleen de stof die in het
volume S v aanwezig is, in beweging wordt gebt·acht; ook niet dat de in beweging gebrachte vloeistof- of gasdeel en .i ui st de snelheid v krijgen. Intossehen
is het gebleken dat zoo lang de snelheid beneden zekere door tie grootte van
het vlak bepaalde grens blijft, de uitkomsten van de waarnemingen vrij wel
kunnen worden weergegeven door de empirische formule
w=kSpv2, . . . . . . . . . . (17)
waarin k een factor is, die experimenteel bepaald moet worden. Deze factor
is van de grootte en gedaante van het platte vlak afhankelijk; hiJ kan b.v.
0,6 bedragen.
Wegens de gelijkheid van werking en tet•ugwerking is de lmtcht w ook de
weerstand dien het platte vlak van de middenstof ondervindt.
Ook voor een lichaam van willekeurige gedaante kan de formule worden
toegepast; men moet dan onder S dE~ grootte verstaan der pt•ojectie van het
lichaam op een vlak loodrecht op de bewegingst·ichting, en onderkeen coëfficient die van de gedaante van het lichaam afhangt. Er is b.v. veel minder
kracht noodig om een bol met zekere snelheid door een gas of een vloeistof
heen te drijven dan om ditzelfde met een cirkelvormige schijf te doen, die
denzelfden straal heeft als de bol en 'loodrecht op de bewegingsrichting wordt
gehouden.
Den kleinsten weerstand heeft men waargenomen bij lichamen die aan de
voorzijde afgel'Ond en aan de achterzijde toegespitst zijn. In een bepaald geval
was ).Jij zu Ik een lichaam k = 0,044, terwij I bij de omgekeerde bewegingsrichting k = 0,081 was.
Daarentegen is de weerstand bijzonder groot, gt·ooter dan voor een plat vlak,
bij een lichaam d!lt den vot·m van een bolvormig segment of schotel heeft en
met de holle zijde vooruitgaat.
Daat• de krachten tusschen een lichaam en de omringende middenstofalleen
van de relatieve snelheid kunnen afhangen, stelt de formule (17) ook de kracht
voor, die een stilstaand lichaam ondervindt van een lucht- of vloeistofstroom
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met de snelheid v. Met behulp van zulk een formule kan men b.v. de uitwerking van den wind op de wieken van een molen of die van een waterstl·oom
op de schoepen van een waterrad berekenen.

§ ffl. Andere voorbeelden van een b~'weging die door een
weerstand gel~jkmatig wordt. B\i een wagen die over een
horizontalen weg wordt voorgetrokken en bij een vaartuig dat
met een lijn wordt bewogen, kunnen w\j dergelijke opmerkingen maken als bij den val in de lucht. De weg, het water en
de lucht oefenen een weerstand uit, die met de snelheid toeneemt en, zoodra hij gelijk is geworden aan de voorttrekkende
kracht, de beweging gel~jkmatig doet worden. Terwijl gedurende
den eersten tijd na het begin van de beweging de voorttrekkende kracht moet dienen om de beweging te versnellen, dient
zij, als eenmaal de eindsnelheid bereikt is, alleen om den weerstand te overwinnen.
Wij kunnen de beweging vertragen door de beweegkracht
te verkleinen of te doen ophouden, of wel door den weerstand
te vergrooten. Dat er bij een zwaar beladen wagen een grootere
kracht noodig is om hem met een bepaalde snelheid over een
horizontaal vlak voort te bewegen dan bij een lichteren wagen,
is een gevolg hiervan, dat de weerstand welken de weg biedt
des te grooter is, naarmate de wagen door de zwaartekracht
sterker op del! grond wordt gedrukt.
§ 98. Voortslaan of voortwerpen van een lichaam. Welke

snelheid een kracht teweegbrengt, hangt ook af van den tijd gedurende welken zij werkt.
Men kan dan ook niet zeggen dat, om aan een lichaam een
zekere snelheid te geven, een kracht van bepaalde grootte nooclig
is. Hoe groot de kracht moet ztjn, hangt af van den tijd waarin

men wil dat zij de verlangde snelheid teweegbrengt.
Stel b.v. dat wij aan een bal met een massa van 500 gram
een snelheid van 200 cm per seconde willen geven. Wij kun200
nen hem daartoe gedurende 981 = 0,204 seconde laten vallen;
·daarbij werkt er een kracht van 500 X 981 dynes op. Maar
wij kunnen er ook een tweemaal zoo groote kracht gedurende
(),102 sec, of een tweehonderd maal zoo groote gedurende
(),00102 sec op laten werken. Als wij den bal de snelheid van
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200 cm geven door hem met een hamer voort te slaan, kunnen wU uit de snelheid noch de grootte van de kracht afleiden, noch den tljd gedurende welken deze gewerkt heeft. Het
eenige wat wij kunnen zeggen, is dat het produkt van beide
een bepaalde waarde heeft. Immers, uit de formule (14) volgt
dat, als de kracht K, gedurende den tijd T werkende, aan de
massa m de snelheid v geeft,
. (18)
KT=mv
is.
B\i krachten die gedurende zeer korten tijd werken Em dus,
zooals men wel zegt, plotseling een snelheid aan een lichaam
geven, wordt het product KT de grootte van den stoot genoemd.
§ 99. Hoeveelheid van beweging. Men kan, als een stoffelijk

punt een snelheid v heeft, in de richting daarvan een vector ~lit
zetten, waarvan de grootte het product van v met de massa m
voorstelt. Deze vector wordt als de voorstelling der "hoeveelheid
van beweging" van het punt beschouwd, en ook zelf cle hoeveelheid va,n beweging genoemd.
Heeft een stoffelijk punt twee snelheden tegelijk, dan kunnen wij ook zeggen dat het de twee hoeveelheden van beweging die daaraan beantwoorden te gelijk heeft, en uit den regel
voor het samenstellen van twee snelheden, in verband met de
stelling van § 28, volgt dan dat de werkelijke hoeveelheid van
beweging gevonden wordt door de twee zooeven genoemde
hoeveelheden van beweging naar het voorschrift van § 27 met
elkaar samen te stellen.
In plaats van te zeggen dat een stoffelijk punt door de werking van een kracht in elk tijdsdeel een zekere snelheid krijgt
bij die, welke het reeds had, kunnen wij ook zeggen dat het
een nieuwe hoeveelheid van beweging krijgt, d'ie met de reeds
bestaande moet worden samengesteld.
Het nut van de invoering dezer nieuwe grootheid is gelegen in de volgende stelling, die onmiddellijk uit de formule
(18) volgt:

Een bepaalde kracht, gedurende een bepaalden tijd in standvastige richting werkende, brengt een bepaalde hoeveelheid van
beweging voort, onverschillig hoe groot de massa van het stoffelijke punt is.
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T = 1, dan wordt K = m v, d. w. z.:
De hoeveelheid van beweging die een kracht in de tijdseenheid
teweegbrengt, wordt door hetzelfde getal voorgesteld als de kracht.

Stelt men in (18)

Neemt men daarentegen aan dat T zeer klein is, en noemt
men het product Kr den stoot, dan leert ons de formule:

Een stoot wordt door hetzelfde getal voorgesteld als de hoeveelheid van beweging die hij voortbrengt.
§ 100. Botsing van twee lichamen. Worden twee lichamen
die krachten op elkaar uitoefenen aan hun wederkeerige werking overgelaten, dan volgt uit de wet der gelijkheid van werking en terugwerking, in verband met de stelling van § 85,
dat de snelheden die zij gedurende een zeker tijdsverloop bij
de reeds hestaande krijgen, t egengesteld gericht zijn, en omgekeerd evenredig met de massa's, of, wat op hetzelfde neerkomt, dat de lichamen gelijke en tegengestelde hoeveelheden
van beweging ontvangen.
Laat b.v. (Fig. 79) twee bollen A en B , die de massa's m1
en m 2 hebben, met de middelpunten langs dezelfde lijn en in
dezelfde richting v.oortgaan. Zij v1
Fig. 79.
de snelheid van A, v2 die van B
en v1 v2 , zoodat A den bol B
A.
inhaalt. Op het oogenblik van de
flerste aanraking hebben de mid- ~
V2
delpunten nog deze snelheden en
zij zullen dus nog eenigen, zij
't dan ook korten tijd, tot elkaar naderen, wat alleen mogelijk
is, als de bollen nabij de aanrakingsplaats worden ingedrukt.
Daardoor ontstaat echter een wederkeerige afstooting, die de
snelheid van A verkleint, en die van B vergroot. Na eenigen
tijd zullen dientengevolge de lichamen een even groote snelheid x hebben gekregen. Deze will'en wij berekenen.
De snelheid van A is verminderd met v, - x en die van B
toegenomen met • x - v2 • Deze veranderingen moeten omgekeerd
evenredig zijn met de massa's. Men heeft dus

>

waaruit :volgt

8B---

.0 - --------
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Men komt tot dezelfde uitkomst, als men bedenkt dat bij
de botsing A en B gel\jke, maar tegengestelde hoeveelheden
van beweging krijgen, en dat dus de som der hoeveelheden
van beweging van de beide lichamen niet verandert. Daaruit
volgt nl.
Voor het geval dat de bollen vóór de botsing tegengestelde
snelheden hebben, gelden dezelfde formules. Alleen moet nu
-door de teekens + en - onderscheiden worden, naar welke
zijde de beweging gericht is. Het teeken dat x krijgt, wijst
dan tevens de richting van de gemeenschappelijke snelheid aan.
Deze is 0, wanneer de lichamen voor de botsing tegengestelde
snelheden hebben, die omgekeerd evenredig met de massa's zijn.
Ook bij sommige andere gedaanten van de botsende lichamen
is dit alles waar, b.v. wanneer men te doen heeft met cilinders
die zich met de assen langs dezelfde rechte lijn bewegen.
Of de snelheden van de lichamen, nadat zij gel\jk aan elkaar
zijn geworden, nog verder veranderen of niet, zullen wij voorloopig in het midden laten.
§ 101. Kracht noodig voor een enkelvoudige trilling. Wanneer een lichaam tusschen de punten A en B (Fig. 80) een
enkelv~mdige trilling uitvoert, is de beweging b\i elke nadering
Fig. so.
tot het middelste punt 0 van de baan
A
:n
versneld, bij elke verwijdering van dat
0
punt vertraagd (§ 69). Daaruit volgt dat
op het lichaam steeds een kracht moet werken, die naar 0
gericht is, een kracht äie men op de in § B9 aangegeven
wijze kan berekenen. Zij is, terw\jl het punt een der wegen
A 0 of B 0 doorloopt, niet standvastig, daar wij hier niet met
eenparig versnelde of vertraagde bewegingen te doen hebben.
Uit de uitkomst die wtj in § 69 voor de versnelling vonden,
volgt dat op het oogenblik waarop het lichaam zich op den
afstand 8 van 0 bevindt, de kracht de volgende waarde moet
hebben,
4 71" 2 m
K = ~ T 2 8 • • • • • • • (19)
Daarin stelt m de massa voor.
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Gemakkelijk ziet men in waarom de kracht des te grooter
moet zijn, naarmate T kleiner is. Vv anneer wij eerst het
lichaam met den trillingstijd T tusschen ....4. en B willen laten
heen- en wem·gaan, en een ander maal met den trillingstijd
t T, moeten wij er bij de tweede proef gedurende de beweging van A naar 0 een tweemaal zoo groote snelheid aan
geven als bij de eerste prot:Jf, en daar wij dit in een half zoo
langen tijd moeten doen is het geen wonder, dat wij een 4
maal grootere kracht moeten doen werken. Eveneens is het
duidel\jk dat de uitputting van de snelheid, gedurende de beweging van 0 naar B, bij de tweede proef een 4 maal zoo
groote kracht vereisebt als bij de eerste.
Van b\jzonder belang is de volgende in de formule opgesloten stelling :
Zal een stoffelijk punt een enkelvoudige trilling uitvoeren, dan
moet er een kracht op werken, die evenredig is met den afstand
tot het middelste punt van de baan. De kracht moet het grootst
z\jn aan de uiteinden van de baan en, terwijl het lichaam
tot 0 nadert, afnemen, om bij den doorgang door 0 een oogenblik 0 te zun.
§ 102. Enkelvoudige trilling onder den invloed van een
gegeven kracht. Men kan de stelling van zoo even omkeeren
en zeggen:
Als een lichaam dat zich langs een rechte lijn L L (Fig. 81)
kan bewegen, onderworpen is aan een kracht die altijd gericht
1:s naar een vast punt 0 van deze
Fig. i-i1.
lijn, en evenredig is met den afstanel L
];_
tot 0, zal het lichaam, in een of ander ::;;....A--:A'~'- -0- - :11-...-B-..::.:
punt van L L losgelaten, o{ t;an 0
met zekere snelheid vertrekkende, een enkelvoudige trilling aan
weerszijden van 0 uitvoeren.
Daar geen kracht op het lichaam werkt, wanneer dit zich
in 0 bevindt, is dit punt de evenwichtsstand.
Juist omdat, zooals later zal bl\jken, dikwijls do krachten
waaraan oen lichaam moet gehoorzamen, een resultante hebben, die naar een vast punt gericht is en evenredig is met
den afstand tot dit punt, komen enkelvoudige trillingen zoo
veel voor.
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Een belangrijke bijzonderheid bij de beweging van een aan
zoodanige krachten onderworpen stoffelijk punt is deze, dat
de trillingstUd dezelfde is, onverschillig of het punt over grooten of kleinen afstand uit zijn evenwichtsstand verplaatst is.
Wanneer wij het b.v. eerst in A en bij een tweede proef in
A' loslaten, besteedt het telkens even veel tijd om in 0 te
komen; daar de kracht evenredig met den afstand tot 0 is,
wordt het nl. bij de eerste proef door een grootere kracht naar
0 gedreven dan bij de tweede ; het krijgt dus ook bij de eerste
proef grootere snelheden, en wel juist in die mate, dat het bij
beide proeven 0 in denzelfden t\jd bereikt.
Men drukt dit uit door te zeggen dat groote en kleine trillingen van het punt isochroon z~jn.
Kent men de massa van het lichaam en de standvastige verhouding tusschen de kracht die het ondervindt en den afstand
tot 0, dan is de duur van de trillingen bepaald. Aanstonds
ziet men in dat, na een vergrooting van de naar 0 werkende
kracht, bij gel~jk blijvende massa, de trillingen elkaar sneller
zullen opvolgen, terw~jl vergrooting van de massa een tegengestelde uitwerking heeft.
Zij a de bedoelde standvastige verhouding, zoodat de kracht door as kan
worden voorgeRteld; dan zal de trillingstUd T zoo w01·den dat (§ 101)

is. Daaruit volgt

. . . . . . . . . (20)
Uit de omstandigheid dat in deze formule de amplitudo niet voorkomt
volgt de wet van het isochronisrne.

§ 103. Toepassingen der stelling van het parallelogram
van krachten. a. Lichaam dat aan twee koorden is opgehangen.
Een lichaam (Fig. 82) is opgehangen aan het punt C, dat door
twee koorden CA en C B met de vaste punten A en B is
verbonden. Op C werken drie krachten, nl. het gewicht van
het lichaam, dat wij door CP voorstellen, en de spanningen
van de koorden A C en B C. Zal er evenwicht zijn, dan moeten deze laatste een resultante hebben, gelijk en tegengesteld
aan CP. Maak dus, verticaal naar boven, CP' = CP en
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ontbind 0 P' in C Q en 0 R langs de koorden; dan stellen
deze lijnen de spanningen voor.
Men kan dit ook anders inkleeden. Men kan nl. de kracht
G P ontbinden in twee andere die vol·
Firr. 82.
geus het verlengde van de koorden
werken. Deze componenten z\in het,
die de spanningen van A 0 en B 0 op·
wekken.
Twee dergelijke inkleedingen zijn bij vele
c
vraagstt~kken mogelijk.
b. Evenwicht op een hellend vlak. Een
p
vlak dat een hoek IX met een horizon·
taal vlak maakt, warde door een verti·
caal vlak dat er loodrecht op staat,
volgens do lUn AB gesneden (Fig. 83). M zij een lichaam, dat
op heL hellende vlak geplaatst is, en de vector M Q stelle het
gewicht P daarvan voor. Men kan dan M Q ontbinden in de
kracht M S, evenwijdig aan AB, en de kracht M R, lood·
recht daarop.
De laatste kracht kan geen beweging doen ontstaan; zij
drukt het lichaam alleen t egen bet hellende vlak aan en wordt
door don tegenstand daarvan opgeheven.
Fig. 83.
De component
A
M S= Psin~X
is het, die het lichaam langs A B naar
beneden drijft. Door een kracht P van
dezelfde grootte, die in de richting van
BA naar boven werkt, kunnen wij bet
lichaam in evenwicht houden.
R
Is het vlak volkomen glad, dan zal
het lichaam onder de werking van de
kracht F, zoodra deze iets grooter is dan P sin IX, naar boven
gaan, en dit zal zelfs gebeuren als F = P sin IX is, zoodra het
lichaam een beginsnelheid naar boven heeft. In dezen zin kan
men zeggen dat een kracht P sin IX voldoende is om het lichaam
langs het hellende vlak op te trekken.
Van de omstandigheid dat deze kracht bij een kleinen hel·
lingshoek veel kleiner wordt dan het gewicht P, wordt menig·

0
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maal partij getrokken (scheepstimmerwerf; weg op de helling
van een berg).
Een lichaam kan op het hellende vlak ook in evenwicht
zijn als er, zooals in Fig. 84, een kracht F op werkt in een
van BA afwijkende richting; een dergelijk geval doet zich
voor als het lichaam aan een koord, dat niet evenwijdig aan
BA loopt, is bevestigd. Om nu de evenwichtsvoorwaarde op
te maken moet men bedenken dat op het lichaam drie krachten werken, nl. de zwaartekracht, de kracht F (of de spanning van het koord), en de kracht die door het vlak wordt
uitgeoefend.
Een lichaam dat op een volkomen glad oppervlak rust, stelt
zich in beweging, zoodra er de minste kracht langs het opper·
vlak op werkt. Derhalve:
De door een volkomen glad oppervlak uitgeoefende tegenstand
is volgens de normaal gericht.
Houdt men dit in het oog, dan zal het geen moeite kosten,
het paraHelagram van krachten te vinden, waardoor de evenwiehtsvoorwaarde tuss;chen de drie
Fig. 81.
bovengenoemde krachten wordt uitgedrukt. In Fig. 84 heeft men M Q
ontbonden in M T, loodrecht op AB,
en M U, tegengesteld aan de kracht F.
c. Evemoicht op een wülekeuTig volkomen glad oppervlak.
De evenwichtsvoorwaarde voor een
op
zulk een oppervlak geplaatst
T
lichaam kan men in het algemeen
uitdrukken door te zeggen dat de resultante van alle krachten
die erop werken, met uit7.ondering van den tegünstand van
het oppervlak, volgens de normaal, en naar het oppervlak toe
gericht moet z\jn. Dan kan z\j nl. door rlen tegenstand worden opgeheven.
cl. Beweging langs een hellenel vla.k. W erkt op het lichaam
1'11. van Fig. 83 geen andere kracht dan de zwaartekracht. en
de tegenstand van het vlak, dan gaat het langs ..d. B naar
beneden, terwijl het ook kan opstijgen als het eenmaal een
snelheid langs BA heeft. Deze bewegingen hebben plaats
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onder den invloed van een kracht M .C:: (Fig. 83), die standvastig blijft, want, in welk punt van AB het lichaam zich ook
bevindt, steeds kan een parallelogram van krachten geconstrueerd worden, dat met dat van Fig. 83 overeenstemt. De
beweging langs het hellende vlak is derhalve eenpwig versneld of vertraagd. De versnelling is g sin a, zooals men vindt
door vergelijking met het geval dat het lichaam vrU valt.
Voor een lichaam dat zich over een of ander gebogen oppervlak kan bewegen, gelden dergel~jke beschouwingen. Men kan
op elk oogenblik het gewicht ontbinden in een kracht volgens
de normaal en een tweede die langs het oppervlak gericht is.
Deze laatste component bepaalt de beweging langs het oppervlak, welke beweging naar de methode van § 89 nader onderzocht kan worden.
e. Een lichaam dat door een draad met een vast punt ie
verbonden, is klaarbl\jkelijk in evenwicht, wanneer de resultante van alle krachten waaraan het onderworpen is, oe richting van het verlengde van den draad heeft. Men kan hieruit
afleiden hoe ver een voorwerp dat aan een draad is opgehangen, door een standvastige horizonFig. 85.
tale kracht uit z\jn evenwichtsstand
0
verplaatst wordt.
~ 104. Enkelvoudige of mathematische slinger. Wanneer men een
lichaam ophangt aan een onrekbaar
koord, zoo dun, dat de massa ervan
mag worden verwaarloosd, kr\jgt men
een slinger, die ter onderscheiding
van een later te bespreken toestel
enkelvuudige of mathematische slinger
genoemd wordt. Heeft men den slin·
ger uit zijn evenwichtsstand 0 A
(Fig. 85) gebr&cht in den stand 0 B,
dan kan men het gewicht B P van
het lichaam ontbinden in een kracht
B R volgens het verlengde van het
koord en een kracht B (J loodrecht daarop. Deze laatste is het,
die het lichaam langs den cirkelboog BA naar beneden drijft
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en men kan op dezelfde wijze ook bij elken anderen stand B'
-van het lichaam de overeenkomstige kracht B' Q' vinden.
Nadat het is losgelaten, gaat het lichaam met een versnelde
beweging van B naar A en stijgt aan de andere z\jde van A
<>p tot een punt 0, dat even ver als B van A is verwijderd.
Het keert dan terug tot in B; kortom, het schommelt tusschen
B en 0 heen en weer.
Uit Fig. 85 volgt:

B Q : B' Q' = sin B 0 A : sin B' 0 A.
ViTanneer nu de amplitudo van de schommelingen, dus de hoek
B 0 A, zeer klein is, mag men hiérvoor schrijven
B Q : B' Q' = Boog B A : Boog B' A.
Daar dus de kracht die het lichaam laqgs den cirkelboog naar
den evenwichtsstand A drijft, evenredig is met den afstand
tot A, zullen kleine schommE~lingen langs den boog op dezelfde
wijze plaats hebben als enkelvoudige trillingen langs een rechte
lijn. Als nl. een stofl'el,jk punt gedwongen is, zooals hier, op
een bepaalde kromme lijn te blijven, kan het zich zoo bewegen dat de langs die l(jn gemeten afstand s tot een vast
punt van de lijn op elk oogenblik door de vergelijking (2) van
blz. 73 bepaald is. Daarvoor is noodig dat op het punt langs
de kromme lijn en wel naar het vaste punt toe, een kracht
werkt van de in § 101 aangegeven grootte. Hot bewUs van
deze stelling moet hier achterwege blijven.
Onder schommeltijd of slingertijd verstaan wij den tijd dien
de slinger noodig heeft voor de beweging van den eenen uitersten
stand naar den anderen. Hij wordt voor genoegzaam kleine
schommelingen bepaald door de formule

~=7r V\.
g

.

(21)

waarin l de lengte van den slinger voorstelt.
Is de hoek A 0 B = 5°, 10°, 15°, 20°, dan is deze waarde
van~ resp. 0,05; 0,19; 0,43; 0,77% te klein.
Zü in Fig. 85 d de afstand van B' tot 0 A. Heeft het aan den draad hangende lichaam de mm;sa m, en dus het gewicht m g, dan is
B'O'
d
, =mgT,
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-waarvoot· men mag

~chrijvcn

B'Q'=mg Boo~~~-~.
De in § 102 ingevoerde vet·houding tusschen de kracht en den afstand tot
den evenwichtsstand is dus hier

en door sub,;titutic in (20) vindt men
T=h

V~.
g

waaruit de formule (21) volgt.

In de vergelijking (21) liggen de volgende wetten opgesloten.
a. Groote en kleine schommelingen: mits altijd klein genoeg
-om de formul e te mogen toepassen, worden in denzelfden tijd
volbracht. Dit isochronisme leerden w~i reeds meer in het
.algemeen in § 102 kennen.
b. De schommeltijd is onafhankel\jk van de grootte en den
.aard van het aan den draad opgehangen lichaam. Dit is een
gevolg hiervan, dat voor verschillende lichamen de gewichten
evenredig zijn met de massa's.
Fig. ,Sü.
c. De schommelingen hebben des
(}
te sneller piaats, naarmate de slinger korter is. Inderdaad, wanneer
een lange en een kod~e slinger met
0
gelijke gewichten zoo ver uit hun
evenwichtsstanden verplaatst worden, dat de bogen B A en b a
(Fig. 86) even lang zijn, dan is,
.zooals men aanstonds ziet, de kracht
b q, waardoor het lichaam b naar
den evenwichtsstand wordt gedreven, grooter dan de overeenkomstige kracht BQ. Het is dus begrijpelijk dat me11, na de slingers
te gelijk losgelaten te hebben, den
korten het eerst den evenwichtsstand ziet bereiken.
d. Naarmate de zwaartekracht sterker wordt, hebben de
schommelingen sneller plaats, iets dat men gemakkelijk bad
kunnen voorspellen. De lengte van een secondeslinger, d.w.z.
L. I.

10
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van een slinger, die in één seconde een schommeling volbrengt,
is bij de polen grooter dan bij den aequator.
De proefondervindelijke bevestiging van de wetten a, b en
c is van groot belang.- Er is b.v. geen beter middel om te beW\jzen dat de versnelling van de zwaartekracht voor alle
stoffen dezelfde is, dan de waarneming van slingers die uit
verschillende zelfstandigheden bestaan.
Wanneer men de lengte l van den slinger en den tijd smeet, kan men uit de formule (21) g afleiden. Het is naar dit
beginsel, dat nauwkeurige bepalingen van de versnelling der
zwaartekracht gedaan worden. Alleen maakt men niet van
een mathematischen slinger gebruik, maar van een anderen_
slinger, dien wij naderhand zullen leeren kennen. Men kan
nl. een màthematischen slinger niet verwezenlijken, daar een
onuitrekbare draad zonder massa evenmin bestaat als een_
lichaam dat werkel\jk als een enkel punt mag beschouwd
worden. Zoodra het opgehangen lichaam een merkbare uitgebreidheid heeft, ontstaat onzekerheid over de vraag, wat men
onder de lengte l te verstaan heeft.
§ 105. Kracht noodig voor een gelijkmatige beweging in
een cirkel. Stel dat een lichaam met de massa m zich met
de standvastige snelheid v in e€n cirkel waarvan de straal r
Fig. 87.
is (Fig. 87) moet bewegen. Wij kunnen de kracht die daartoe op het
lichaam moet werken bepalen door
eerst op de in § 72 aangegeven wijzede versnelling te zoeken. Daar in Fig.
87 dezelfde letters zijn gebezigd als
in Fig. 72 behoeven wij het in die ~
gezegde niet te herhalen. Trekt men
de stralen M P en M Q en de koorde
P Q, dan ontstaat een driehoek, die gelijkvormig is met QB C,
daar L. C Q B = L. P M Q en Q B = Q C is. Uit die gelijkvormigheid kan men afleiden dat C B en dus ook Q D loodrecht
op P Q staat, en daar nu bij voortdurende nadering van Q tot
P de richting van de koorde P Q die van de raaklijn in P tot
limiet heeft, nadert de richting van Q D tot die van den straal
P M. Wij kunnen dus zeggen dat bij de beschouwde beweging
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de snelheid die het lichaam in een tijdselement krijgt bij die,
welke het reeds had, naar het middelpunt van den cirkel
gericht is. Daardoor is de richting van de versnelling bepaald.
Om nu de grootte daarvan te berekenen, merken wij op dat,
tengevolge van de gelijkvormigheid der bovengenoemde drie·
hoeken:
MP:PQ= QC: QD
en dus
Q D = _C)_C!_ X P Q
MP
is.
Dit is de snelheid die het lichaam in den 0neindig kleinen
t~jd T krijgt. Daaruit volgt voor de grootte van dd versnelling
Q C PQ

iffiX --;-·

Men mag echter voor de oneindig kleine koorde P Q den
boog in de plaats stellen, en dan is de laatste factor niet anders
dan de snelheid v. De versnelling wordt dientengevolge

v2
r
besluiten wij dat voor de onder·
uitkomsten
t]ït de gevonden
stelde beweging een kracht noodig is, die voortdurend naar
het middelpunt van den cirkel gericht is. Deze middelpuntzoekende of centripetale kracht moet de grootte
m v'l

K= -

r

.

hebben.

(22)

Fig. 88.

Laat in Fig. 88 een lichaam Q met de massa m
een enkelvoudige trilling langs de lijn AB met den
trillingstijd T uitvoe en. Als een tweede lichaam P
met dezelfde massa zich zoo langs den ci1·kel die AB
tot middellijn heeft, zal bewegen dat Q steeds in de
projectie van P is, moet P de standvastige snelheid
2".r

_\

v= ---'1'

hebben (0 A= r). Op P moet dan een kracht naar
het middelpunt
4".2 m
PF= - --r

B

T2

werken. De kracht die vereisebt wordt om aan Q ae gewenschte beweging te
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geven is(~ !H).de projectie QG van PF. Daa1·uit volgt, wanneer OQ=.•is,
voor die kracht weer de in § '101 opgegeve11 waarde.

§ 106. Verschijnselen bij draaiende bewegingen. Heeft het
boven beschouwde lichaam flen snelheid in de richting van
den cirkelomtrek, maar werkt er geen kracht op, dan zal het
langs de raaklijn verder gaan. Dit blijkt bij verschillende proeven.
a. Een staaf a b (Fig. 89), waarover een doorboorde kogel c
kan glijden. kan in een horizontaal vlak om het punt M worden rondgedraaid. Zoodra deze beweging begint, krijgt c een
snelheid in de richting van cd, en gaat dan verder, althans
nagenoeg, langs die lijn voort. DEl bol verFig. 89.
schuift zich daarbU over de staaf van M af;
heeft b.v. deze laatste den ::;tand a' b' aangenomen, dan is de kogel in e gekomen. Ook
wanneer het lichaam c met een draad aan
het punt M van de staaf bevestigd is, verwijdert het zich, onmiddelltjk na het begin
van de beweging, iets van M, maar de daardoor uitgerekte draad oefent dan een spanning op den kogel uit, die hem van de lijn cd doet afwijken.
De uitrekking gaat zoo ver tot de spanning van het koord
juist gelijk aan de kracht is, die noodig is om den bol in een
cirkel te doen rondgaan.
Wordt in plaats van het koord een spiraalveer gebezigd,
dan kan men door de uitrekking die deze ondergaat de formule
(22) op de proef stellen.
b. Laat op de staaf a b twee doorboorde licha men aan weerszijden van M geplaatst worden, die door een draad verbonden
zijn. Draait men dan de staaf rond, dan kunnen zich, naar gelang
van de massa's der lichamen en van de afstanden tot het middelpunt, verschillende verschtinselen voordoen. Het kan gebeuren
dat het koord, wegens zijn uitrekking, op zeker oogenblik een
spanning heeft gekregen, voldoende om het eerste lichaam in een
cirkel te doen loopen, maar nog niet toereikend om dezelfde
uitwerking bij het tweede lichaam te hebben. Dan zal dit laatste
zich nog van het middelpunt verwijderen, en daarbij het eerste
meesleepen over het middelpunt heen, zoodat ten slotte beide
lichamen naar die zijde gaan, waar het tweede geplaatst was.
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Het kan evenwel ook voorkomen dat als het koord, meer
en meer gerekt wordende, een spanning heeft gekregen, die
voldoende is om het eene lichaam in een cirkel te doen loopen,
die spanning ook juist het andere lichaam op standvastigen
afstand van het middelpunt kan houden. Dan zullen beide
lichamen op de staaf in rust blijven.
c. Men kan een lichaam ook dwingen in een cirkel rond te
gaan, wanneer men het aan de binnenzijde van een op een
horizontaal vlak aangebrachten cirkelvormigen opstaanden rand
plaatst en het dan een tangentiale snelheid geeft. Hoe hierbij
de. tegenstand van den rand de centripetale kracht is, en hoe
die tegenstand wordt opgewekt, zal men gemakkelijk inzien.
Wanneer iemand over een horizontaal vlak in een cirkel
rondloopt drukt hU met z~jn vooton dit vlak naar buiten; dientengevolge ondervindt hü van het vlak do
Fig. 90.
noodige naar het middelpunt gerichte kracht.
A
d. Aan een verticale kolom A B (Fig. 90),
die om zij n eigen as kan wentelen, is de
stang A M, die aan het benedeneinde den
bol M draagt, draaibaar in A bevestigd, zoodat hij zich in hot vlak CAM kan bewegen.
Staat de as AB stil, dan ligt M togen. AB
aan; begint vorvolgens de wenteling van AB,
dan krügt het middelpunt van den bol enn
/)
snelheid loodrecht op het vlak MA C:. De bol
tracht zooveel mogelijk in de richting van die snelheid voo rt
te gaan, wat h\j echter niet kan lloon zonder zich vertler van
AB te verwijderen, zomler dus tevens te stijgen. \Vannecr
de snelheid om do verticale as standvastig is, neemt A M een
vasten stand met betrekking tot die as aan, zoodat Nl ~' en
cirkel beschrijft met C tot middelpunt. Ontbindt men nu lwt
gewicht MP in lr1 E volgens het verlengde van A M, en Al D
langs M C, dan is het do laatste kracht, die den bol dwingt
in een cirkel te loopen. Deze kracht moet de door de formule
(22) bepaalde grootte hebben en hi eruit kan men den boek
MA C berekenen, als he t aantal wentelingen van AB in clc
tUdseenheid bekend is. Do bU stoommachines voorkomende
centrifugaal-regulateur bestaat uit t·wcc gelij ke, elk van een
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bol voorziene stangen, zooals er hier één is besproken; zij zijn
aan tegengestelde z\jden van AB bevestigd. Neemt door een
of andere oorzaak de snelheid van A B toe, dan verheffen
zich de bollen en hiervan wördt partij getrokken om door een
mechanisme dat wij achterwege kunnen laten, den toevoer van
stoom te verminderen.
Om het bovenbedoelde verband tusschen de snelheid van de wenteling en den afwijkingshock te vinden, stellen wij in Fig. 90 AM= l,
L 1U A B = cp, M C = 1'. Is de massa van den bol rn en de omloopstijd

7~

dan moet, daar de snelheid
MD=

27l"r

------y;-

is, volgens formule (22)

~ 71"2

4 71"2 rn r =
T2

rn l sin cp
7'2

zijn. Aan den anderen kant vólgt uit den driehoek D llf P, daar
M P=mg is,
Jlf D = rn g tg cp.
De twee waarden van MD aan elkaar gelijkstellende vindt men
g

cos cp = 4

T2
71"2

r

Deze formule is ook van toepassing, wanneer een aan een draad van de
lengte l opgehangen hol een cirkel van deze of gene grootte beschrijft,
wat men gemakkelijk kan teweegbrengen. De omloopstijd wordt

T=27r

v~~=q)

Is de straal van den cirkel zeer klein in vergelijking met l, dan mag
men cos cp = 1 stellen; de omloopstijd is dan even groot als de tijd waarin
dezelfde slinger een volle schommeling in een plat vlak kan volbrengen.

§ 107. Middelpuntvli~dende kracht. Soms worden verschijn·
selen, zooals de in § lüö besprokene, toegeschreven aan een

kracht die op de bewegelijke lichamen werkt en van het punt
af gericht is, waarom de draaiing plaats heeft. In werkelijkheid
bestaat zulk een middelpuntvliedende of centrifugale kracht niet.
Om een lichaam in een cirkel te doen rondgaan is een kracht
noodig, die naar het middelpunt gericht is, en het lichaam
verwijdert zich, als deze kracht ophoudt te bestaan, in de rich·
ting van de raakl\jn aan de baan, niet, omdat er dan een
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kracht op werkt, die het van het middelpunt wegdrijft, maar
alleen tengevolge van de snelheid die het heeft.
Dergelijke verschijnselen als in een stelsel ~:an lichamen door
een wentelende beweging worden veroorzaakt, kunnen echter ook
teweeggebracht worden wanneer de wenteling niet bestaat, maar
op de lichamen krachten werken van ct( het middelpunt waaron1
zij plaats had. Wij kunnen b.v. bij de proef van § lOG, a den
draad ook uitrekken, wanneer wij de staaf in rust laten, maar
een kracht op het lichaam c laten werken van het middelpunt af, en de bollen van den centrifugaalregulateur kunnen
van de as verwijderd worden door horizontale naar buiten
gerichte krachten.
Deze kracht, waardoor de wenteling, wat de uitwerkingen
betreft, vervangen kan worden, kan men middelpuntvliedende
kracht noemen; wanneer men deze invoert, waarbij clan tevens
van de wentelende beweging moet worden afgezien, kunnen sommige vraagstukken iets eenvoudiger worden behandeld.
Door de beschouwing van een paar eenvoudige gevallen
zal mer. er zich gemakkelijk van overtuigen dat aan de denkbeeldige middelpuntvliedende kracht een urootte moet uxmlen toegekend, gelijk aan die van de in wcrkelt;jklwid bestaande centripetale kracht.
Onderstel dat een willekeurig stelsd van lielmmen een wentelewle
beweging met ~tandm~tige snelheid om een a~ heeft, maar ook gt't'll
andere beweging. Elk stofdeeltje beschrijft dan een l:irkrl Pil de res11!tante van alle krad1ü'n die op het deeltje werken, moet jni~t de in~ Jo;,
beschouwtiP centripetale kmcht J\ zijn. Hiel<! nu 1le wentding op, <lan
zouden deze knu~htPn ,,. de deeltjes tot de as dotlil naderen. Men kun ,Jit
echter beletten, en dus <lP deeltjes in dezelfde relatieve stantlen houdPn,
die zij gednren<le de wenteling lnuld<'ll, w<mneer me1t op elk drdt.i•' 1'1!11
middelpuntvliedentiP kracht, gelijk :mn dP kraeht A', laat werken.

§ 108. Invloed van rle aswenteling rler ltartle op de scbijnbare
grootte der zwaartekraeltt. Elk pu11t van de aarde beschrijft in 21~ nreu
een cirkel, waanan de loodlijn, uit tlat punt op de :ts van de aarde neergelaten, de straal i~. llit h<>eft op de hem'gmgsver;-;ehijuselen <lie men hij
voorwcrp<'n op het opperdak der aarde wnarneemt, dezelfde uitwerking
ab een kracht, dit' op elk voorwerp in <le ridtting van het verlengde
der genoenHle loodlijn werkt. Deze middelpnntvliedelllle krncht h<'eft de
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door (22) bepaalde waarde en is klaarblijkelijk het grootst aan den
aequator, en nul aan de polen. Aan den aequator is zij juist tegengesteld aan de zwaartekracht gericht, terwijl zij op andere plaatsen een
stompen hoek daarmee maakt.
De verschijnselen aan het oppervlak der aardé zijn nu zoo alsof de
aarde stilstond, maar de zwaartekracht aan den aequator iets zwakker
was dan aan de polen. De in ~ 63 besproken ongelijkheid der waarden
van g op verschillende breedte kan hiérdoor voor een deel verklaard
worden. Eehte:r niet geheel, want de theorie leert dat, terwijl de schijnIJare waarde van g aan den aequator 978,0 is, de ware waarde, d.w.z.
de waarde die men zou waarnemen als de aarde stilstond, 981,4 is. Deze
waarde is nog iets kleiner dan die, welke aan de polen bestaat.
Verbeelden wij ons aan den aequatot· det· aarde op zekere hoogte boven den
grond een voorwerp losgelaten. Dit wordt door de aarde aangetrokken en
krijgt dientengevolge een naar het middelpunt van de aarde gerichte ver~nel
ling, die wij G zullen noemen. Men kan zich nu echter voorstellen dat aan
dit voorwerp een zoo groote snelbeid v in de richting vas de raaklijn aan den
aequator gegeven wm·d, dat de bedoelde aantrekking juist toereikend zou zijn
om het lichaam in een cirkel te doen rondloopen. Daarvoor zou, als r de
afstand t<Jt het middelpunt der aarde is,

-v2r = G,

of v

= v--G ,.

. (23)

.

moeten z~jn. Bestond deze snelheid, dan zou het lichaam niet tot den gt·ond
naderen, en had het een nog snellet·e zijdelingsche beweging, dan zou de aantrekking van de aarde zelfs niet voldoende zijn om het lichaam te dwingen in
een cil"lwl te loopen; het zou zich van de aarde verwijderen, wel is waar niet
in de richting van de raaklijn aan den cirkel, maar volgens een lijn die tusschen de raaklijn en den cirkel is gelegen.
Zonde1· ons toedoen heeft nu werkelijk het punt een zijdelingsche snelheid,
1le snelheid namelijk, die alle punten van den equatot· wegens de aswentelin!Z
der aarde hebben. Het bedrag van die snelheid IS

-,r,
2?1"1"

=

als men met 1' den omloopstijd aanduidt, of, daat· 2 ".1' 4,01 X 109 cm en
T
24 X 60 X 60 seconden is, 46400 cm per seconde.
Deze snelheid is aanmerkelijk kleiner dan de door (23) bepaalde; de zwaartekracht is dus ruim voldoende orn het lichaam in een cirkel te doen rondgaan.
Zij zal bet voorwerp nog tot het middelpunt doen naderen, het dus doen vallen.
Toch zal de aswenteling der aarde een invloed hebben op de uitkomsten van
proeven over den val det· lichamen.
Verbeelden wij ons dat men ergens aan den aequator een verticale maatstaf
beeft opgPsteld en een lichaam daarlangslaat vallen. Op het oogenblik waarop
men dit loslaat beeft bet, zoowel als de maatstaf, een snelheid u in de richting

=
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van de maklijn aan den aequator; deze snelheid, die vom· beide even groot is,
kan echtet• geen invloed op de betrekkelijke beweging hebben.
In een tijdselement ,. krijgt nu het lichaam bij deze snelheid een andere.
verticaal naar beneden, die de waarde G" heeft. Maar ook de maatstaf krijgt,
omdat bij vast met de aarde vet·bonden is en dus een cü·kel beschrijft, een
u2

snelheid naat· bet middelpunt der aarde; deze snelheid is- ,., of, wanneer wij
de waarde van tt en 1' in aanmerking nemen,
r
3,4 " cm per sec.
Wij kunnen nu niet anders waarnemen dan de relatieve beweging van het
vallende lichaam ten opzichte van de maatstaf, dus ook de relati'eve snelheid
die het lichaam in den tijd ,. krijgt. Deze is het verschil van de twee bovengenoemde snelheden; wij meen en dus dat het lichaam in den tijdreen snelheid

(G-3,4),.
naar beneden krijgt; m. a. w., de wam·genomen waarde van de versnelling
det• zwaartekracht i~
g= G-3,4.
Daar nu (§ 63) voor g de waanle 978,0 werd gevonden, is de ware versnelling
der zwaartekl'acht
G = g + 3,4 = 981,4 cm pct· sec.
§ 109. De aswenteling van de aarde, die aan den aequator de versnelling
van een vallend voot·wcrp kleiner doet schijnen dan zij is, heeft ook denzelfden invloed op de kracht, waarmee een lichaam op een horizontaal steunvlak drukt.
Vcrbeelden wij on.s, om dit in te zien, dat de aarde stilstond en dat op een
horizontaal vlak aan den aequator een lichaam geplaatst was, dat met een
kracht P door· de aarde wordt aangetrokken. Stelde zich vervolgens de aarde
in beweging, dan zou het voor·werp zich iets van het middelpunt verwijderen,
zoodat het steunvlak iets minder werd ingedrukt. De kracht P' waarmee dit
vlak het lichaam naar boven drukt, zou dus kleiner worden, en dit zou voortgaan tot het verschil P- P' van dç beide llrachten juiHt voldoende was. om het
lichaam in een ciáel te doen rondgaan. Daar dan die vet·tichil de vet·snelling ~

,.

~

moes~

geven, tenvijl door de kracht P de verHnellil)g G wordt veroorzaakt, moet
P :(P-P') = G:

u•,
r

waaruit men met de boven voor u, r en G gegeven waarden k'an afleiden
p

-P'=2~9P,

P = 288p
289 .
f

De kracht P' waa1·mee het lichaam op het ondersteuning~vlak clr·ukt, kan men
het schijnbm·e gewicht van het lichaam noemen, terwijl P net ware gewicht is.
Daar alle punten ,·an het oppervlak det· aarde, behalve de polen, cirkels beschrijven, bestaat ook Ol'eral, met uitzondering van de polen, P-en invloed van
de aswenteling zooals de hier beschrevene, maar bij verwijdering van den
aequator wordt die invloed voortdurend kleiner.
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§ 11 0. Beweging der lichamen van het zonnestelsel. Alge.
meene aantrekkingskracht. Een lichaam A kan om een vast-

staand lichaam B als middelpunt een cirkel beschrijven, als
het daardoor wordt aangetrokken met een kracht van de in
~ 105 besproken grootte. Onder den invloed van een aantrekking naar een vast centrum kunnen evenwel ook banen van
andere gedaante worden beschreven.
De waarneming heeft geleerd dat de planeten zich in ellipsen
bewegen, in een van welker brandpunten de zon is geplaatst;
daarbU is de snelheid des te grooter naarmate de afstand tot
de zon kleiner wordt, zoodat, wanneer de ellips van Fig. 15
(blz. 21) de baan van een planeet voorstelt en F de plaats van
de zon is, de snelheid een maximum zal ~ijn in A' en een
minimum in A. (In werkelijkheid wijken de banen van de planeten veel minder van cirkels af dan de ellips van Fig. 15).
Men heeft de veranderingen van de snelheid uit de waarnemingen afgeleid en kan dus de kracht bepalen, waaraan de
planeet onderworpen is. NEWTON (1643-1727) vond dat die

kracht naar de zon gericht is, en dus een aantrekking door deze
laatste kan genoemd worden, en dat zij omgekeerd evenredig met
de tweede macht van den afstand tot de zon verandert.
Wij moeten hier de wiskundige beschouwingen waardoor
deze uitkomst verkregen werd laten rusten, en zullen ons tot
de opmerking bepalen dat inderdaad, als de planeet P (Fig. 15)
door de zon F wordt aangetrokken, de beweging van A over
B naar .A' versneld en de beweging van A' over B' naar A
vertraagd zal zijn. In een t~jd~element b. v., volgende op het
oogenblik waarop de planeet in P is, krijgt deze bij de snelheid die hij reeds in de richting van de raaklijn heeft, nog
een andere in de richting van den voerstraal. Daar nu, zooals
men in de figuur ziet, de beide snelhedfln een scherpen hoek
met elkaar maken, zal de resultante grooter zijn tlan de eerst
in de richting van de raaklijn bestaande snelheid.
NEWTON kon aan de zooeven genoemde wet over de aan
trekking die een planeet van de zon ondervindt, nog een
andere toevoegen door de bewegingen van verschillende planeten met elkaar te vergelijken. Hij toonde nl. aan dat twee

stofdeeltjes van dezelfde massa, waarvan het eerste in de eene
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planeet en het tweede in de andere is gelegen, door de zon aangetrokken uïorden met krachten, omgekeerd evenredig met de tweede
machten van de afstanden tot de zon.
Dit. volgt uit het door KEPLER aan het licht gebrachte feit dat de tweede
machten de•· omloopstijden van twee planeten tot elkaa1· staan als de derde
machten van de halve groote assen van hun banen.
Nemen wij gemakshalve aan dat de planeten in cirkels met de stralenr1 en
r~ om de zon loopen; laat 1'1 en 1'2 de omloopstijden zijn. Dan ondervindt
volgens § ·105 de massa-eenheid van de eene planeet een lu·acht
KI-

en de massa-eenheid van de andere

4,..z,.,
1',2

e~n

kracht

K - ~. ,..2~'·!
2-

1'22 •

Uit de evenredig-heid

volgt

Overigens is het niet alleen de zon, die andere lichamen
aantrekt. Op dergelijke wijze als de planeten om de zon loopen, bewegen zich om oenige daarvan wachters of satellieten,
en deze worden bij het lichaam dat zij vergezellen gehouden
door een aantrekking die van dit laatste uitgaat. Alle verschijnselen samenvattende, kwam NEWTON tot het besluit dat
elk paar stofdeeltjes eTJeaar amärekken met een kradd die op de
boven aangegeven 1cijze ran den afstand afhangt, en enenreelig
is zoowel met de massa van het eene als met die ·can het andere
stofdeeltje, die echter onafhankelijk i::: van den aard der deeltjes
en van do stof in de tusschenruimte.
Volgens deze door NEWTON ontwikkelde theorie der algerneene
aantrekkingskracht is de versnelling die eAn lichaam A door de
van een lichaam B uitgaande aantrekking krijgt, evenredig
met de massa van B, maar onafhankelijk van die van A.
Immers, de totale kracht die op A werkt is evenredig met de
massa van A, en dm: moet de versnelling dezelfde zijn, onverschillig of die massa groot of klein is.
D6 zwaartekracht die op een stofdeeltje nab\i het oppervlak
der aarde werkt, is nu te beschouwen als de resultante va11
tallooze krachten, door al de deeltjes der aarde uitgeoefend
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en die alle van denzelfden aard zijn als de aantrekking tusschen de deeltjes van verschillende hemellichamen. Dit wordt
bevestigd door de volgende overwegingen.
a. Wordt werkelijk een voorwerp aan het oppervlak van de
aarde door alle deelen van de aarde aangetrokken, zoowel
door het deel onmiddellijk er beneden, als door de stof nabij
het middelpunt of aan de tegenovergestelde zijde van onze
planeet, dan kan men de tallooze krachten die het ondervindt
toL een enkele vereenigen. Onderstelt men nu dat de aarde
een bol is en dat zijn dichtheid niet op onregelmatige wijze
van punt tot punt verandert, maar op alle plaatsen die even
ver van, het middelpunt liggen, even groot is, dan leert een
wiskundige beschouwing dat die resultante naar het middelpunt gericht is, en dezelfde grootte heeft alsof de geheele aantrekkende massa in dat punt was vereenigd. De resultante is,
evenals alle· krachten, waaruit zij is samengesteld, evenredig
met de massa van het aangetrokken voorwerp ; daarom vallen
alle lichamen even snel.
b. Verder moeten als werkelijk de zwaartekracht een
uiting van de algeroeene aantrekkingskracht is - de kracht
die op een deeltje nabij het aardoppervlak werkt, en de aantrekking die een even groot deeltje der maan van de aarde
ondervindt, omgekeerd evenredig zijn met de vierkanten van
de afstanden waarop zij van he't middelpunt der aarde verw~jderd zijn; daar de afstand van de maan tot dit punt 60
maal zoo groot is als de straal van de aarde, moet dus de
eerste kracht 3600 maal zoo groot z\jn als de laatste. Nu
kunnen wij de versnelling van een vallend lichaam op 980 cm
per sec stellen, en men kan ook (§ 105) de versnelling van
de maan berekenen. In aanmerking nemende dat de omloopstijd van de maan 27 dagen en 8 uren is, en den omtrek van
de aarde op 4 X 109 cm stellende, vindt men voor die laatste
versnelling 0,27 cm en dit is inderdaad 3600 maal kleiner
dan 980 cm.
Wij kunnen nu ook inzien hoe het komt <lat (§ 108) de
waargenomen versnelling van een vallend lichaam, ook nadat
zij van den invloed der aswenteling ontdaan is, op verschillende plaatsen niet dezelfde \vaarde heeft. Zooals men weet,
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is de aarde niet zuiver bolvormig, maar aan de polen afgeplat,
zoodat het oppervlak nagenoeg een omwentelingsellipsoïde is,
zooals die door de wenteling van èen ellips om de kleine as
ontstaat. De afstand van de polen is ongeveer 1/300 koroor
dan de middellijn van den aequator. Berekent men nu voor
zulk een lichaam de resultante van de aantrekkingen op een
voorwerp nabij het oppervlak, dan vindt men dat die grooter
is als het voorwerp aan de polen dan wanneer het aan den
aequator is geplaatst. Vatl daar, dat zelfs bij een stilstaande
aarde niet overal dezelfde waarde van g zou worden gevonden.
Dt.- wet van NEWTON kan niet alleen in hoofdtrekken rekenschap geven van de beweging der lichamen van het zonnestelsel; zij kan ook dienen om vele bijzonderheden te verklaren, die men bij deze beweging heeft waargenomen. Werd elke
planeet alleen do0r de zon aangetrokken, dan mu hij in een
stilstaande ellips rondloopen en zou zün snelheid volgens een
eenvoudige wet veranderen. In werkelijkheid bestaan tal van
kleine afwijkingen van deze bewegingswijze en zijn de verschijnselen zeer ingewikkeld. Toch is men, door in aanmerking te
nemen dat elke planeet niet alleen door de zon, maar ook
door de andere planeten wordt aangetrokken, er in geslaagd,
dit alles te ontwarren. Daartoe waren ingewikkelde wiskundige
theorieën noodig, maar de grondbeginselen waarvan men moest
uitgaan, zUn eenvoudig genoeg. Zijn op oenig oogenblik de
standen der verschillende lichamen van het zonnestelsel bekend, dan kan men voor elk daarvan de krachten aangeven,
die het van al de overige ondervindt. Men kan vervolgens al
de op een lichaam werkende krachten tot een enkele vereenigeu, en de uitwerking van deze moet dan op de in § 89, b
aangegeven wijze bepaald worden.
Ook wanneer men zich alleen met de natuurkunde in den
engeren zin van het woord wil bezig houden, is het van
belang een denkbeeld van dit alles te hebben, daar bij de
pogingen om natuurkundige versch\jnselen te verklaren de
methoden der sterrenkunde in menig opzicht als voorbeeld
hebben gediend.
Het verdient ten slotte vermelding dat men er in geslaagd
is, door gevoelige werktuigen rechtstreeks de aantrekking te
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doen zien, die volgens de theorie van NEWTON een voorwerp,
zooals een stuk lood, op een· ander lichaam uitoefent, ofschoon
deze aantrekking allicht millioenen malen kleiner is dan het
gewicht van dat lichaam.
§ 111. Molekulen en atomen. Reeds voor vele eeuwen
werd door sommige wtjsgeeren ondersteld dat de lichamen der
natuur, al schijnen zij ons volkomen homogeen, uit een groot
aantal geheel van elkaar gescheiden zeer kleine deeltjes zijn
samengesteld. Dit denkbeeld is van groote waarde, daar wij
ons nu kunnen voorstellen dat bij de veelvuldige veranderingen der stof die kleine deeltjes zelf niet veranderen, en alleen
hun onderlinge ligging wordt gew\jzigd. Van de volumevermindering van een lichaam door samendrukking of afkoeling,
de verdichting van een gas tot een vloeistof, de vermenging
van gassen en vloeistoffen, de oplossing van een vast lichaam
in water kunnen wij ons een bevredigend denkbeeld vormen,
zoodra wij ons voorstellen dat, wegens de tusschenruimten
tusschen de kleine deeltjes, een toenadering daarvan en een
wederkeerig doordringen van twee lichamen mogelijk is. Eveneens verliest de verbinding van waterstof en zuurstof tot
water veel van het wonderbaarlijke dat zij eerst voor ons
heeft, wanneer wij in onze verbeelding in het water kleine
deeltjes waterstof en zuurstof naast elkaar zien liggen.
Dat het beeld dat wij ons zoo van de verschijnselen vormen,
in hooge mate met de werkelijkheid overeenstemt, blijkt uit
de vele tot in bijzonderheden afdalende verklaringen waartoe
het geleid heeft, en uit de bevestiging van sommige voorspellingen der molekulaire theorieên. Vele natuurkundigen hebben
dan ook aan de verdere ontwikkeling daarvan gewerkt; zij
zijn daarbij zelfs tot een bepaling van het aantal en de
grootte van de kleiuste deeltjes der lichamen gekomen. Daar
in elk lichaam, in een ruimte veel kleiner dan een kubieke
millimeter, billioenen deeltjes aanwezig zijn, is het niet te
verwonderen dat wij deze niet elk afzonderlijk kunnen waarnemen.
De scheikundigen geven den naam van elementen of grondstoffen aan zelfstandigheden die zij niet in staat zijn in andere
te ontleden. Men kan zich voorstellen dat elke zoodanige stof
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uit een zeer groot aantal aan elkaar gelijke deeltJes bestaat;
men geeft daaraan den naam van atomen, en neemt evenveel
verschillende soorten van atomen aan, als er grondstoffen zijn.
De groepen tot welke de atomen zich bij de vorming van
verbindingen vereenigen, en die als de kleinste deeltjes van
deze verbindingen te beschouwen zijn, worden molekulen genoemd. Het is denkbaar dat deze molekulen zich tot grootere
groepen aaneensluiten, die bij sommige verschijnselen als individuën optreden; trouwens, de fijnere molekulaire bouw van
verreweg de meeste lichamen i$ ons onbekend.
Wij zullen onder molekulen of deeltjes der lichamen die
kleine stofmassa's verstaan, welke bij de verschijnselen waarover wij spreken, elk een zelfstandige wl spelen.
§ 112. Molekulaire krachten. Bewegingen van de kleine
deeltjes. De samenhang (cohaesie) tusschen de verschillende
deelen van eenzelfde lichaam wijst ons op aantrekkende krach·
ten die il.oor gelijksoortige molekulen op elkaar worden uitgeoefend, terwijl uit het versehijmei der aankleving (adhaesie),
dat men b.v. opmerkt als een glazen staaf met water bevochtigd is, blijkt dat ook tusschen ongelijksoortige deeltjes zulke
krachten werkzaam zijn. Het ontstaan van een scheikundige
verbinding doet ons besluiten tot aantrekkingen tusschen d&
atomen, en het zal ons later blijken dat soms ook afstootende
krachten tusschen de deeltjes van een lichaam in het spel zijn.
Bij verschillende verschijnselen, zooals b.v. de vermenging
van twee stoffen, is het onmiddellijk duidelijk dat er een
plaatsverandering van de molekulen is, en naderhand zullen
wij gronden leeren kennen om ook aan de deeltjes van een
lichaam dat in zijn geheel in rust is, bewegingen, zelfs met
groote snelheid, toe te schrUven. Zoo stellen w~j ons e1k lichaam
voor als een stelsel van tallooze stoffelijke punten die zich,
evenals de lichamen van het zonnestelsel, onder den invloed
van hun wederkeerlge krachten bewegen.
Van een grondige kennis dezer bewegingen is men intusschen in verreweg de- meeste gevallen nog ver verw\jderd en
bij de ingewikkeldheid van de verschijnselen kan dat ook niet
anders. Gelukkig kan men veelal de verschijnselen beschrijven
en tot op zekere hoogte begrijpen zonder van de molekulaire
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gebruik te maken, en is het, ook wanneer men zich
daarvan bedienen wil, niet altijd noodzakelijk, diep in de
bijzonderheden van het "mechanisme" der verschijnselen door
te dringen. Over veel wordt reeds een helder licht verspreid
door zekere algemeene stellingen die, onafhankelijk van de
bijzondere eigenschappen, voor elk stelsel van elkaar aantrekkende of afstootende deeltjes gelden. Deze stellingen zullen
wij in het volgende hoofdstuk leeren kennen.
theori~
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§ 113. Uepaling van den arbei«l bij een verplaatsing in
de richting van <le kracht. Door oen kracht op een lidwam

-of een stelsol van lid1amon uit te oefenen, kunnon w~j den
stand daarvan, de lJdrckkeli.ike ligging van de <Joelen waaruit
het is samongostdd, of ook don toestand van hnt stolsol op
velerlei wij;;;o vuraruloron. \Vi.i kunnen eon gewicht opheffen,
een spiraalveer die mot het eeno eind bevestigd is, uitrekken,
aan een slede een snelheid geven, eou gas dat in een cilinder
besloten is, venvarmen door O•:n zuiger in dien cilinder naar
binnen te drijven. Al deze gPvallen hebben dit met elknar
gemeen dat, terwijl wij oen kr[lCht uitoefenen, het aangriJpingspunt daarvan zièh OVl'r oen zekeren afstand verplaatst.
Daarentegen wordt ur, als dit punt in rust blijft, goen reranderill!f teweeg gc•bracllt: zoo l1.v., wannet;r wij een gewieht
stil in de hand lwuden, of aan een koon1 trekken, waarvan
het uiteincle aan een vasten haak is lit;vestigo. Zoodra zulk
een koord do uitrokking l11~eft gokregen, die aan de grootte
van de kracht bnantwoonlt (en die ontstaat terwi.il lid ]'llllt
dat wij vasthotHlen zich verplaatst), kan do kraeht zoo lang
wij 'villen, bl\jn•n werken, zonder dat dit -~ als zij YO<l!tduren<l Pvon groot blijft --- eunige vnnluro veranderiug Len
gevolge· lwdl.
Zulke: ovl~rwogi11gt:n hebben er toe geleid, om hoh;dvo op
de grootte \'all do krae!Jt, 110k Îll !Jd l.Jijzonder Ojl rl1• \·erplaatsing van haar aangr\jping,.;lmnt te letten; l1et '-~"n nwt
het ander in verhand l.Jrengende, is men ertoo gekonwn, ''"n
L. I.

J
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grootheid in te voeren, waaraan men den naam van arbeid
geeft en die voor de hedendaagsche natuurkunde van veel
belang is.
Wij zullen zeggen dat wij een arbeid verrichten, of een arbeid
doen, en wel "op het lichaam" waarop wij werken, zoodra het
aangrijpingspunt der kracht zich in de richting van de kracht
verplaatst. Voorloopig stellen wij ons voor dat, zooals in de
bovengenoemde voorbeelden, waarin een arbeid gedaan wordt
op het gewicht dat wij opheffen, op de spiraalveer, de slede
of de gasmassa, de kracht voortdurend dezelfde richting heeft
en de beweging rechtlijnig, in de richting van de kracht, is.
Ook zullen wij vooreerst aannemen dat de kracht een standvastige grootte heeft.
De grootte van den arbeid stellen wij nu evenredig, zoowel met
de grootte van de verplaatsing, als met de grootte van de kracht;
na dit aangenomen te hebben, kunnen wij in elk geval den
arbeid door een bepaald getal voorstellen, wanneer wij eerst
nog de eenheid van arbeid hebben gekozen.
Wij kiezen daarvoor den arbeid dien wij verrichten wanneer
·wij een kmcht 1 uitoefenen en het aangrijpingspunt over een
afstand 1 voortgaat.
Daaruit volgt onmiddellijk dat, wanneer de kracht K eenheden en de verplaatsing s lengte-eenbeden bedraagt, de
arbeid door het product K s wordt voorgesteld. De arbeid zou
nl. de waarde J hebben, wanneer de kracht juist de krachtseenheid en de weg van het aangrijpingspunt de lengte-eenheid
was. B\jgevolg moet, wegens de vooropgestelde evenredigheid
van den arbeid met kracht en weg, de arbeid K eenheden
zijn, wanneer de kracht K is, en de verplaatsing = 1 blijft,
en K s eenheden, wanneer, terwijl de kracht weer K is, de
doorloopen weg s eenheden bedraagt. De aldus gevonden formule voor den arbeid
(l)
A=Ks .
brengen wij in korte woorden over door te zeggen: de arbeid
is het product van kracht en afgelegden weg.
De eenheid van arbeid in het C-G-S-stelsel is de arbeid dien
wij do-en, wanneer de kracht 1 dyne en de verplaatsing 1 cm bedraagt: men heeft aan die eenheid den naam van erg gegeven ..
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Als een grootere eenheid wenschel~jk is, neemt men daarvoor
veelal de joule - naar een Engelsch natuurkundige (§ 139)
genoemd -, die met 10 7 erg gelijkstaat.
Een andére veel gebezigde eenheid is de kilogrammeter; deze
behoort bij het gewicht van een kilogram als krachtseenheid
en de meter als lengte-eenheid.
Men zal gemakkelijk vinden dat een kilogrammeter met
981 X 105 ergen overeenkomt.
In aansluiting aan de definitie van arbeid en den regel voor
de bepaling van de grootte daarvan valt nog het volgende op
te merken.
a. In het dagelUksch leven wordt het woord "arbeid" gebruikt om allerlei lichamelijk of geestelijk werk aan te duiden,
meestal zonder dat het mogelijk is, een bepaald getal voor de
grootte daarvan aan te geven. Men kan dit alleen doen bij
sommige werkzaamheden van eenvoudigen aard. Als b.v. een
werkman een last tot op zekere hoogte moet opvoeren, ligt
het voor de hand zijn werk evenredig met het gewicht van
den last te stellen, en kan men het ook evenredig met de
hoogte rekenen wanne·er de omstandigheden van dien aard
zijn, dat het telkens evenveel inspanning vereisebt om den
last weer een meter verder op te heffen. In dergelijke gevallen
is dus de arbeid in den physischen zin van het woord de
maat voor het werk dat er gedaan wordt.
b. Volgens de definitie wordt de arbeid bepaald door de
grootte van de kracht en de lengte van den afgolegden weg.
In hoe langen tijd de weg wordt doorloopon, komt er niet op
aan; de arbeid is dezelfde, onverschilliu of een bepaalde afstand
met groote of kleine sneUtei(l wordt a{geler;cl.
c. Verder is er uitdrukkelijk sprake van de grootte der kracht
cl ie men u.itoe(ent. Wanneer men b.v. oen lichaam van het ge·
wicht P naar boven drijft mot een kracht K die grooter dan
P is (zoodat de beweging versneld wordt), dan is do verrichte
arbeid bij een hoogte ö niet P s, maar K s.
cl. Eindelijk volgt uit de definitie dat, wanneer men den
weg in eenige deelen verdeelt, do goheele arbeid gelijk is aan
de som der arbeiden die bij deze deelen, elk afzonderlUk,
behooren.
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Na deze laatste opmerking ligt het voor de hand wat w~j
onder den arbeid zullen verstaan, als de kracht die wij uitoefenen wel is waar voortdurenel de richting van de verplaatsing heeft, maar deze richting en misschien ook de grootte
van de kracht voortdurend verandert. Men verdeelt den weg
van het aangrijpingspunt in oneindig kleine doelen, en handelt
alsof bij het doorlocpen van elk deeltje de kracht onveranderd
bleef. Men vermenigvuldi~t dus de kracht, zooals z\j in het
beginpunt van een element van den weg is, met de lengte
van dat element, en telt al de uitkomsten bij elkaar op.
Men ziet gemakkel\jk dat in het geval van een standvastige kracht de uitkomst gevonden kan worden door de grootte
van de kracht met de geheele lengte van den weg te vermenigvuldigen. Wanneer men b.v. een werktuig in lJeweging
brengt door een kruk rond te draaien, en wel met een acht
K, in de richting van den beschreven cirkel, dan is, als r
de straal van dezen laatsten is, de arbeid bij één rondgang
2 r. Kr.
§ 114. Arbeidsvermogen. Tot nog toe spraken wU alleen
van den arbeid dien. wij zelf in verschillende gevallen verrichten. Op een lichaam kan echter ook een kracht worden
uitgeoefend, niet door eAn werkman of een proefnemer, maar
door een ander lichaam dat er tegen drukt of er aan trekt.
Verplaatst zich dan het aangr\jpingspunt in de richting van
de uitgeoefende kracht dan zeggen wij dat het laatstgenoemde
lichaam een arbeid op het eerste doet, van ·welken arbeid w1;j {le
grootte naar den regel ·uan cle ~-origc -~ ben:kcnen.
Zoo kan een aanvankelijk uitgerekte spiraalveer, waarvan
het eene uiteinde bevestigd is, een arbeid verrichten, wanneer hU zich samentrekt en daarbij oen voorwerp voorttrekt.
De stoom doet arbeid op den zuiger dien hij in een stoommachine voortclrU,ft, een waterst.room op de schoepen van een
rad Jüt hij in beweging brengt.
Ter vereenvoudiging laten wij gevallen waarin drie of meer
lichamen krachten op elkaar uitoefenen, vooreerst buiton beschouwing; w\j onderstellen <lat wij met twee lichamen te
do8n hebben, waarvan het eone arbeid doet op het andere,
en tussclwn welke dus deze tegenstelling bestaat, (lat het eene,
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het "werkende" een actieve rol, het andere, het "bewerkte"
een passieve rol speelt.
De aandachtige beschouwing van de verschijnselen die zich
dan voordoen, heeft tot een belangr~jke uitkomst geleid. Een

lichaam kan nooit een arbeid verrichten zonder dat het een veranclering ondergaat, en wel is deze verandering zoo, dat het
lichaam hoe langer hoe minder gesrhikt wordt om nog verder
arbeid te doen. De bovengenoemde spiraalveer kan alleen een
arbeid verrichten wanneer h\j zich werkelijk samentrekt; evenzoo is het duidelijk dat het vermogen om arbeid te doen
afneemt, wanneer een samengeperst gas dat zich in een door
een zuiger afgesloten cilinder bevindt, den zuiger een eind
naar buiten dr~jft.

Het is dan ook onmogelijk dat een lichaam, nadat het een tijd
lang een arbeid verricht heefl, zich weer in zijn oorspronkelijken
toestanel bevindt. Was dit het geval, dan zou het van voren
af aan kunnen beginnen, en dus terwijl het telkens weer den
kringloop van veranderingen die het in den oorspronkelijken
toestand terugbrengt, doorloopt, zooveel arbeid kunnen doen als
men maar wil. Men zou dan een werktuig hebben, dat ~:onder
dat er door ons zelf of op andere wuze arbeid op gedaan wordt,
altijd door gewichten kon opheffen. Naar een zoodanig "perpetuum mobile" heeft men in vroeger t\jd dikw\jls gezocht, en
de mogelijkheid ervan kon dan ook, zoolang vele natuurverschijnselen nog maar weinig onderzocht 'Waren, niet 0ntkend
worden. B~j den tegenwoordigcn stand der natuurkunde echter
kunnen wij het gerust voor een hersenschim verklaren.
Wij kunnen er tegenwoordig verzekerd van zijn dat niet
alleen in eenvoudige gevallen, zooals de bovengenoemde, maar
ook in meer ingewikkelde, wanneer er b.v. electrische, magnetische of scheikundige werkingen plaats hebben, een lichaam

niet meer dan een arbeid van beperkte grootte kan verrichten.
Wij drukken dit uit door te zeggen dat het in een bepaalden
toestanel een bepaald arbeidsvermogen heeft. Verricht het werkelijk
een arbeid, dan neemt het arbeidsvermogen met een bedrag, gelijk
aan dien arbeid af.
In plaats van de uitdrukking "arbeidsvermogen'' gebruikt
men ook het woord "energie".
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§ 115. Behoud van arbeidsvennogen. Wij zullen nu de veranderingen beschouwen, die een lichaam ondergaat, wanneer
er arbeid op geelaan wordt. In eenvoudige gevallen valt het
dadelijk in het oog dat deze Vflranderingen juist tegengesteld
zijn aan de verandering van het lichaam als het zelf een
arbeid verricht; het komt nu in een toestand waarin het beter
dan oorspronkelijk geschikt is om arbeid te doen. Het arbeids·
vermogen van een 'spiraalveer - dat kleiner wordt als hij
zich samentrekt - neemt toe wanneer wij hem, terwijl w~j
er arbeid op doen, uitrekken, en hetzelfde geldt van een gas
dat wij samendrukken door een zuiger naar binnen te drijven.
Bij nadere beschouwing blijkt het nu dat de arbeid dien het
ons kost om de veer een eind uit te rekken, even groot is
als de arbeid dien de veer zelf vervolgens kan verrichten wan·
neer hij zich weer tot de oorspronkelijke lengte samentrekt.
Wij kunnen in het algemeen zeggen dat wanneer er arbeid op
een lichaam gedaan wordt, het arbeidsvermogen van dat lichaam
met een bedrag, gelijk aan dien arbeid toeneemt.
Om het boven gezegde toe te lichten, stellen wij ons vooreerst voor
dat bij de samentrekking van een spiraalveer waarvan heteene einde ,is
vast gemaakt, het andere zich over een zekeren afstand, b.v. van A naar
B verplaatst. Daar de spanning in den loop van de samentrekking verandert moeten wij (§ 113, d) den weg A B in oneindig kleine deelen
verdeelen, en de lengte van elke daarvan vermenigvuldigen met de spanning, zooals die bij het doorloopen van dat deel is. Door al de producten
bij elkaar op te tellen, vinden wij den arbeid door de veer verricht op
een of ander lichaam waarmee het bewegelijke einde is verbonden.
In de tweede plaats beschouwen wij het geval dat wij, door met de
hand te trekken, het uiteinde van de veer van H naar A terugbrengen.
De spanning doorloopt daarbij in omgekeerde volgorde dezelfde reeks
waarden als zoo even, en wanneer wij ons nu voorstellen dat de kracht
die wij voor het uitrekken moeten uitoefenen, op elk oogenblik gelijk is
aan de spanning van de veer, is het duidelijk dat de arbeid dien wij
thans verrichten bij de verplaatsing over een oneindig klein deel van den
weg, eYen groot is als de arbeid van de spanning die straks bij dat
zelfde deel behoorde. Dus moet ook de totale arbeid dien wij aan de
verplaatsing van B naar A besteden, gelijk zijn aan den arbeid dien de
veer bij de samentrekking van A naar B verrichtte.
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Een dergelijke redeneering is van toepassing op een gas dat wij in één
,geval samendrukken en dat in een ander geval zelf, terwijl het zich
uitzet, een arbeid doet.
Op de zoo even onderstelde gelijkheid van de door ons uitgeoefende
kracht en de spanning van de veer komen wij nog terug.

rot een belangrijke uitkomst komen wij door de stellingen
van de vorige en van deze § met elkaar in verbànd te brengen.
Stel dat een lichaam P een zekeren arbeid A doet op een
·lichaam (J. Dan neemt het arbeidsvermogen van P met een
bedrag A af, en dat van Q met hetzelfde bedrag toe; de som
van het arbeidsvermogen van het eene en van dat van 't andere
-lichaam, of, zooals men zegt, het arbeidsvermogen dat de twee
lichamen te zamen hebben, blijft onveranderd. Met een voor de
hand liggende beeldspraak kunnen wij zeggen dat een hoeveel·
heid arbeidsvermogen van de grootte A van het lichaam P op Q
is overgegaan. Het komt op hetzelfde neer of wij zeggen dat een
lichaam een arbeid A op een ander doet, dan wel dat het een
hoeveelheid arbeidsvermogen ten bedrage van A .aan dat andere
lichaam afstaat. Tot opheldering kan een spiraalveer dienen,
die, terwijl h~j zich samentrekt, een andere veer uitrekt, of
Dok een geheel gesloten cilinder, waarvan de inwendige ruimte
door een bewegel1iken zuiger in tweeên verdeeld is, en die
eerst in de twee afdeelingen gasmassa's bevat, die in verschil·
lende mate zijn samengedrukt. De zuiger wordt dan door het
verschil der krachten die er aan weerskanten op werken voort·
gedreven, en hierbij neemt het arbeidsvermogen aan den eenen
kant toe en aan den anderen kant af.
Een ander voorbeeld heeft men in twee lic·hamen die tegen
elkaar botsen. Onderstellen wij dat een ivoren bol A met
zekere snelheid naar rechts gaat en dan stoot tegen een even
grooten bol B van dezelfde stof, die eerst in rust is, en waarvan het middelpunt zich op de 1\jn bevindt, langs welke het
middelpunt van den eersten bol voortgaat. Het blijkt dan dat
A na den stoot b\jna in rust blijft, terwijl B een snelheid
aanneemt, die maar weinig kleiner is· dan de oorspronkelijke
snelheid van A.
Dat de bol A hierb\j een arbeid op B doet is duidelijk; hij
oefent gedurende den korten tijd van de aanraking een kracht
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naar rechts op dat lichaam uit, en terwijl dit gebeurt, gaat
het aanrakingspunt een weinig naar dien zelfden kant. Het
vermogen om op deze wijze arbeid te verrichten heeft A
klaarbl~jkelijk aan z\jn beweging te danken, en tegelUk met
zijn snelheid verliest h\j ook die energie, terwijl B na de
botsing in staat is om arbeid op een of ander lichaam te doen.
Van zulke eenvoudige gevallen is men langzamerhand op·
geklommen tot de stelling dat bij alle natuurverschijnselen, van
welken aard en hoe ingewikkeld zij ook zijn, de som van het
arbeidsvermogen der op elkaar werkende lichamén onveranderd
blijft. Het zal ons in den loop van onze beschouwingen duide1\jker worden, op welke gronden men deze wet van het behoud
van arbeidsvermogen, die het eerst door HoBERT MA YER (1842)
en kort daarna in strengeren vorm door HELMHOLTZ werd uit·
gesproken, mag aannemen; ook zullen wij ons van verschil·
lende beperkingen waaraan w~j ons tot nog toe hielden vrij
maken. In de eerste plaats moet nu echter het arbeidsver·
mogen in bepaalde gevallen nader beschouwd worden.
§ 116. Arbeidsvermogen van beweging. Er werd reeds een
paar maal gesproken van het arbeidsvermogen van een lichaam
dat zich beweegt; dit arbeidsvermogen zullen wij ter onder·
scheiding arbeidsvermogen van beweging of kinetische energie
noemen. Om het bedrag ervan te bepalen, verbeelden wtj ons
een lichaam P met de massa m, dat, zonder voortdurend aan
een beweegkracht onderworpen te zijn, met een ~nelheid v
over een horizontaal vlak voortgaat. WU kunnen daarvan gebruik maken om een tweede lichaam Q, dat w\j er door een
koord aan verbinden, mee te sleepen, en dit is zelfs tnogelijk
als zich tegen de beweging van Q deze of gene weerstand verzet.
Om nu den arbeid te berekenen, dien P kan verrichten
stellen wij dat de op Q uitgeoefende kracht voortdurend dezelfde
grootte K heeft. Dan werkt op P een even groote kracht in
tegengestelde richting; dientengevolge zal de snelheid van dit
K
lichaam in elke seconde met - afnemen en in
m
K
mv
v=;n, = y sec
geheel zijn uitgeput. Daaruit volgt, daar de beweging een-
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parig vertraagd is, voor den afstand die werd afgelegd terwijl
de kracht K bestaat (§ 92),
rn v

tv. -x_-

m

1'~

2K

en voor den gezochten arbeid het product hiervan met K, d.i.
A= tm V~
(2)
De grootte 11an het arbeidsvermogen van beweging wordt dus
door de uitdrukking t m v2 bepaald.
Men kan er zich gemakkelijk van overtuigen dat de arbeid
dien het lichaam doet wanneer de beweging niet geheel wordt
uitgeput, maar alleen de snelheid tot v' wordt verminderd,
door het verschil
t rn v~ - t m v' 2
bepaald wordt, m. a. w. dat die arbeid gel\ik is aan de vermindering van het arbeidsvermogen van beweging, in overeenstemming met de stelling van § 114. Ook kan men de
redeneering vrij maken van de onderstelling dat de kracht K
standvastig is.
Wanneer het lichaam een :<tandvastige kracht K uitoefent, zal de
snelheid in
, K
111(v-v')
(1'-1'): n?,=--R-~ sec
tot v' dalen; de in diPn tijd afgelegde weg is (~ 92)
111 (t• --- v ')
m (v2 _ v '2)
J<v+ t•').
-1(-- =- -- '2K- -~,
en dus de arbeid
A = ~ 111 ( vL__ v '2) • • • • • • • • (:J)
Veran1lert de kral'ht K van oogenblik tot oogenblik, dan mogen wij
toch, na den t~jd in oneindig kleine deelen verdeeld te hebben, op elk
daarvan de formule (:l) toepassen. Door optelling vindt men dan weer
dat de totale arbeid in zeker tijdsverloop gelijk is aan de geheele vermindering der kinetische energie.
Ook de stelling van § 115 wordt nu bevestigd. Oefenen wij

nl. op een lichaam dat reeds een snelheid v heeft, in de richting van de beweging gedurende t seconden een standvastige
kracht K uit, dan wordt, daar de versnelling K is, de eindm
snelheid
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v'

De afgelegde weg is
s

=

v

+!ft.
m

(4)

= t (v' + v) t

en de arbeid dien wU verrichten
A= K s = t (v' + v) Kt,
of, wanneer wij hier voor K t de uit (4) volgende waarde
m (v'- v) substitueeren,
A= t m (v' + v) (v'- v) = t m v' 2 - t m v~,
welke uitkomst weer gemakkelijk uit te breiden is tot het
geval dat de kracht K in den loop van den t~jd t verandert.
Het verdient verder opmerking dat het, wat de waarde van
het arbeidsvermogen van beweging op zeker oogenblik betreft,
er niet toe doet, of er op dat oogenblik een kracht op het
lichaam werkt. Men ziet dit het gemakkelijkst in wanneer
men zich voorstelt dat het lichaam den arbeid waartoe het in
staat is, in zoo korten tijd verricht, dat in dien tijd de bedoelde kracht geen noemenswaarde snelheidsverandering kan
teweegbrengen. W~j kunnen b.v. het arbeidsvermogen van een
lichaam beoordeelen naar de dikte van een plaat die het kan
verbrijzelen. Legt men die plaat horizontaal en laat men er
·een kogel op vallen, dan hangt het al of niet verbrijzelen van
de plaat alleen van de snelheid af, waannee hij door den
kogel wordt getroffen, maar niet van den invloed van de
zwaartekracht gedurende den korten tijd waarin de werking
afloopt.
Iets anders is het natuurlUk dat het arbeidsvermogen van
beweging op zeker oogenblik afhankelijk is van krachten die
vóór dat oogenblik op het lichaam gewerkt hebben, en dus
invloed op de snelheid hebben gehad.
Wij wijzen er eindelijk op dat de kinetische energie ona(Jzankelijk is van de richting der beweging.
Een kogel b.v., die een bepaalde snelheid heeft, zal dezelfde
uitwerking op een plaat hebben, onverschillig of hij zich in
de eene of de andere richting beweegt, als wij altijd de plaat
zoo houden dat hij loodrecht getroffen wordt.
Wij kunnen nu de formule (2) ook uitbreiden tot het geval
van een stelsel lichamen of stoffelijke punten die zich, elk met
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zijn eigen snelheid, bewegen. Zijn de massa's m 11 m 2 , enz.,
en de snelheden, die allerlei verschillende richtingen kunnen
hebben, v1 , v2 , enz., dan kan het eerste stoffelijke punt, voor
zijn beweging is uitgeput, een arbeid t m1 V 1 2 verrichten, hét
tweede een arbeid t m2 V 2 2 , enz. De som
A = t m1 V 1 2 + t m2 v/ + enz.,
waarvoor wij ook schrijven
•
A= ~ t m V2 ,
(5)
stelt dus het arbeidsvermogen van beweging van het geheele
stelsel voor.
§ !17. Arbeidsvermogen van veerkrachtige vaste lichamen.
Er werd reeds herhaaldelijk van den arbeid gesproken, dien
een uitgerekte draad of een uitgerekte spiraalveer kan verrichten. In het algemeen zullen de deeltjes van een vast
lichaam, nadat zij ten opzichte van elkaar verplaatst z~jn,
waarbij het lichaam in den regel van vorm verandert of "gedeformeerd" wordt, krachten op elkaar uitoefenen, waardoor
z~i naar de oorspronkelijke standen worden teruggedreven.
Dientengevolge kan het lichaam andere voorwerpen die er
mee verbonden zijn, verplaatsen en dus een arbeid op die
voorwerpen doen. Wij zullen aannemen dat het lichaam het
vermogen om dit te doen eerst dan heeft verloren, wanneer
het weer geheel tot den oorsprankelijken toestand is teruggekeerd, iets dat men uitdrukt door het lichaam volkomen veerkrachtig te noemen. De arbeid dien het daarbij in het geheel
verricht, is de maat voor het arbeidsvermogen dat het in den
gedeformeerden toestand had, en zoo lang de deformatie nog
niet geheel is verdwenen, en het lichaam dus nog eenige
energie heeft behouden, is de vermindering van het arbeidsvermogen die reeds heeft plaats gehad, gelijk aan den arbeid
dien het lichaam tot aan het beschouwde oogenblik toe heeft
verricht. Omgekeerd is, wanneer wij de vormverandering door
krachten op het lichaam uit te oefenen teweegbrengen, de
arbeid dien w~j daarbij op het lichaam doen, gelijk aan de
toename van het arbeidsvermogen daarvan.
Bij vele uurwerken maakt men van het arbeidsvermogen van een
veerkrac:,htig liehaam gebruik om het raderwerk te drijven. Een horlogeveer is een platte, dunne stalen reep van vrij groote lengte, die zoo is
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behandeld, dat hij in zijn natuurlijken stand den vorm van een vlakke
spiraal (Fig. 91) heeft. Hij is opgesloten in een doos B, de zoogenaamde
trommel, die den vorm van een cilinder van geringe hoogte heeft, en
om zijn meetkundige as, dus om een lijn die loodFig. 91.
recht op het vlak van de figuur staat, kan draaien.
Terwijl het buiteneinde van de veer aan den binnenwand van de trommel is bevestigd, is het andere
einde vastgemaakt aan een dunnen cilinder A, waarvan de as met die van de doos samenvalt. Deze
cilinder gaat met geringe wr\jving door de platte
zijvlakken van de trommel en kan onafhankelijk
van deze worden rondgedraaid ; door een inrichting die wij naderhand
zullen leeren kennen, wordt aan de as A slechts een wenteling In één
richting toegelaten, die in de figuur ondersteld is, tegengesteld te zijn
aan die, waarin zich de wijzers van een uurwerk bewegen.
Bij het opwinden van het uurwerk wordt de as rondgedraaid; de veer
neemt dan de in Fig. 92 aangegeven gedaante aan, waarbtj hij zich in
engere windingen dan in Fig. 91 om A legt. Door zijn elasticiteit tracht
Fig. 92.
hij nu de as A terug te draaien, wat hij niet kan
doen, maar hij tracht ook de doos in beweging te
brengen in de door de pijl aangegeven richting. De
draaiing die de doos op deze wijze krijgt, wordt op
het raderwerk overgebracht.
Ten gevolge van de weerstanden in het raderwerk kan de trommel maar een langzame beweging
aannemen en wordt, ook zonder dat men hem opzettelijk vasthoudt, het opw incl ~n mogelijk; het arbeidsvermogen dat men
gedurende een korten tijd aan de veer meedeelt, dient om gedurende
een veel langeren tijd arbeid te verrichten.
§ 118. Botsing van volkomen veerkrachtige lichamen.
Onderstellen wij dat de bollen waarvan in § 100 sprake wasr

velkomen veerkrachtig zijn; de onderlinge werking zal dan
nog niet zijn afgeloopen op het oogenblik waarop de in die §
berekende gemeenschappelijke snelheid bereikt is. Daar nl. tot
op dat oogenblik de middelpunten zijn voortgegaan tot elkaar
te naderen, zijn de bollen nabU de aanrakingsplaats ingedrukt;
door hun veerkracht blUven zij elkaar dus afstooten en ondergaan de snelheden nog verdere veranderingen. De eindsnel"
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heden kunnen berekend worden, 1.oanneer wij, behalve van het
reeels in .~ 100 toegepaste beginsel, van cle wet van het behoud
van arbeidsvermogen gebruik maken. Is nl. de aanraking van
de bollen opgehouden, dan zijn z\j weer tot de oorspronkel~jke
gedaante teruggekeerd; alleen is de snelheid, en dus ook de
kinetische energie van elk lichaam veranderd, maar het ge·
zamenlijke arbeidsvermogen van bewrging zal na de botsing weer
even groot zijn als daarvoor.
Laat m 1 , m 2 , v1 en vJ dezelfäe betcokenis hebben als in
§ 100, maar laat nu :c 1 en x 2 de eindsnelheden van het eerste
en het tweede lichaam zijn. Deze snolheden zullen, evenals v1
en v2 , positief of negatief worden genoemd naar gelang van
de richting die zij hebben.
De eerste bol heeft door do botsing een snelheid :r1 - vll
de tweede een snelheid :c 2 - vJ ontvangen l1\j die, welke reeds
bestond. Deze snelheidsveranderingen hebben tegengestelde
teekons en het bedrag ervan moet omgukeerd evenredig zijn
met de massa's . .Men hoeft dus
mr (:rr-- Vr) =!liJ (c2- :r2)

(6)

Bovendien moet volgens het bovongezegde
~ mr 1'12 +-} m2 z;22 = -~-m~ :t;l:>. + -~ m:>. :c:>."•
of

t

mr (.er"- vr:>.l = ~- m" (v2"- x 2 :>.) .

(7)

zijn. Om nu .c 1 en :1: 2 te berekenen, <loeien wij eerst (6) op (7).
Dit geeft, als wij tevens met 3 vermenigvuldigen,

"'1 + 'l'r =

.t"

+ v:>.,

en men vindt dan verder gemakkelijk uit deze vergelijking
en (6)
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eer~te bol in rust blijft. Daarentegen g;mt dit• hol in de richting
waarin hij zich eerst bewoog voort, als de tweede hol een ldeiJH'n', maar
keert hij terug, als die een grootere rnas~a heeft. Is m~ zeer groot ten
opzichte van rn 1 , dan is nagenoeg ;~· 1 = -- 1·1 •

de
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b. Zij m 1 = m 2 • Dan wordt x 1 = Vlf, x2 = v1 , zoodat de bollen van
snelheid verwisselen.
§ 119. Botsing van een veerkrachtigen bol tegen een plat

vlak. Zeer eenvoudig is het geval dat een bol in loodrechte
richting tegen een plaat stoot. Wij onderstellen dat beide
lichamen volkomen veerkrachtig zijn en dat de randen van de
plaat onbewegelijk worden vastgehouden. Terwijl wij dat doen,
verrichten wij geen arbeid (§ 113); het gezamenlijke arbeidsvermogen van de plaat en den bol blijft dientengevolge onveranderd. Wij besluiten hieruit dat, wanneer beide lichamen ten
slotte weer hun oorspronkelUken vorm hebben, en wanneer
wij mogen aannemen dat de plaat in 't geheel geen beweging
heeft gekregen, de bol weer evenveel arbeidsvermogen van
beweging heeft als in het hegin. Hij springt
Fig. 93.
met een snelheid, gelijk aan de oorspronkelijke, natuurlijk volgens de loodl~jn, van de
plaat terug.
Het is nu verder gemakkelijk te begrijpen
wat er gebeurt, als de bol in schuine richting, b.v. langs de lijn P Q (Fig. 93) een onbewegelijke veerkrachtige plaat K treft. Wij
onderstellen dat deze begrensd wordt door
het vlak dat, door AB gaande, loodrecht op
d ,_" __
het vlak van de teekening staat. De beginsnelheid van den bol, Q a kunnen wij ontbinden in Qb langs A B, en Qc loodrecht daarop.
Door dezelfde redeneering als boven kan men aantoonen dat
de snelheid van den bol na de botsing gelijk zal zijn aan de
beginsnelheid. Daarbij komt nu nog dat de snelheid Q b langs
AB onveranderd blijft, en wel omdat de plaat, die wij volkomen glad onderstellen, alleen in de richting van de normaal,
maar niet in een richting langs zijn oppervlak een kracht op
den bol kan uitoefenen. Brengt men het een met het ander
in verband, dan blijkt het dat de snelheid loodrecht op de
plaat overgaat in Q d, gelijk en tegengesteld aan Q c, en dat
de nieuwe bewegingsrichting Q R een even grooten hoek met
de normaal op A B maakt als P Q.
§ 120. Algemeene definitie van den arbeid van een kracht.
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De wijze waarop een lichaam in beweging wordt gebracht, is
menigmaal veel minder duidelijk dan in de gevallen die tot
nog toe in dit hoofdstuk werden besproken. Wij hebben b.v~
goede redenen om ons voor te stellen dat geêlectriseerde lichamen die elkaar "aantrekken", naar elkaar toe worden bewogen
door een in de tusschenruimte aanwezige, voor ons onzichtbare stof, die, in een hijzonderen toestand verkeerende, krachten op de lichamen uitoefent, en tot op zekere hoogte met
een gespannen veer kan worden vergeleken. Het ligt evenzoo
voor de hand, de algomeene aantrekkingskracht bij vallendevoorwerpen zoowel als bij hemellichamen, als de werking van
een "middenstof" of een "medium" op te vatten, en te zeggen
dat deze stof arbeid doet op een vallenden steen en daardoor
overeenkomstig de stelling van § 115 het arbeidsvermogen
daarvan vergroot. Intusschen zijn de veranderingen in zulke
onzichtbare middenstoffen veel minder voor ons toegankelijk
dan de toestand van waarneembare veerkrachtige lichament
en men geeft er dan ook dikwijls de voorkeur aan; de verschijnselen te boschrij ven zonder van die middenstoffen te
spreken. Men let dan alleen op de krachten die in het spel
zijn, maar laat zich niet uit over het mechanisme waarvan
die krachten het gevolg zijn.
In verband daarmee zegt men dan ook dat op het lichaam
dat zich beweegt oen arboid goJaan wordt, niet door het medium
waarvan het een kracht ondervindt, maar door cle kracht zelf;
een spreekwijze die men trouwens ook bij de meer eenvoudige verschijnselen waannee wij ons tot nog toe bezig hielden
kan bezigen.
Na dit vooropgesteld te hebben, kunnen w\j er toe overgaan, de definitie van arbeid, die in § 118 alleen voor een
verplaatsing in de richting van de kracht werd gegeven, ZO()
uit te breiden, dat zij algemeen toepasselijk is. Daartoe is het
noodig, aan den arbeid, naar gelang van omstandigheden, het
positieve of het negatieve teeken toe te kennen.
Positief wordt de arbeid genoemd, wanneer de verplaatsing de
richting van de l;racht heeft.
a. Beweegt zich echter het aangrijpingspunt in een richting~
tegengesteld aan de kracht, clan spreekt men van een negatieven.
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arbeid. De grootte da;arvan wordt weer door het product van de
kracht met den afgelegden weg gegeven. Is dus de kracht K en
de verplaatsing s, dan is in dit geval de arbeid
-Ks.
Nu wij op deze wijze tot het begrip van een negatieven
arbeid zijn gekomen, kunnen wij ook in die gevallen waarin
wij vroeger spraken van een arbeid die een lichaam doet, evE~n
goed spreken (alleen is het wat gekunsteld) van een even grooten negatieven arbeid, die er op gedaan wordt. Oefent nl. h'et
lichaam op een ander voorwerp waar het tegen drukt, een
kracht K uit, en verplaatst zich het aangrijpingspunt in de
ricl:lting van die kracht over een afstand s, dan zal, terwijl
het lichaam een arbeid + K s verricht, de kracht die op het
lichaam werkt, en die gelUk en t egengesteld aan K is, een
arbeid - K s verrichten.
b. Als een punt, waarop de in richtin.q en grootte standvastige
kracht K werkt, een willekeurige verplaatFig. 94.
sing A B (Fig. V4 en 98) ondergaat, verstaät men onder den arbeid het product
van de kracht met de projectie A C van de
t~erplaatsing op haar richting, en wel n:ordt
de arbeid positief' genoemd, IUtnneer een
verplaatsing
van A naar C nt.et de richting
Fig. 95.
van
de
kracht
overeenstemt, en ne[JCttie(;
lJ
wanneer zi;j te,qengesteld daaraan i8.
In het guval van Fig. 94 is dus de arbeid

c~

+KX

AC,

en in het geval van Fig. 95

-K X AC.
Beide uitdrukkingen kunnen worden samengevat in den vorm

K X AB cos 5-,
waarin 5- de hoek BA K is, dien de verplaatsing met de richting van de krach t maakt.
Men kan het bovenst3ande ook anders inkleeden. De arbeid
wordt nl. ook gevonden als men de verplaatsing vermenigvuldigt met do projeetic van de kracht op de rici1ting van de
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verplaatsing, en het product van het positieve of negatieve
teeken voorziet, al naarmate die projectie dezelfde of de tegengestelde richting heeft als de verplaatsing.
c. Uit het onder b gezegde volgt:
De arbeid van een kracht is 0, wanneer het aangrijpingspunt
.zich loodrecht op haar richting beweegt.
d. Onderstellen wU eindelUk dat de kracht voortdurend in
richting en grootte, of althans in een van deze opzichten verandert, en dat het aangrijpingspunt een willekeurige rechte
of kromme baan beschrijft. W\j kunnen dan deze laatste in
oneindig kleine deelen verdeelen, gedurende het doorloopen
van elk daarvan de kracht als onveranderlijk in richting en
grootte beschouwen, en haar arbeid naar den straks gegeven
regel bepalen; daarbij moeten voor elk element van dè baan
de richting en de grootte der kracht genomen worden, zooals
zij aan het begin van dat element zijn. Onder den arbeid van
de kracht verstaat men de algebraXsche som van de uitkomste1i die
m en op deze wijze voor de verschillende elementen van de baan krijgt.
Wanneer b.v. (Fig. 38, blz. 62) het lichaam van B naar A
gaat, terwijl het door een onbewegelijk voorwerp in 0 wordt
aangetrokken met een kracht die van den afstand tot 0 afhangt, moet men voor het element D 0 van de baan de aantrekking, zooals zij op den afstand 0 D is, vermenigvuldigen
met de projectie DE van D 0 op D 0, en evenzoo met de in de
figuur aangewezen projectiên der andere baanelementen handelen.
De uitkomst wordt eenvoudig als de
Fig. 96.
kracht voortdurend dezelfde richting en A
grootte behoudt. Stel b.v. (Fig. 96) dat
A b de richting van do kracht K, en AB 0 D
de baan van het aangrijpingspunt is. Men c ____ -------·-----· c
vindt dan voor den arbeid
ct ······-- -----··· ......
bi' den
A B: + K
Ab
:o
".1 " w:g
B 0: - K ~ b c,'
".B
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"

"
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0 D:

+ K X c d,
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ABC: +K x A c
BOD: -K X bd.
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Bij een willekeurige beweging van een Btoffelijk punt iB b. v_
ile arbeid van de zwaartekracht gelijk aan het gewicht vermenigvuldigd met de daling in verticale 1·ichting. Een stijging moet
hierbij als een negatieve daling in rekening worden gebracht.
Het bovenstaande geeft nog aanleiding tot eenige opmerkingen.
Vooreerst is het nu duidelijk dat "arbeid" niet synoniem is
met "uitwerking van een kracht". De centripetale kracht die
op een lichaam moet werken, opdat het met standvastige snelheid een cirkel doorloopt, verricht geen arbeid, omdat elk
element van de baan loodrecht op de richting van de kracht
staat. Maar de centripetale kracht heeft wel een "uitwerking";
zij geeft nl. in elk klein tijdsdeel aan het lichaam een snelheid bij die, welke het reeds had.
In de tweede plaats geldt in het algemeen de stelling (verg.
§ 113, d) dat, wanneer de weg van een stoffelijk punt in verschillende deelen wordt gesplitst, dB arbeid gevonden wordt
door voor elk deel afzonderlijk den arbeid te berekenen en de
uitkomsten bij elkaar op te tellen.
Eindelijk merken wij op dat in de definitiën alleen sprake is
van de kracht en van de beweging van haar aangrijpingspunt,
maar er wordt niet gezegd dat deze beweging door de kracht
zelf wordt teweeggebracht. Het punt kan een beginsnelheid
hebben, onafhankelijk van de beschouwde kracht, en behalve
deze kunnen nog andere krachten werken, die mede van invloed zijn op de beweging. In dft laatste geval kan van elke
kracht afzonderlijk de arbeid naar de gegeven regels worden
opgemaakt.
§ 121. Arb~d der resultante van eenige krachten. Zij in
Fig. 35 of 36 (blz. 44) A 0 de resultante van twee krachten
AB en AD, die op het punt A werken, en laat dit een oneindig kleine verplaatsing ó in de richting van A X ondergaan.
In § 30 werd aangetoond dat de projectie van A 0 op deze
richting de algebraïsche som is der projectiën van AB en
A D. Vermenigvuldigt men de vergelijking dte dit uitdrukt
met ó, dan komt men tot de stelling:
De arbeid van de reBultante iB de algebraïBche Bom van den
arbeid van de eene en dien van de andere kracht.
Men kan deze stelling uitbreiden tot meer dan twee krach-·
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ten en zij geldt voor elke be~eging, daar men steeds de baan
in oneindig kleine stukken kan verdeelen, en op elk stuk kan
toepassen wat wij zoo even hebben gevonden.
Onderstellen wij b.v. dat een stoffel~jk punt onder den invloed der aantrekking van twee vaste centra een kromme lijn
beschrijft. De aantrekking K 1 van 'teerste centrum zal daarbij
onophoudelijk van richting en grootte veranderen, en de aantrekking K 2 van het tweede centrum eveneens. Weet men
echter hoe het hiermee gesteld is, dan kan men in elk punt
van de baan de resultante R van K 1 en K 2 bepalen. Berekent
men nu op de in § 120, d aangegeven wijze, voor een willekeurig gedeelte van de baan,
1°. den arbeid Ax1 van K 11
2°. "
"
Ax2 " K 2 ,
3°. "
"
An " R,
dan zal
zijn.
§ 122. Verband tusschen den arbeid en het arbeidsvermogen van beweging. Wanneer een stoffelijk punt zich onder
den invloed van een enkele kracht beweegt, is gedurende een
willekeurig gekozen tijdsverloop de arbeid 'Uan de kracht gelijk
aan cle toename van het arbeidsvermogen van beweging van het
punt. Deze stelling hebben wij reeds in § 116 bewezen voor
het geval dat de richting van de beweging met die van de kracht
samenvalt; wij kunnen nu inzien dat zij in het algemeen
geldt. De zaak is eenvoudig wanneer een standvastige kracht
K, die tegengesteld aan de beweging gericht is, de snelheid
verkleint. Wij kunnen dan redeneeren evenals op blz. 170,
maar moeten formule (4) vervangen door
I

K t,

V =V---

m

terwijl de arbeid van de kracht gegeven wordt door

A= - K s = -

t (v' + v) Kt.

Het blijkt dat weer
A

= t m v' 2 - t m v 2
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is. Deze vergelijking, waarin nu beide leden negatief zijn, drukt
de te bewijzen stelling uit, die trouwens in nauw verband
staat met de stelling van blz. 169, dat de vermindering van
de kinetische energie gelijk is aan den arbeid dien het lichaam
zelf verricht.
Ook in het geval van een beweging die van de richting J.er
kracht afwijkt, beginnen wij met het geval van een kracht
van standvastige richting en grootte. De l1aan
. 97.
F Jg.
is dan, zooals wij weten, een parabool (Fig. 97);
Li
de projectie van het stoffelijk punt op een lijn
'
L L', die evenwijdig aan de kracht K loopt,
heeft een eenparig versnelde of vertraagde be.•
· b~------·- ·\n weging, terwijl de component van de snelheid,
loodrecht op L L',. een standvastige grootte w
heeft. Legt nu, gedurende den tijd t, het punt
! .
het deel A B van de baan af, en duidt men
met v en v' de snelheden in A en B aan, en
L'
met u, u' de snelheden die de projectie in de punten a en b
heeft, dan is

I

l

h{ \

ab=

t

(u'

+ u) t,

en daar u' -u de snelheid is, die het punt in den tijd t bij
de reeds bestaande gekregen heeft,
K

=

m (u'-

u).

t

De arbeid van de kracht is nu

(§

120, cl)

A=KX ab,
waarvoor men mag schrijven
A =

t m (u'

2 -

u 2 ),

<>f, daar
is,

A= t m v' 2 - - t m v2 •

Men kan zich er gemakkelijk van overtuigen dat dit ook
zoo is als het punt gedurende het beschouwde tijdsverloop,
tegen de werking der kracht in, in de parabool ,,opstijgt";
alleen zijn dan beide leden van de vergelijking negatief.
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Wij kunnen nu eindelUk de stelling uitbreiden tot de beweging onder den invloed van een kracht die op willekeurige
wijze van richting en grootte verandert. Men kan nl. het beschouwde tijdsverloop in oneindig kleine deelen splitsen; gedurende elk daarvan m2.g de kracht beschouwd worden als
niet in richting en grootte te veranderen. Tegelijk met de
snelheid v verandert ook het arbeidsvermogen van beweging
t m v 2 van oogenblik tot oogenblik, en men kan, blUkens de
gevonden formule, zeggen: (positieve of negatieve) arbeid van
de kracht gedurende het eerste tijdselement = (positieve of
negatieve) aangroeiing van t m v2 •
Zulk een vergelijking kan voor elk tijdsdeel worden opgesteld. Telt men al die vergelijkingen b~j elkaar op, dan komt er:
Totale arbeid van de kracht= totale aangroeiing van t m v2 •
'I''

§ J23. Beweging van een stoffelijk punt onder den invloed
van meer dan één kracht. Men kan op elk oogenblik al de

werkende krachten tot een enkele samenstellen, on de arbeid
van deze zal dan gel\jk zijn aan de aangroeiing van het
arbeidsvermogen van beweging. Houdt men echter het in
§ 121 gezegde in het oog, dan kan men ook zeggen:
De aangroeiing van het arbeidsvermogen van beweging is gelijk
aan de algebraïsche som van de arbeiden der verschillende krachten waaraan het stoffelijk punt onderworpen· is, of, zooals
men ook wel zegt, aan den gezamenlijken arbeid van al die
krachten.
Men behoeft derhalve b\j de toepassing van de stelling de
krachten niet eerst met elkaar samen te stellen.
In vele gevallen wordt de zaak nog vereenvoudigd doordien
een van de krachten steeds loodrecht op de bewegingsrichting
staat, en dus geen arbeid verricht.
§ 124. Toepassingen. a. Laat A en B twee horizontale
vlakken z\jn, waarvan het eerste op een afstand h boven het
tweede is gelegen. Als dan een stoffelijk punt, waarop de
zwaartekracht werkt, in willekeurige richting met de snelheid
v van een punt in A vertrekt, kan men gemakkelUk de snelheid v' berekenen, waarmee het 't vlak B bereikt. Is nl. m
de massa van het punt, dus m g het gewicht, dan is de arbeid
van de zwaa:rtekracht m g h, waaruit volgt
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dus
v'

=

v-v

2

+ 2 g h.

Als daarentegen het punt met een snelheid v van het laagste
vlak B uitgaat, zal het, als het ooit het vlak A bereikt, dat
doen met een snelheid

v' = v-v 2 ~2 g Ji~
B\j deze vergelijkingen is het onverschillig, in welke richting de beweging begint en welk punt van het tweede vlak
wordt getroffen. Men kan b.v. het punt verticaal, met de beginsnelheid v, van het vlak B naar A laten opstijgen, of wel
in zoodanige schuine richting dat juist de top van de beschreven parabool in A ligt. In beide gevallen wordt dit vlak met
dezelfde snelheid v' bereikt, maar in het eene geval is die
snelheid verticaal, en in het andere horizontaal gericht.
B~i de parabolische beweging heeft het l4:haam in twee
punten die aan weerszijden van den top der baan even hoog
liggen, dezelfde snelheid.
b. Men verlangt de eindsnelheid te kennen van een lichaam
dat, zonder beginsnelheid, langs een volkomen glad hellend
vlak over een· afstand s valt. Men kan daartoe vooreerst den
duur t van de beweging bepalen. Is nl. de hellingshoek a,
dan is de versnelling g sin a, en men heeft
dus

t=

v28gsin~·

Daaruit volgt voor de eindsnelheid
V

= g sin

X •

t

= v-2gs- sin x-.

. . . .

(8)

Deze uitkomst vindt men gemakkel\jker met behulp van de
stelling der vorige §. Het lichaam is nl. onderworpen aan de
zwaartekracht en aan den tegenstand van het vlak, maar deze
laatste kracht verricht geen arbeid, . daar zij loodrecht op de
bewegingsrichting staat. Is rn de massa, dan is het gewicht
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m g, en de arbeid van de zwaartekracht m g h, als

h de daling

in verticale richting is. Derhalve:

t m V 2 =m g h,
en
.

(9)

wat in de formule (8) overgaat, als men h = s sin a stelt.
c. De methode die wij het. laatst volgden, heeft het voordeel dat zij kan worden toegepast op een lichaam dat langs
een willekeurig gebogen, volkomen glad oppervlak over een
verticale hoogte h valt. Immers, ook in dit geval verricht de
tegenstand van het oppervlak geen arbeid. Men komt weer tot
formule (9), en ziet dus dat de eindsnelheid onafhankelijk
is van de gedaante van het oppervlak, hoewel haar richting
en de voor de beweging noodige t\jd zeer verschillend kunnen
zijn. Steeds is v even groot als bij den vrijen val van een hoogte
h. Dit is eveneens het geval als het lichaam deze vetticale
daling ondergaat terw~jl het aan eGn onuitrekbaar koord is
bevestigd (mathematische slinger). De spanning van het koord
verricht nl. geen arbeid, omdat ;r,ij looórecht staat op den cirkelboog dien het lichaam beschrijft.
ä. Heeft een dergelijk aan een draad opgehangen lichaam,
of een lichaam dat op een glad gebogen oppervlak moet blijven, in een van z\jn standen een snelheid v, dan zal het in
een willekeurigen lageren stand, als het hoogteverschil h bedraagt, de snelheid
v'-= V 1; 2 .+ 2 g h
hebben. In een punt daarentegen, waar de verticale hoogte
h grooter is dan in het punt van uitgang, zal de snelheid
Vvr:..__::2 gli bedragen.
Is h = 0, dan wordt 1' 1 = v. Een mathematische slinger
heeft dus dezelfde snelheid in twee standen die even ver aan
weerszijden van den evenwichtsstand liggen. Bij den overgang
van den oenen stand naar den anderen verricht nl. de zwaartekracht eerst een positieven on daarna een even grooten negatieven arbeid.
Men zal nu aanstonds inzien dat, als zich tegen de beweging geen weerstand verzet, een mathematische slinger telkens
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rechts en links van den evenwichtsstand dezelfde uitslagen
moet bereiken.
e. Wordt aan het lichaam van zulk een slinger, terwijl het
zich in den evenwichtsstand bevindt, door een plotselingen
stoot een kleine horizontale snelheid meegedeeld, dan stijgt
het tot dezelfäe verticale hoogte op als een lichaam dat met
dezelfde beginsnelheid omhoog wordt geworpen.
§ 125. Stelsel van stoffelijke punten. Als men de stelling
van § 122 op elk punt afzonderlijk toepast en vervolgens op·
telt, komt men tot het besluit dat bij een willekeurige be·
weging van het stelsel de aangroeiing van lwt totale arbeidsvermogen van beweging (§ 116) gelijk is aan de algebraïsche som
der arbeiden van alle krachten die op de punten werken.
Bij de berekening kan men de krachten op willekeurige
wijze in groepen verdeelen en eerst voor elke groep den arbeid
opmaken. Men kan b.v. beginnen met de uitwendige krachtent
die nl. welke hot stelsel van buiten ondervindt, en daarna
de inwendige krachten beschouwen, die de stoffelijke punten
op elkaar uitoefenen. Men moet daarbij bedenken dat als K
de kracht is, die het punt P van het punt P' ondervindt, en
K' de kracht die het daarop uitoefent, de arbeid van bdcle in
rekening moet worden gebracht. Die van K hangt af van de
verplaatsing van P, de arbeid van K' daarentegen van de
verplaatsing van P.
§ 126. Arbeidsvermogen van plaats in het geval der zwaar-tekracht. Stel dat men b\j een of ander verschijnsel te doen
heeft met. een lichaam van het gewicht P, dat bij zijn beweging altijd boven een zeker horizontaal vlak V, b.v. het blad
van een tafel blijft. Bevindt het zich in een bepaalden stand,
dien wij door de letter A zullen aanduiden, op een hoogte h
boven dat vlak, dan kan het medium, waaraan wij de op het
lichaam werkende kracht toeschrijven, een arbeid Ph op het
lichaam doen als dit zich naar het vlak V beweegt. Wij drukken dit uit door te zeggen dat het medium, bij clen stanel A
van het lichaam, een arbeidsvermogen
U=Pit.
(10)
heefl.
Daar deze grootheid van de plaats van het lichaam afhangt,.
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heeft men er den naam arbeidsvermogen van plaats aan gegeven. DikwUls zegt men ook dat het lichaam zelf dit arbeidsvermogen heeft. Tot deze niet geheel juiste spreekwijze is men
gekomen, omdat men de middenstof buiten beschouwing wilde
laten.
Er wordt nu weer voldaan aan den regel van § 114; daalt
het lichaam een eind, stel niet geheel tot in het vlak V, dan
is de arbeid dien het medium doet, gelijk aan de vermindering van zijn arbeidsvermogen. Is nl. de hoogte eerst h, en
later h', dan is de daling in verticale richting h ·- h', en dus
(§ 120, cl), onverschillig langs welke lijn het lichaam uit den
een en naar den anderen stand is gegaan, de arbeid P (h- h')Daar het arbeidsvermogen van plaats eerst door Ph en later
door Ph' wordt voorgesteld, is werkelijk de arbeicl van dt:

z1.caartekracht gelijk aan de venninclering van het arbeidsvermogen van plaats.

Dat deze regel ook doorgaat wanneer h' > h is, in welk geval zoowel de arbeid als de vermindering van het arbeidsvermogen van plaats negatief wordt, behoeven w\i nauwelijks te
vermelden.
Er vallen nu een paar opmerkingen te maken, waartoe vroeger minder aanleiding bestond. Wij hebben in het begin van
dit hoofdstuk de stelling uitgesproken, dat de arbeid dien een
lichaam bij den overgang uit een zekeren begintoestand naar
een zekeren eindtoestam1 verricht, gelijk is aan de vermindering van zijn arbeidsvermogen; daarbij stelden wij ons voor
dat het arbeidsvermogen in elken toestand een bepaalcle waarde
heeft. Nu kan het voorkomen dat de overgang uit den eenen
toestand in den anderen op verschillende wijzen kan plaats
hebben, nl. met nu eens deze en dan eens die tusschentoestanden, wat w\j zullen uitdrukken door te zeggen dat de
overgang langs verschülencle wegen kan gebeuren. De zooeven
genoemde stelling sluit klaarblijkelijk in zich, dat de arbeid
van het lichaam bij elke reeks veranderingen waarin begin- en
eindtoestand dezelfde zijn, dezelfde waarde heeft. Was dat
niet het geval, en had de arbeid bij den eenen weg de waarde
A en bij den anderen weg de daarvan verschillende waarde
A', dan zou men niet weten of men het verschil van het
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arbeidsvermogen in den begin- en dèn eindtoestand= A of=
A' moest stellen. Van een bepaald arbeidsvermogen kon dan
geen sprake z~jn, en dus evenmin van een wet van het behoud van arbeidsvermogen. Deze wet spreekt dan ook niet van
2el(, maar berust op de stelling, die men uit de waarnemingen
heeft afgeleid, dat de arbeid dien een lichaam verricht bij den
overgang uit den eenen toestand in den anderen altijd onafkanketijk is van. de dom·loopen tusschentoestanden.
Va.n verschillende wegen waarlangs de overgang zou kurinen
plaats hebben, was nu bij een spiraalveer die zich samentrok
()f een gas dat zich uitzette geen sprake, wel daarentegen bij
de verplaatsing van een lichaam waarop de zwaartekracht
werkt. Daarom werd er straks uitdrukkelijk op gewezen, dat
het er bij de bepaling van den arbeid niet toe doet, welke
tusschenstanden het lichaam inneemt, en welke toestanden
het medium doorloopt. Wat dit laatste betreft, merken wij op
dat men zich de zaak zoo moet voorstellen, dat bij eiken
stand van het lichaam een bepaalde toestand van de middenstof behoort.
Een ander punt dat aandacht verdient, is de keus van het
vlak V tot waartoe wij het lichaam lieten dalen. Daar die
keus onbepaald is, en men b.v. in plaats van het blad van
de tafel waarboven een proef genomen wordt, den vloer van
het vertrek of een nog lager liggend vlak kan nemen, bestaat
()Ok een onbepaaldheid in de waarde van het arbeidsvermogen
U. Dit is ook natuurlijk, daar deze grootheid den arbeid voorstelt dien het medium kan verrichten bij de beweging tot de
vastgestelde grens, evenals men ook bU een spiraalveer telkens
den arbeid in het oog kan vatten, die b~j de samentrekking,
niet tot den toestand van geheele ontspanning, maar tot een
:zekere vastgestelde lengte verricht wordt.
Men zou het vlak V zelfs zoo kunnen kiezen, dat bet lichaam er
beneden kan komen. In dat geval zou men den afstand van het lichaam
tot dat vlak als een negatieve grootheid moeten bes~:honwen en onder
het arbeidsvermogen van plaats het product van het gewicht met dien
negatieven afstand moeten verstaan. Dat nu het bedrag van het "arbeidsvermogen" negatief is, moge wat vreemd klinken, er is in zooverre niets
tegen, dat werkelijk wanneer het lichaam beneden het vlak Y is, de
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zwaartekraeht bij verplaatsing tot in dat vlak een negatieven arbeid kan
doen. Ook blijft bij de laatstgenoemde keus van het vlak de stelling
doorgaan, dat bij elke verplaatsing, naar boven of beneden, de arbeid
der zwaartekracht gelijk is aan de (naar de regels der algebra berekende)
vermindering van het arbeidsvermogen van plaats.
In de volgende § § zal het begrip van het arbeidRvermogen

van plaats, of, zooals men het ook noemt, van de potentieele
energie, nog tot eenige andere gevallen worden uitgebreid: dat
daarbij veel van het hovenstaande met geringe wijziging herhaald zou kunnen worden, zal men gemakkel\jk inzien. Nu
w\jzen wij er nog op, hoe men, in aansluiting aan het straks
gezegde, in het algemeen het arbeidsvermogen van eon stelsel
van lichamen kan definieeren. Men moet daartoe beginnen met
()nder alle toestanden die het stelsel kan aannemen, een bepaalden toestand te kiezen, waarmee alle andere vergeleken
zullen worden, en dien men den "nultoestand" kan noemen
en door de letter N kan voorstellP-n. Het arbeidsvermogen
van het stelsel in een willekeurigen toestand A wordt dan
bepaald door den arbeid dien het verricht, wanneer het uit
dezen toestand in den nultoestand overgaat. Is verder U dit
arbeidsvermogen en is U' het arbeidsvermogen in eon andoren
toestand A' , dan is U- U' de arbeid bij den overgang van
A naar A ' . Immers, U is de arbeid van het stelsel bij elken
()Vergang van A naar N, dus ook wanneer het eerst van A
n:-~ar A', en dan van A' naar N overgaat. De arbeid bij den overgang van A naar A ' wordt dus gevonden wanneer men de
grootheid U vermindert met den
arbeid dien het stelsel nog bij den
overgang van A' naar N verricht,
d. w. z. met U'.
§ 127. Arbeidsvermogen van
plaats bij een lichaam dat door
een vast punt wordt aangetrokken.
ZU 0 (Fig. 98) het vaste punt en
laat de grootte der aantrekking
afhangen van den afstand tot 0.
Men kan bewijzen dat de arbeid bij een verplaatsing b.v. van
A naar B geheel bepaald is, zoodra de ligging van die punten
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gegeven is; die arbeid is nl. hetzelfde voor al de wegen tusschen .A en B, waarvan er een paar in de figuur zijn voorgesteld.
Zelfs kan men aantooner1 dat de arbeid alleen afhangt van
de afstanden tot 0, aan het begin en het einde der verplaatsing. Gaat het lichaam den eenen keer langs een der wegen
.AB, en een ander maal langs A' B', dan zal de arbeid van
de aantrekking in beide gevallen dezelfde zijn, als 0 .A= 0 A'
en 0 B = 0 B' is.
Wij kiezen nu een willekeurige plaats C, liefst zoo dicht
bij 0 gelegen, dat de afstand tot 0 bij de beschouwde bewegingen nooit kleiner dan 0 C wordt, en waaraan, als z\j eens
gekozen is, in den loop van een vraagstuk niets wordt veranderd. Onde1· het arbeidsvermogen van plaats dat het lichaam
in een of ancleren stanel P heeft, verstaan wij dan den arbeid dien
de aantrekking kan verrichten bij een verplaatsing van P naar C.
Daar de aantrekking een positieven arbeid verricht b~j nadering tot 0, is het arbeidsvermogen van plaats des te grooter
naarmate het lichaam verder van 0 is verwijderd; het is even
groot voor alle standen die op gel\iken afstand van 0 liggen.
Zij Up de waarde der potentieale energie van het lichaam
in P, Uq de waarde daarvan in Q, dan is Up-- Uq de arbeid
van de aantrekking bij een verplaatsing van P naar Q. Men
kan nl. het lichaam eerst van P naar Q, en vervolgens naar
C laten gaan. De arbeid voor den geheelen weg P Q C is dan
Up, die voor den weg Q C heeft de waarde Uq, en de arbeid
voor den weg P Q wordt hieruit door aftrekking gevonden.
Bij afstootende kracht en geldt met geringe wijFig. 99.
ziging al het hier gezegde. Alloen kiest men nu
liefst het punt C zoo, dat het lichaam bij zijn beweging nooit verder van 0 komt.
Bewijs van de bovenvermelde stelling. Laat het lichaam van
A naar B gaan (Fig. 99), en laat een tweede lichaam, dat door
0 volgens dezelfde wet wo1·dt aangetrokken, 7.ich zoo langs de
rechte lijn A 0 bewegen, dat het op elk oogenblik even ve1· als
het ee1·~te van 0 verwijderd is. Zij CD een element van AB
en zij 0 c = 0 C, 0 d = 0 D, 0 b = 0 B. Gemakkelijk toont
()
men aan dat de arbeid voor den weg CD dezelfde is als voor
den weg cd en be~luit daa1·uit dat ook voor den geheelen weg AB de a1·beid
even g1·oot is als voor A b. De arheid voor de~en laatsten weg kan alleen van
de afstanden 0 A en 0 b = 0 B afhangr.n.
Bij deze beschouwing behoeft de lijn AB niet in een plat vlak te liggen.
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§ 128. Aantrekking of afstooting door een willekeurig
vast stelsel. Krachtyeld. Krachtlijnen en evenwichtsoppervlakken.

Wtj stellen ons nu voor dat een stoffelijk punt niet, zooals in Fig. 98, door een enkel punt 0, maar door een willekeurig aantal andere punten wordt aangetrokken, die te zamen
een stelsel M (Fig. 100) vormen. BU een verplaatsing van het
punt vindt men dan den arbeid van de geheele daarop werkende kracht (§ 121) door den arbeid van elke aantrekking
afzonderlijk op te maken, en de algebraïsche som te nemen.
Dientengevolge kan men, nadat men een zekeren bepaalden
stand (overeenkomende met 0 in Fig. 98) heeft aangenomen,
tot welken men zich voorstelt dat het punt zich kan bewegen,
zeggen dat het punt in elken stand dien het werkelijk inneemt
een arbeidsvermogen van plaats heeft, dat men vindt door de
potentieele energie te nemen, die het
Fig. 100.
tegenover elk der aantrekkende punten
bezit, en vervolgens op te tellen. B\j
elke verplaatsing is de arbeid van de
kracht weer gelijk aan de vermindering
van het arbeidsvermogen van plaats.
Is voor elken stand dien een stoffelijk
punt in een zekere ruimte kan hebben,
de kracht die het ondervindt gegeven,
dan kan men een lijn trekken, die overal de richting van
deze laatste heeft. Men kan nl., op een willekeurige plaats
beginnende, het bewegelijke punt een oneindig kleinen weg
laten afleggen in de richting van de kracht die er in het uitgangspunt op werkte. Het bereikt dan een stand, in welken
bet een eenigszins andere kracht ondervindt dan aanvankelijk;
men kan het nu een tweede oneindig kleine verplaatsing geven
in de richting van deze kracht. Een . derde verplaatsing kan
volgen in de richting van de op nieuw veranderde kracht;
gaat men zoo voort, dan krijgt men de bedoelde 1\jn, die een
krachtlijn genoemd wordt. De ruimte zelf waarin dergelijke
lUnen kunnen worden getrokken heet een krachtveld.
In Fig. 100 stellen de verschillende naar M getrokken lijnen
krachtlijnen voor.
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Het verdient opmerking, dat zulke lijnen altijd kunnen worden getrokken, wanneer de kracht in elk punt der ruimte gegeven is, ook dan, wanneer de krachten niet van dien aard
zijn, dat de arbeid bij een zekere verplaatsing alleen van den
begin· en den eindstand atnangt (verg. § 127). Is dat wel zoor
en is er dus van een arbeidsvermogen van plaats sprake, oen
geval, dat zich voordoet wanneer de op het stoffel\jke punt
werkende kracht aan de a-antrekking door een vast stelsel M
(Fig. 100) te wijten is, dan kunnen wU aan het gBzegde nog
iets toevoegen.
Laat men nl. het bewegelijke punt van A uit een oneindig
kleinen weg doorloopen, loodrecht op de krachtlUn, dan verricht de kracht geen arbeid ; het arbeidsvermogen van plaats
is dus niet veranderd .. Daar men zulk een verplaatsing loodrecht op de krachtlijn nog verschillende richtingen kan geven,
bestaat er een oneindig klein plat vlak, waarin overal de
potentieele energie dezelfde waarde heeft als in A. Na dit
element doorloopen te hebben, kan het bewegelijke punt, altijd
in een richting loodreeht op de krachtlijn, waarop het zich
juist bevindt, verder gaan. Op deze w\jze ziet men dat een
oppervlak kan worden aangegeven, dat de krachtlijnen overal
rechthoekig snijdt, en de eigenschap heeft, dat in elk punt
ervan het arbeidsvermogen van plaats dezelfde waarde heeft.
In Fig. 100 zijn een paar dergelijke oppervlakken, die de
aantrekkende massa omringen, geteekend; 11-an het buitenste
is natuurlijk de potentieele energie het grootst.
Was een dezer oppervlakken van een vaste stof vervaardigd, en was het bewegelijke punt erop geplaatst, dan zou
het door de kracht die erop werkt niet verplaatst worden.
Vandaar de naam evenwichtsoppervlakken.
In de ruimte rondom een enkel aantrekkend punt 0 zijn
deze oppervlakken bollen met 0 tot middelpunt; de krachtlijnen z\jn recht en naar 0 gericht.
Hetzelfde geldt, wanneer men van kleine afwijkingen afziett
van het krachtveld der zwaartekracht, dat de aarde omringt.
Over een kleine, uitgestrektheid, zooals die van de vertrekken
waarin wij onze proeven nemen, mag men evenwel de krachtlijnen als evenwijdige rechte lijnen, de evenwichtsoppervlakken
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als platte vlakken loodrecht daarop, en de kracht als overal
even groot beschouwen.
Een krachtveld met deze eigenschappen heet homogeen.
Iviet geringe wijziging geldt al het hier gezegde ook dan,
wanneer afstootende krachton werken.
§ 129. Arbeidsvermogen van plaats bij een stelsel stoffelijke punten die elkaar wederkeerig aantrekken of a.fstooten.
·wanneer wij van den stanel van zulk een stelsel spreken,
zullen wij daarb\j denken aan de ligging van alle punten, zoodat men de plaats van elk ptmt moet aangeven om den stand
van het stelsel te bepalen. Men kan nu weer aantoonen dat.
de arbeid van de krachten bij e.en beweging alleen van den
begin- en den eindstand afhangt.
Onder al de mogelUke standen kunnen w\j er een uitkiezen,
dien w\j door de letter N zullen voorstellen en met welken
w~j alle andere zullen vergel\jken. De arbeid clien cle krachten
knnnen verrichten, als het stelsel uü een willekeurigen stand A
in den stanel N overgaat, 1corclt het arbeidsvermogen van plaats
in den stanel A genoernrl.
Is nu A' een tweede willekeurige stand, dan heeft het stelsel ook in dezen een bepaalde potentieele energie, en de arbeid dien de krachten ven·icltten bij den overgang van A naar
A 1 is gelijk aan cle verminelering van het arbeidsvermogen van
plaats.
Trekken de stoffel\jke punten elkaar aan, dan zal het arbeidsvermogen van plaats des te grooter zijn, naarmate zij
verder van elkaar verwijderd zijn; zijn de krachten afstootendr
dan neemt de potentieele energie bij verwijdering af.
Ook in de nu besproken gevallen moet, wanneer men de
aantrekkingen of afstootingen aan de werking van een mid
denstof toeschrijft, de potentieele energie als het arbeidsvermogen van deze middenstof worden opgevat (verg. § 126).
In het algemeen wordt elk punt van het stelsel door alle andere of althans
door een i ge andere aangetrokken of áfgestooten; men behoeft echter(§ 121) bij
de bepaling van den arbeid de ve•·schillende krachten die op een zelfde punt.
werken, niet eerst met elkaar samen te stellen. Men kan verder gebruik maken van de omstandigheid dat twee punten gélijke &n tegengestelde krachten
op elkaar uitoefener1; men kan bij de bepaling van den arbeid aaastortds elk
paar dergelijke krachten samenvatten. Laten (Fig.101) gedurende een onein-
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dig kleinen tijd twee punten de verplaatsingen A A' en BB' ondergaan, en
laat de aantt•ekking, die gedurende dien tijd a ls onveranderlijk beschouwd mag
worden, de waarde F hebben. Trekt men A' C en B' D loodrecht op AB, dan
is de a1·beid van de kracht welke A van B ondet·vindt F X AC, en die van
de op B werkende kracht F X B D. De som van deze uitdrukkingen is
F X (A C + BD)= FX (AB-CD).
Nu is echter op een grootheid na, die veel kleinet• is dan AC en B D, en die
daarom mag worden weggelaten als men oneindig kleine verplaatsingen beschouwt, GD= A' B' ; de at• bei ti wordt dientengevolge
F X (A B-A' B ' ).
De arbeid gedurende een tijdselement hangt derhalve alleen af van de kracht
en van de oneindig ldeine verandering die de aftitand der punten ondergaat.;
Fig. 101.
hij zou even groot zijn, wanneer heteene punt
.11'
A stilstond en het andere langs een rechte lijn
·
daartoe naderde op zoodanige wijze, dat vóór en
\
na het tijdselement de afstand dezelfde was als
bij de werkelijke beweging.
' R
Van oneindig kleine tot eindige tijden opklimmende, kan men nu vet·der zeggen dat, hoe
zich de punten A en B ook vet•plaatsen, de arbeid van hun wedet·keerige krachten dezelfdé zal zijn als bij een rechtlijnige nadering van B tot A, of een
rechtlijnige verwijdering, als daarbij A werd vastgehouden en de afstand de:zelfde verandering ondergingals bij de werkelijke beweging. Ook bij deze laatste
kan dus de arbeid van de tusschen A en B bestaande krachten alleen van de
begin- en de eindwaarde van den afstand A 8 afhangen. Onmiddellijk volgt
bieruit dat in het geheele stelsel de arbeid van a lle krachten alleen afhangt
van den begin- en den eindtoestand van het stelsel.
·
Hierdoor wordt de definitie die van het arbeidsvermogen van plaats gegeven
werd, mogelijk gemaakt. De arbeid A bij den overgang van den stand P naar
den stand Q, in welke standen d.e potentieele energie de waarden · Up en Uq
heeft, wot·dt dan verder gevonden door de opmerking dat bij een beweging
~erst van P naar Q, en vervolgens van Q naar den stand waarmee alle andere
vergeleken worden, de arbeid r;oowel door A
Uq als door Up kan worden
vo01·gesteld. Daaruit volgt: A = Up - U 9 •

.A A~~.

+

§ 130. Verdere voorbeelden van het behoud van arbeidsvennogen. Tot nadere toelichting zal het goed zijn, nu nog
~enige bijzondere gevallen nader te beschouwen.
a. Stel dat wij op een lichaam met de massa m en het gewicht P, dat reeds een snelheid v verticaal naar boven heeft,
een standvastige kracht K, die grooter dan het gewicht is, in
die richting uitoefenen. Het lichaam krijgt dan een eenparig
versnelde beweging, en wanneer na het stijgen tot een hoogte
k de snelheid v' is geworden, heeft men, daar de resulteerende
kracht K - P is,
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(K- P) h

= t m v' 2 -

-}

m 1'"

of
(11)

In deze vergelijking stelt K h den arbeid voor, die door den
proefnemer verricht wordt, en waaraan een vermindering van
zijn arbeidsvermogen beantwoordt. Het bl\jkt dat die arbeid
gelijk is aan de toename Ph van het arbeidsvermogen van
plaats (m. a. w. van de energie van het medium) vermeerderd
met de aangroeiing van het arbeidsvermogen van beweging.
Blijft gedurende het stijgen de snelheid onveranderd, of is
zij steeds zoo klein dat van den laatsten term in (11) mag
worden afgezien, dan kan men zeggen dat de voor het ophef~
fen noodige arbeid gelijk is aan het product Ph. •rrouwens,
in dit geval mag op elk oogenblik K = P gesteld worden.
Dergelijke opmerkingen gelden ook in andere gevallen. vVanneer wij
b.v. zeggen 1lat de kracht die noodig iH om een spiraalveer uit te rekken (§ 115), op elk oogenhlik gelijk is aan de spanning, is daarbij stilzwijgend ondersteld dat de uitrekking zeer langzaam gebeurt. Is de veer
eerst in rust, dan moet men, strikt genomen, een kracht uitoefenen, 1lie
iets grooter dan de spanning is. De arbeid dien men verricht, overtreft
dan het arbeidsvermogen dat de veer wegens zijne lengte-vermeerdering
kr\jgt, met een bedrag, ge\\jk aan het arbeidsvermogen van beweging dat
men aan de deeltjes van het metaal geeft.

b. Bij de proef met het werktuig van AT,voon is, zooals
wij in § 94 zagen, de versnelling

P'-P·

P'+prl·
Duurt nu de beweging t sec, dan is, als er geen béginsnelheid is, de eindsnelheid

en (lus het arbeidsvermogen van beweging. der t\v·ee gewichten
(12)

De afgelegde weg is
L. I.

13
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h=t

en men

~ag

P'-P gt2

P'+ p

dus voor (12) schrijven
(P'- P)h.

Deze uitdrukking stelt werkel\ik voor, zooals het geval moet
zijn, hoeveel de potentieele energie van het eene gewicht meer
afneemt dan die van het andere toeneemt.
· c. Bij een lichaam dat zich vrij onder de werking V?-n de zwaartekracht beweegt, of dat langs een onbewegelijk glad vlak daalt
of stijgt, is de som van de kinetische en de potentieele energie
standvastig. Hetzelfde geldt van een lichaam dat door een
draad van onveranderlijke lengte met een vast punt is verbonden; het arbeidsvermogen van den draad verandert nl. niet.
Bij een slinger heeft men rnet een voortdurenden overgang van
arbeidsvermogen van plaats in arbeidsvermogen van beweginrr
en omgekeerd te doen.
Hetzelfde geldt van een planeet die in een ellips om de
zon loopt. Telkens wanneer het punt van de baan bereikt is,
dat het dichtst bij de zon ligt, heeft de potentieele energie
de kleinste, en de kinetische energie de grootste waarde.
d. Wij laten een enkelvoudigen slinger op zekere hoogte
los, en plaatsen een staaf, die loodr~cht op het vlak van de
schommeling staat, zoo dat de draad op het oogenblik waarop
hij den evenwichtsstand bereikt, daartegen komt. Is de staaf
onbewegelijk, dan stijgt de bol van qen slinger in een cirkelboog die het punt waar de draad tegen de staaf komt tot
middelpunt heeft, tot de oorspronkelijke hoogte op. Dit moet
het geval zijn, daar de slinger geen arbBia op de staaf doet.
en dus hetzelfde arbeidsvermogen behoudt.
Wijkt echter de staaf, als de draad ertegen komt, terug,.
dan ziet men den bol minder hoog opstijgen. Omgekeerd stljgt
hij hooger dan zoo even, wanneer men de staaf tegen de beweging van den draad in verplaatst. Dan doet men arbeid op
den slinger en vergroot dus het arbeidsvermogen daarvan.
e. Worden de deeltjes van een veerkrachtig lichaam uit hun
evenwichtsstanden verplaatst en vervolgens losgelaten, dan
keeren zij met een versnelde beweging terug; zij overschrij-
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den dientengevolge de oorspronkelijke standen, totdat door de
nu in tegengestelde richting werkenae krachten de bewegingsrichting wordt omgekeerd. Het lichaam voert dus schommelingen of trillingen uit. Daarbij blijft het bedrag van het arbeidsvermogen onveranderd, maar terwijl het lichaam, als het door
den evenwichtsstand gaat, kinetische energie heeft, heeft het in de
uiterste standen .het arbeidsvermogen dat aan cle deformatie bec
antwoordt.
Naderhand zullen wij sommige van deze trillende bewegingen uitvoeriger behandelen; nu vermelden wij alleen de wijze waarop in een uurwerk de zoogenaamde onrust door een
Fig. 102.
spiraaiveer een heen- en weergaande ·beweging krijgt.
Een klein wieltje a (Fig. Hl2) kan om
de as b draaien; aan dat wieltje is het
binneneinde der veer bevestigd, terwijl het
buiteneinde in cis vastgemaakt. Wordt het
wieltje door draaiing over zekeren hoek uit zijn evenwichtsstand gebracht,
dan voert het onder den invloed van de elasticiteit der ''eer draaiende
schommelingen uit.

f. Als twee gelijke volkomen veerkrachtige bollen . met gelijke en tegengesteld gerichte snelheden tegen elkaar botsen,
blijft gedurende de aanraking het raakpunt op dezelfde plaats.
De eene bol doet geen arbeid op den anderen, en elke bol be·
houdt dus de energie die hij had. Alleen wordt tijdelijk, zoolang er een deformatie is, het oorspronkelijke arbeidsvermogen
van beweging door een ander arbeidsvermogen vervangen.
§ 131. Warmte als een vorm van arbeidsve1·mogen. De
uitzetting van een gas, waarbU een zekere arbeid verricht
wordt, kan worden teweeggebracht wanneer wij dat gas met
een verhit voorwerp in aanraking brengen; wij mogen dan in
den toestand van dit laatste den grond van de arbeidsverrichting zien. Aan den anderen kant bestaat menigmaal de toestandsverandering die een lichaam ondergaat, wanneer er arbeid op gedaan wordt, in een verwarming. Er werd reeds vermeld dat dit het geval is wanneer wU een gas samendrukken ;
een ander voorbeeld heeft men in het welbekende warm worden van twee voorwerpen die men langs elkaar wrijft. Ein-
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delijk komt het dikwijls voor, dat een lichaam dat eerst een
der tot nog toe besproken soorten van energie heeft, deze bij
een of ander verschijnsel verliest, maar dan tevens warm
wordt. Men merkt dit op, telkens wanneer twee lichamen
tegen elkaar botsen en, niet "volkomen veerkrachtig" (§ 117)
zijnde, na de ontmoeting kleinere snelheden hebben dan de
vroeger (§ 118) berekende, b.v. wanneer men een hamer herhaaldelijk op een stuk metaal laat vallen, of wanneer een
kogel tegen een metaalplaat wordt geschoten.
Zoo zijn er een aantal verschijnselen waarvan reeds een
oppervlakkige beschouwing ons op het denkbeeld brengt, dat
een lichaam een des te grooter arbeidsve,rmogen heeft, naarmate
het warmer is, en die het waarsch~inlijk maken, dat deze opvatting ertoe zal kunnen leiden, de wet van het behoud van
arbeidsvermogen als algemeen geldig te erkennen. Ook het feit
dat een genoegzaam verhit lichaam licht uitstraalt, versterkt
ons in deze meening. Het onderzoek der lichtverschijnselen
heeft nl. geleerd dat hierbij een trillende beweging van het
lichaam uitgaat, en het ligt voor de hand, ons voor te stellen
dat deze door trillingen van onzichtbare deeltjes in het voorwerp zelf wordt opgewekt, dat dus in het voorwerp de kinetische energie van die trillingen aanwezig is.
De theorie dat de warmte een vorm van arbeidsvermogen is,
gewoonlijk de "mechanische" theorie der warmte genoemd,
werd reeds voor langen t\jd door sommige natuurkundigen
verkondigd. Intusschen heeft zij de zienswUze dat de warmte
een stof zou zijn, eerst in de 19de eeuw voor goed verdrongen, en wel nadat men had bewezen dat het verdwijnen of
het ontstaan van mechanisch arbeidsvermogen, zooals wij het
tot nog toe besproken arbeidsvermogen kunnen noemen, vergezeld gaat van de ontwikkeling of de vernietiging van een
daaraan evenredige hoeveelheid warmte. Wij zullen de proeven
waardoor dit werd aangetoond weldra leeren kennen.
§ 132. Temperatuur. Thermometer. De waarneming leert
dat in den regel een lichaam een des te grooter volume inneemt,
naarmate het warmer is. Een thermometer is een lichaam waarbij
de door de warmte teweeggebrachte kleine volumeveranderingen zijn waar te nemen. Wij zullen hier den gewonen kwik-
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thermometer bekend onderstellen, en aannemen dat een schaalverdeeling volgell's CELSIUS is aangebracht, dat dus de getallen
0 en 100 zijn geplaatst bij de punten tot welke het kwik
reikt, wanneer de thermometer in smeltend ijs of in den
damp van water geplaatst is, dat onder een luchtdruk van
760 mm kwik kookt. Zoo noodig kan men, als men den stand
van den thermometer wil aangeven, door de letter C achter
het aantal graden eraan herinneren, dat de schaal van CELsr-cs
wordt gebezigd.
De stand van het kwik in de thermometerbuis is een aanduiding van den waYmtegraad of de temperatnur van den thermometer zelf, en op· dezelfde wijze zou men bij elk ander
lichaam de temperatuur naar het volume kunnen beoordeelen.
Men kan evenwel ook de temperaturen van verschillende voorw~rpen met elkaar vergelijken. ·wanneer nl. twee lichamen A
en B met elkaar in aanraking worden gebracht, kunnen er
drie dingen gebeuren. Soms zal A zich samentrekken en B
zich uitzetten op een wijze, die het buiten twijfel stelt dat A
warmte aan B heeft meegedeeld; w\j zeggen dan dat A een
hoogere temperatuur had dan B. Ook het omgekeerde is mogelijk. En in de derde plaats kan het voorkomen dat de lichamen na de aanraking in denzelfden toestand blijven, waarin
zij zich bevonden; dan zegt men dat zij dezelfde temperatuur
hadden.
Zijn een willekeurig aantal lichamen gegeven; dan kan men
deze twee aan twee op de aangegeven wijze onderzoeken. Men
komt er aldus toe, ze alle naar hun temperaturen in een rij
te rangschikken,· zoo nl. dat elk lichaam, in aanraking gebracht met een ander dat' lager in de rij staat, daaraan warmte
afstaat. Het kan gebeuren dat een zekere groep van voorwerpen de bijzonderheid vertoont, dat twee daarvan, met elkaar
in aanraking gebracht, geen warmte uitwisselen; dan moeten
al de lichamen van die groep dezelfde plaats in de rtj innemen.
Om nu de temperatuur van àlle lichamen volgens een vaste
schaal aan te geven is het voldoende elk daarvan met den
kwikthermometer in aanraking te brengen. Zoodra deze een
vasten stand heeft aangenomen, is zijn temperatuur dezelfde
als . die van het lichaam. Strikt genomen moet men, wanneer
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het lichaam niet zeer groot is, in het oog houden, dat zijn
temperatuur jui'st door de aanraking met den thermometer
iets kan zijn veranderd.
De ongelijke aanwijzing die verschillende thermometers onder
dezelfde omstandigheden kunnen geven, is van ondergeschikt
belang en zal in dit hoofdstuk in den rE<gel buiten beschouwing
worden gelaten.
§ 133. Hoeveelheden warmte. Eenheid daarvan. Uit het

voorgaande volgt dat de tempe1'atuur van een lichaam een grootheid is, die bepaalt of het, irlet een ander Bamengebracht, daaraan warmte zal afgeven, of wel er omgekeerd warmte van zal
ontvangen. Een andere vraag is, hoeveel warmte het verliest of
opneemt. Het ligt nl. voor de hand, ook zonder dat men nog
iets over het wezen van de warmte onderstelt, van groote en
kleine hoeveelheden 'ivarmte te spreken. Het is aanstonds
duidelijk dat men aan een zelfde lichaam. des te meer warmte

moet toevoeren, naarmate men de temperatuur hooger wil doen
stijgen, en dat de hoeveelheden warmt.e die verschillende hoeveelheden van een zelfde stof vereischen voor een zelfde temperatuurverhooging, evenredig zijn met de massa's.
Als warmte-eenheid kiezen wij de hoeveelheid warmte die noodig is om een gram water van 15° tot 16° te verhitten. Wij
noemen die hoeveelheid een. calorie. Somtijds wordt een eenheid gebezigd, die het duizendvoud daal·van is (groote calorie).
§ 134. Hoeveelheden warmte, noodig voor verschillende
temperatuurverhoogingen van een watermassa. Beginnen wij
nu met ons voor te stellen dat een lichaam, waaraan een bepaalde hoeveelheid warmte moet worden toegevoerd om het
een zekere temperatuurverhooging te doen ondergaan, een even
groote hoeveelheid warmte moet afgeven, als het tot de oorspronkelijke temperatuur zal terugkeeren, ên dat bij de aanraking van twee lichamen van verschillende temperatuur de
totale hoeveelheid warmte onveranderd blijft, d.w.z. dat het
eene lichaam evenveel warmte ontvangt als het andere verliest. Verbeelden wij ons verder dat m1 gram water van de
temperatuur ti o e11 m 2 gram van de temperatuur t2 o met elkaar
vermengd worden; zij de eindtemperatuur van het mengsel
t, en laat ti t 2 zijn.

>
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Wij kunnen door Wt, t1 de hoeveelheid warmte voorstellen,
die noodig is om 1 gram water van t 0 tot t 1o te verhitten,
dus ook de hoeveelheid warmte die 1 gram moet afgeven, als
de temperatuur van t1o tot t 0 zal dalen. Eveneens kunnen wij
de warmtehoeveelheid die 1 gram verei~cht bij verwarming
van t2 o tot t 0 , aanduiden door Wt2, t· Door uit te drukken dat
het warme water evenveel warmte heeft verloren als het
koude heeft gewonnen, verkrijgt men dan
of
Men kan derhalve uit de proef de verhouding afleiden van de
hoeveelheden warmte die een gram water voor verschillende
temperatuurverhoogingen vereischt.

Proeven, naar dü beginsel genomen, en ook andere onderzoekingen hebben geleerd dat op weinig na aan een gram water
voor achtereenvolgende gelijke temperatuurverhoogingen even groote
Jweveelheden warmte moeten worden toegevoerd. Hetzelfde geldt
van andere stoffen, en zal in het vervolg worden aangenomen.
Was deze wet volkomen juist, dan zou in het bovengenoemde
geval het warme water m1 (t1 - t) calorieen hebben afgestaan,
en het koude m 2 (t- t 2) calorieën hebben opgenomen. Uit de
gelijkstelling van beide uitdrukkingen zou men voor de eindtemperatuur vinden

t __ m 1 ~]f 11'1_"A!_2
-

1n1

+ m2 '

.en dus, wanneer m1 = m1 was,
t

= t

(tl

+ t).

De hoeveelheid warmte die vereisebt wordt om de temperatuur van
een gram water 1° te doen stijgen, is in werkelijkheid van de begintemperatuur afhankelijk. Zij is een minimum bij ongeveer 35°_ Volgens
de laatste onderzoekingen is, wanneer de calorie gedefinieerd wordt als
boven, voor de verwarming van 0' tot 1° ongeveer 1,009 cal. en voor
·de verwarming van 99° tot 100° 1,006 calorie noodig.
§ 135. Calorimeter. Zoo noemt men een bakje met een af-

_gewogen hoeveelheid water, waarin een gevoelige thermometer
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(in tienden of vijftigsten van graden verdeeld) geplaatst is1
en dat dient om hoeveelheden warmte te meten. Men moet
daartoe die warmte aan het water meedeelen, en de temperatuurverbeoging bepalen. Op deze wijze kan b.v. de warmte
worden gemeten, die door een electrischen stroom ontwikkeld
wordt in eeri metaaldraad, die in het water van den calorimeter geplaatst is, de warmte die door mechanischen arbeid)
wordt voortgebracht, of, wanneer in het water een spiraalvor-·
mig gewonden buis geplaatst is, door welke een damp wordt
geleid, de warmte die ontstaat bij de verdichting van dezen
damp tot vloeistof.
Men kan ook proeven nemen, waarbij aan den calorimeter
warmte wordt onttrokken; het bedrag daarvan wordt gevonden uit de hoeveelheid water en de daling die de temperatuur ondergaat.
Als voorbeeld van zulk een proef kan de bepaling dienen
van de hoeveelheid warmte die noodig is om de massa-eenheid.
Us te smelten.
§ 136. Smeltingswarmte van ijs. Men verbeelde zich in een
vat een zekere hoeveelheid ijs, waarvan de temperatuur beneden 0° ligt. Wordt warmte aan dit vat toegevoerd, en gelijkel\jk over de geheele massa verdeeld, dan zal er geen ijs
smelten vóór de temperatuur tot 0° is gestegen. Zoodra dit
gebeurd is, begint bij voortdurenden warmtetoevoer de smelting, maar de temperatuur blijft 0° tot dat al het ijs is gesmolten.·
Dergelijke verschijnselen doen zich bij alle smeltende lichamen voor. De hoeveelheid warmte die men aan een grarn van
een vast lichaam rnoet toevoeren, om, nadat het reeds tot het
smeltpunt verhit is, het lichaam in een vloeistof van dezelfde
temperatuur te veranderen, wordt de srneltings·warmte van het
lichaam genoemd.
Ten einde deze warmtehoeveelheid voor ijs te bepalen,.
brengt men in den bovengenoemden oalorimeter een stuk
droog ijs van 0° C., klein genoeg om geheel in water over te
gaan. Uit de eindtemperatuur van d~n calorimeter, het gewicht
van het water en dat van het ijs kan men de smeltingswarmte afleiden.
Men heeft gevonden dat zij 8<J caloriefin bedraagt.
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Nu eenmaal dit getal bekend is, kan men hoeveelheden
warmte ook meten, door ze aart een ijsmassa van 0° mee t~
deelen en te bepalen hoeveel ijs erdoor gesmolten wordt (\iscalorimeter). WU zullen intusschen aannemen dat men van
den in de vorige § genoemden calorimeter gebruik maakt.
§ 137 .. Soortelijke warmte. Wij brengen een afgewogen
hoeveelheid van een vaste of vloeibare stof, die tot een temperatuur t1 verwarmd is, welke boven de begintemperatuur t~
van den calorimeter ligt, in dezen laatsten, en lezen den stand
t van den thermometer af op het oogenblik waarop de warmtewisseling tusschen het water en de te onderzoeken stof is opgehouden. Weegt het water in den calorimeter m 2 gram, dan,
heeft dit, daar de temperatuur ervan van t~ tot t gestegen is~
m 2 (t- t2 ) calorieên ontvangen. Evenveel warmte is derhalv~
door het onderzochte lichaam, waarvan het gewicht m1 gram
zij, afgestaan, terwijl de temperatuur van t1 tot t is gedaald;
evenveel warmte zou men aan dat lichaam moeten toevoeren
om het omgekeerd van t 0 tot t1° te verhitten. Men besluit
daaruit dat, om 1 gram van de onderzochte stof 1 graad in
temperatuur te doen stijgen,
m2 ( t - t.,)
C=

m1

(t1

-

t)

calorieên noodig zijn. Dit getal c wordt de soortelijke warmte
van het onderzochte lichaam genoemd.
Men kan ook zeggen dat cle soortelijke warmte van een stof
de verHouding is tusschen cle hoeveelheid taarmte die men noocliq
heeft om een zeker gewicht van die stof te verwarmen, en die,
welke vereischt wordt om een gelijk gewicht water evenveel in
temperatuur te doen stijgen.
De soortelijke warmte is voor alle onderzochte vaste en
vloeibare lichamen kleiner dan de eenheid. Een hoeveelheid
kwik b.v. vereisebt voor een zekere temperatuurverhooging
ongeveer 30 maal minder warmte dan een gelijk gewicht water.
In plaats van de uitdrukking "soortelijke warmte" bezigt men soms
het woord warmte-capaciteit. Dit wordt ook gebruikt oin de hoeveelheid
warmte aan te duiden, die een voorwerp, al weegt het niet juist 1 gram,
al bestaat het zelfs niet uit een homogene stof, moet opnemen om 1"
in temperatuur te stijgen. Is het lichaam homogeen, weegt het m gram,
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en is de soortelijke warmte van de stof waaruit het bestaat c, dan is de
warmte-capaciteit m c. Bestaat het voorwerp uit m 1 gram van een stof
diè de soortelijke warmte c1 heeft, m 2 gram van een stof met de soortelijke warmte c2 , enz., dan is de warmte-capaciteit m 1 c1 + m 2 c2 +enz.
Deze uitdrukking stelt ook de hoeveelheid water voor, die voor een
zelfde temperatuurverhooging evenveel warm,te vereisebt als het voorwerp, de hoeveelheid water dus, waarmee dit laatste in dit opzicht gelijk staat. Men noemt daarom de uitdrukking ook de waterwaarde van
het voorwerp.
Bij elke proef met een calorimeter verandert niet alleen de temperatuur van het water, maar in gelijke mate die van het vat waarin het
zich bevindt, en dat in den regel uit dun messing- of platinablik bestaat; eveneens die van den thermometer en van den roerder, dien men
noodig heeft om zich van een overal even hooge temperatuur in de geheele watermassa te verzekeren.
Men kan deze omstandigheid in rekening brengen, wanneer men de
waterwaarde van den geheelen calorimeter kent; men stelt nl. bij de berekening van de proeven die waarde voor het gewicht van het water in
de plaats.
De waterwaarde kan worden berekend, wanneer men het gewicht en
de soortelijke warmte kent van de versehillênde lichamen die in het spel
komen; zij kan ook ex~erimenteel worden bepaald. De lezer zal daartoe
.gemakkelijk een middel kunnen bedenken.
Eveneens zal men inzien dat men, wanneer de omstandigheden het
wenschelijk maken, in den calorimeter in plaat.-; van water een andere
vloeistof kan bezigen, mits de soortelijke warmte daarvan bekend is. \V ij
:zullen naderhand een paar gevallen aantreffen, waarin men mn een gas
als calorimetrisch lichaam gebruik maakt.
§ 138. · Warmtewisseling tusschen den calorimeter en d6

i)mgeving. Wet van de afkoeling. Een voorname bron van
fouten bij calorimetrische bepalingen is gelegen in de omstandigheid dat, zoodra de temperatuur van een lichaam van die der
-omringende voorwerpen verschilt, het warmte daaraan afstaat of
daarvan ontvangt. De wijzen waarop de warmte van warme
.naar koude lichamen overgaat, zullen weldra besproken worden; nu vermelden wij alleen dat de hoeveelheid warmte die
onder gelijke omstandigheden in c1'3 tijdseenheid overgaat, geble-

.ken is, evenredig met het temperatuurverschil te zijn, zoolang
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dit laatste klein genoeg is (wet van NEWTON). Hoe groot de hoeYeelheid warmte is, die een lichaam gedurende zekeren tijd
aan de omgeving afstaat, of daarvan ontvangt, kan experimenteel bepaald worden, wanneer in het lichaam geen werkingen
plaats hebben, waardoor warmte wordt opgewekt of verdwijnt;
het is voor dit doel voldoende, de temperatuur van het lichaam
van tijd tot tijd af te lezen.
Door dit b\j een calorimeter te doen, vóór dat de proef
waarvoor hij bestemd is, genomen wordt, of na afloop van die
proef, kan men bepalen hoeveel calorieên hij, gedurende een
minuut b.v., aan de omgeving afstaat, wanneer zijn tempera·
tuur nu eens deze, dan weer die hoogte boven die van de
Qmringende voorwerpen heeft. Van deze uitkomsten kan men
gebruik maken om een oordeel te krijgen over de hoeveelheid
warmte die de toestel gedurende de proef zelf heeft verloren
Qf opgenomen; natuurlijk is het daarbij noodig, den t\jd in
aanmerking te nemen, die voor het nemen daarvan noodig is
geweest.
Ofschoon de invloed van de omgeving op deze wijze in rekening kan
worden gebracht, is het voor de nauwkeurigheid der uitkomsten van belang dat de correctie, waarin een vrij groote relatieve fout kan blijven
bestaan, een klein bedrag heeft; men moet dus de warmtewisseling met
de omgeving zd"oveel mogelijk verhinderen. Bovendien moet worden opgemerkt dat het verschijnsel alleen bij kleine temperatuurverschillen een
eenvoudigen gang heeft; men werkt· daarom nooit met verschillen van
een groot aantal grad~n.
Een kunstgreep om de correctie klein te rnaken bestaat .hierin, dat
men de temperatuur van den calorimeter gedurende de eene helft van
de proef lager en gedurende de andere helft hooger dan die van de
omgeYing laat zijn. De correctie kan achterwege blijven als het g€middelde der temperaturen die de calorimeter op een niet te klein genomen
aantal, even ver uiteenliggende oogenblikken heeft, gelijk is aan de
temperatuur van de omgeving.
§ 139. Mechanisch aequivalent van de warmte-eenheid.

Zoo noemt men de hoeveelheid mechanisch arbeidsvermogen die
ontstaat wanneer één warmte-eenheid verdwijnt, of die omgekeerd
moet worden opgeofferd, om één calorie te voorschijn te brengen.
De proeven waarop aan het slot van § 131 gedoeld werd, en
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die wij nu kunnen leeren kennen, hebben doen zien clat die
hoeveelheid onder ctlle omstandigheden even groot is. Aan den
Engelsehen natuurkundige JouLE heeft men een jaren lange
reeks van onderzoekingen over het mechanisch warmte-aequivalent te danken, waarvan de eerste uitkomsten in 1850 werden bekend gemaakt.
Wij zullen een der door hem gevolgde methoden nader bespreken.
In een met water gevuld geelkoperen vat, dat als calorimeter diende, was een verticale as van geel koper geplaatst,
waaraan 16 schoepen, in 8 verschillende verticale vlakken
staande, waren bevestigd. De as was door het deksel van den
calorimeter heen verlengd; zijn boveneinde bestond uit een
dikkeren cilinder, waarom twee koorden waren gewikkeld, die
op een wijze waarover wij niet in bijzonderheden behoeven
te treden, door een tweetal dalende gewichten van de as werden áfgewonden. De as en daarmee het geheele vleugelrad
kreeg op deze wijze een draaiende beweging, die korten ttid
na het loslaten der gewichten een standvastige snelheid aannam door de wrijving in het water. Om dezen weerstand te
vergrooten waren in den calorimeter eenige vaste tusschenschotten aangebracht, met i.nsnijdingen door welke de schoepen
zich slechts met een geringe speelruimte konden bewegen.
Het doel van het onderzoek was, het verlies in potentieale
energie, dat de gewichten ondergaan; te vergelijken met de
warmte-ontwikkeling in den calorimeter.
In het water was een. gevoelige thermometer met een wille·
keurige schaalverdeeling geplaatst. De vergelijking daarvan met
een standaard thermometer, die naar de schaal van FARREN·
HEIT (vriespunt 32°, kookpunt 212°) verdeeld was, leerde dat
12,95 schaaldeelan met 1° F. overeenstemden. Daar bij de
atlezing twintigsten van schaaldealen werden geschat, kon men
tot op 1/200 graad· F. waarnemen .
. Liet men de gewichten éénmaal van de beschikbare hoogte
dalen, dan ontstond maar een geringe temperatuurverlrooging;
JouLE liet daarom bij elke proef de gèwichten 20 maal vallen.
De cilinder waarop de koorden gewikkeld waren kon nl. van
de as van het vleugelrad worden gescheiden; door hem daarna
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met behulp van een kruk rond te draaien, kon men de koorden opwikkelen zonder dat de schoepen mee bewogen werden.
JouLE nam allA voorzorgen om de warmtewisseling tusschen
den calorimeter en de omgeving zoo klein mogelUk te maken.
De geheele toestel was opgesteld in een kelder, waarin de
temperatuur der lucht weinig veranderde; de calorimeter had
met .de houten tafel waarop hij geplaatst was, weinig punten
van aanraking: en de as bestond uit twee door een stuk hout
verbonden deelen, zoodat de warmtegeleiding tusschen die
deelen zeer gering was. EindelUk was de calorimeter door een
groot houten scherm tegen de warmtestraling van het lichaam
van den proefnemer beschut.
Ondanks al deze voorzorgen was het noodig den invloed van
de warmtestraling en -geleiding te bepalen. Om dit te doen,
liet Jo"CLE vóór of na elke proef, die, zooals reeds gezegd
werd, uit een twintigmaal herhaald vallen van de gewichten
bestond, den calorimeter aan zich zelf over, en bepaalde de
verandering die zijn tem.Peratuur onderging in een tijd gelijk
aan dien, welken de proef zelf vereischte, een tijd die 35 minu~
ten bedroeg.
JouLE nam 40 proeven met den beschreven toestel. Uit de
uitkomsten kan men afleiden dat de hoeveelheid warmte die
men aan een gram water moet toevoeren om de temperatuur van
15° tot 16° C. te doen stijgen, gelijk staat met 416,0 >< 10 5 ergen.
~ 140. Andere proeven van Joule. Dergelijke proeven als !le boven
beschrevene' werden genomen met een ijzèren vat, met kwik gevuld, en
waarin een ijzeren vleugelrad werd rond bewogen. Een eerste reeks van
deze proeven geeft in plaats van het bovenstaande getal 416,1 X 105;
een tweede reeks 417,5 X 105.
Verder werd gebruik gemaakt van de wrijving van ijzer op ijzer in
een met kwik gevulden calorimeter. Daardoor werden achtereenvolgens
uitkomsten verkregen, die in onze eenheden 417,8 X 10 5 en 416,7 X 1 ()5
bedragen, terwijl eindelijk latere proeven van JovLE (1878), waarbij bij
met water werkte, het getal 415,9 X 10 5 geven, dat men als de einduitkomst van zijn onderzoekingen kan beschouwen.

Uit de overeenstemming tusschen de langs verschillenden
weg verkregen getallen mag men het besluit trekken dat, hoe

men de proeven ook inricht, voor elke eenheid mechanisch ar-
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beidsvermogen die verdwijnt, steeds evenveel warmte te voorschijn
komt. Men kan dus inderdaad gevoegelijk zeggen dat het
mechanische arbeidsvermogen in warmte wordt omgezet.
Deze gevolgtrekking wordt nog bevestigd door de uitkomsten van
andere metingen van JouLE, die, al lieten zij een mindere nauwkeurigheid toe, toch vermelding verdienen, omdat zij naar geheel andere methoden werden. verricht. Uit de proeven over de temperatuurverhooging bij
het samendrukken van lucht vindt men 429,6 X 105 en uit die over de
warmte-ontwikkeling bij het stroomen van water door nauwe buizen
414,6 X105.
§141. Toestel van Puluj. Deze eenvoudige toestel ter bepaling van
het mechanisch warmte-aequi,·alent bestaat uit twee \jzeren bekertjes in•
den vorm van afgeknotte kegels, waarvan het eene in het andere past.
De buitenste kegel A is in verticalen stand op den top van een vertieale
as bevestigd en kan aldus snel om zijn meetkuttdige as worden romlgedraaid. Hij wu daarbij door de wrijving den binnensten kegel IJ meesleepen, maar deze wordt door een kracht, die men meten kan,, stil gehouden. Aan zijn boveneinde, dat een weinig boven A uitsteekt, is nl.
een horizontale houten arm, in 't verlengde van een straal, bevestigd;
aan 't uiteinde daarvan is een draad vastgemaakt, die in horizontale
richting, en wel loodrecht op den arm naar een katrolschijfloopt, waar
hij over heen gt:slagen is, zoodat het vrije einde naar beneden hangt. Dit
einde draagt èen gewicht P, dat zoo geregeld wordt dat B bij het
draaien van A zoo goed mogelijk stilstaat. De binnenste kegel bevat een
hoeveelheid kwik en daarin staat het reservoir. van een thermometer.
Daar de draaiing snel kan plaats hebben en zoo iang kan worden voortgezet als men wil, kan men gemakkelijk een temperatuurverhooging van
eenige graden krijgen. (Bij de proeven van JouLE bedroeg de temperatuurverhooging niet veel meer dan een halven graad F.)
De buitenste kegel is van de as waarop hij rust, gescheiden door een
zelfstandigheid die de warmte weinig doorlaat, maar toch is het noodig,
door opzettelijke waarnemingen te bepalen hoeveel warmte aan de omgeving wordt afgestaan.
Uit de met het oog hierop gecorrigeerde temperatuurverhooging, in
verband met de waterwaarde van de ijzeren kegels en het kwik, vindt.
men de hoeveelheid ontwikkelde warmte. Wat den verrichten arbeid betreft, valt op te merken dat men niet den arbeid bepaalt, die werkelijk
in 't geheel verricht is. Dat zou ook niet doelmatig zijn, daar deze arbeid
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dient om de wrlJvmg te overwinnen, niet alleen tusschen de kegels"
maar ook op de plaatsen waar de verticale as ondersteund is. Hoeveel
warmte daar wordt ontwikkeld, kan niet worden gemeten. Wat men in
werkelijkheid uit de gegevens van de proef kan afleiden, is de arbeid:
die noodig zou zijn om den buitensten kegel te bewegen, wanneer alleen
de wrijving tusschen de kegels zich daàrtegen verzette; dit is juist de
arbeid die aan de gemeten hoeveelheid warmte beantwoordt.
Als op een lichaam dat om een as draait, een kracht werkt, die loodrecht staat op het vlak, door haar aangrijpingspunt en de as.gebracht,.
zullen wij den afstand van het aangrijpingspunt tot de as den hefbommann noemen, waaraan de kracht werkt. Verder zullen wij dergelijke krachten, op een van de beide k~geh; werkende, positief of negatief noemen, al naarmate zij een wenteling trachten teweeg te brengen
in cle riehting waarin de buitenste kegel wordt gedraaid, of in de tegengestelde richting.
Op den binnensten kegel werken nu, wegens de wrijving, tal van
kraehten in de positieve richting, maar deze worden in evenwicht gehöuden door de spanning P van het koord, in negatieve richting werkende
aan een hefboomsarm, dien men gemakkelijk kan meten en dien wij a
zullen noemen. Daaruit volgt dat a~ de uit de wrijving voortvloeiende
krachten gelijk staan met een lo·acht P in positieve richting aan een
hefboomsarm a. Ma~tr, wegens de wet van de werking en terugwerking,,
moeten dan de krachten die de binnenste kegel op den buitensten uitoefent, .op hetzelfde neerkorm'n als een negatieve kraeht P, al weer aan
dienzelfden hefboomsarm. Als dus de binnenste kegel was weggenomen,
maar de houten arm aan den bnitensten was bevestigd, en gednrende
het ronddraaien op het uiteinde steeds in loodrechte - en wel in negatieve - richting een weerstand J' werkte, zon de buitenste kegel e\·en
sterk worden tegengehouden als nu do'Jr den binnensten kegel. Om dien
weerstand te overwinnen zou een positieve kracht P aan datzelfde uiteinde voldoende zijn; m.a.w.: wanneer alleen de wrijving tussehen de
kegels ·jn 't spel was, zou de bnitenste kunnen worden bewogen door een
positieve kracht P aan een hefboomsarm a. Bij eén wenteling zou 't
aangrijpingspunt van die kracht een weg 2 7r a doorloopen, en dus de
arbeid 2 7r a P bedragen. Meet men nu nog 't aantal wentelingen n, dan
is de gezochte arbeid 2 7r na 1'.
§142. Proeven van Rowland. Naar hetzt'lfde beginsel als PeuJ.r heeft
de Amerikaanscl1e natuurkundige Howu:-.~n een onderzoek op groote
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schaal over het mechanisch warmte-aequivalent wrricht. Hij bezigde
daarbij een calorimeter die een 8-tal kilogrammen water bevatte en ongeveer was ingericht als die van JouLE. De as met de schoepen werd
echter door een stoommachine in beweging gebracht, en de calorimeter
zelf, die aan een draad was opgehangen, werd op dergelijke wijze als de
binnenste kegel van PULUJ verhinderd aan deze beweging deel te nemen.
Deze met groote zorg volbrachte metingen leidden tot de uitkomst dat de
hoeveelheid warmte, noodig om een gram water van 15° tot 16° te yerhitten, gelijk staat met 419 X 10 5 ergen. Dit getal is grooter ~an het
door JoULE gevondene, maar het gelukte RoWLA:\D, de oorzaken van het
verschil aan. te wijzen. Terwijl hij zelf de temperaturen opgeeft in graden van een -thermometer die op de uitzetting van lucht berust, iets
dat om later te vermelden redenen bij nauwkeurige onderzoekingen de
voorkeur verdient, maakte JouLE van de aanwijzingen van een kwikthermometer gebruik. Een uitvoerig onderzoek van thermometers leerde dat
het verschil, althans voor een aanmerkelijk deel, aan deze omstandigheid
moet worden toegeschreven, terwijl het schijnt dat het overblijvende
verschil aan mindere nauwkeurigheid van JouLE's waarnemingen mag
worden geweten.

Op grond van de onderzoekingen van RowLAND en van die
van verscheidene latere natuurkundigen, waarbU wij niet zullen stilstaan, kan het mechanisch aeqnivalent der warmte-eenheid
op 419 X 10" ergen worden gesteld.
§ 143. Omzetting van warmte in mechanisch arbeidsvermogen. Bij al de voorgaande proeven liet men warmte ontstaan uit ander arbeidsvermogen. Het omgekeerde gebeurt in
de stoommachines. HmN heeft uitvoerige o.nderzoekingen verricht over de versch\jnselen die daarin plaats hebben; hij heeft
den arbeid gemeten, die door den stoom, als hij den zuiger
voortdrijft, verricht wordt, en de noodige gegevens verzameld
om zoowel de hoeveelheid warmte die in den stoomketel door
het water wordt opgenomen, als die, welke bij de verdichting
van den stoom tot water ontstaat, te bepalen. Het bleek hem
dat werkelijk de laatste hoeveelheid kleiner is dan de eerste;
door het verschil van beide met den arbeid te vergelijken,
zou men het mechanisch warmte-aequivalent kunnen berekenen,
als men de ingewikkelde verschijnselen in een stoomwerktuig met dezelfde nauwkeurigheid kon bestudceren als die,
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welke wij onder opzettelijk vereenvoudigde omstandigheden in
een laboratorium laten plaats hebben. De getallen die HmN
uit zijn proeven afleidt, wUken dan ook aanmerkelijk van de
boven meegedeelde uitkomst af.
Wij zullen later aan de eigenschappen van gasvormige
lichamen een bepaling van het mechanisch warmte-aequivalent
ontleenen, die minder rechtstteeksch is dan de door JouLE en
RowLAND verrichte. Zij zal een nieuw bewUs er voor leveren,
dat dezelfde waarde gevonden wordt uit verschijnselen waarbij
warmte verdwijnt, als uit die, waarbij zij ontstaat.
§ 14:4. AJgemeene geldigheid der wet van het behoud van
arbeidsvermogen. Verschiliende opvattingen. Het onderzoek
van andere natuurkundige verschijnselen heeft evenals dat van
de warmteverschijnselen steeds de wet van het behoud van
arbeidsvermogen bevestigd. Wij moeten ons voorstellen, zooals
reeds in § 114 werd gezegd, dat elk lichaam een bepaald
arbeidsvermogen heeft, waarvan het bedrag van het volume,
de temperatuur en in het algemeen van alle grootheden die
den toestand van het lichaam bepalen, afhangt. Bij een stelsel
van lichamen hebben wij met het arbeidsvermogen te doen,
dat aan elk daarvan eigen is, waarbij dan nog de potentieele
energie komt, die beantwoordt aan de krachten welke de
lichamen van een middenstof ondervinden, en die strikt genomen als arbeidsvermogen van die middenstof moet worden
opgevat (§ § 126, 129). Is een stelsel aan uitwendige invloeden
onttrokken, dan blijft het gezamenlijke arbeidsvermogen onver·
anderd. Daarentegen neemt dit toe of af, zoodra er arbeid op
of door het stelsel gedaan wordt, of energie daaraan wordt
meegedeeld of onttrokken, waarbij dan de toe- of afname met
den verrichten arbeid of met het bedrag der toe- of afgevoerde
energie overeenstemt.
Terwijl wij in den loop van onze beschouwingen nog ver·
schillende "vormen" van arbeidsvermogen zullen leeren kennen, merken w~i nu het volgende op.
a. Wanneer men de balans voor het arheidsvermogen van
een stelsel wil opmaken, moet men altijd een bepaald tijdsverloop of een bepaalde verandering in het oog vatten. Ook
moet men bedenken dat in de vergelijking die cle u:et der energie
L. I.
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uitdrukt, elke term een arbeid of een arbeidsvermogen moet voorstellen. Een spanning, een weerstand, een hoeveelheid electri·

citeit (zooals later zal blijken) kunnen niet als termen in de
vergel\jki!Jg voorkomen, wel de arbeid van een spanning of
weerstand, een hoeveelheid warmte, of de energie van een
geêlectriseerd lichaam.
b. 1n tegenstelling met de kinetische energie die een lichaam
heeft als het zich in zijn geheel beweegt, en met de potentieele energie die aan uitwendige krachten zooals de zwaarte,
kracht beantwoordt, noemt men het arbeidsvermogen dat een
lichaam verder bezit, dikw~ils de inwendige energie daarvan.
:Men kan zich :Q.U menigmaal tevreden stellen met het inzicht
dat elk lichaam een. bepaalde inwendige energie heeft, en met
hetgeen de waarnemingen ons over het bedrag daarvan leeren.
Wil men echter in het mechanisme van de verschijnselen
doordringen en deze uit de bewegingen en onderlinge werkingen van de kleinste deeltjes (molekuleo, atomen) verklaren,
dan moet men zich voorstellen dat h~ inwendige arbeidsvermogen samengesteld is uit de potentieele energie van de elkaar
aantrekkende of afstootende deeltjes (welke energie eigenlijk
in het medium tusschen die deeltjes moet worden gezocht)
en de kinetische energie van de molekulaire bewegingen.
Met welk bedrag nu bij een of. ander versch\jnsel elk de.el
van het inwendige arbeidsvermogen op zich zelf verandert,
kan men .uit de wet· der energie niet afleiden; daartoe zijn
andere beschouwingen noodig, die ons echter dikwtjls min of
meer in het onzekere laten. Het ligt b.v. voor de hand, aan .
te nemen dat, wanneer een veerkrachtig lichaam wordt uit·
gerekt of gebogen_, vooral het arbeidsvermogen van plaats der
op elkaar werkende molekulen is veranderd, maar misschien is
hierbij toch ook de kinetische energie van de deeltjes niet geheel dezelfde gebleven. Evenzoo mogen wij, daar alles voor
de metming pleit dat de warmte in een molekulaire .beweging
bestaat, ons wel voorstellen dat bij verhocging van tempera·
tuur vooral de kinetische energie van de deeltjes toeneemt,
maar moeten wij toch niet vergeten. dat wegens .de uitzetting
van het lichaam de elkaar aantrekkende molekulen ook een
grooter arbeidsvermogen van plaats hebben gekregen.
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c. Met het oog op de verschillende opvattingen· waarvan
men zich kan bedienen, vestigen ·wij nog eens de aandacht
op een lichaam A dat over een ruw horizontaal vlak B voortschuift en door de wrijving· tot rust komt. Let men alleen
op de beweging van het lichaam in zün geheel, zonder aan
de ontwikkelde warmte te denken,· dan kan men zeggen dat
de kinetische energie van het lichaam verandert met een bedrag, gelijk aan den negatieven arbeid van de wrijving die het
van het vlak ondervindt. Daarentegen k!;ijgt het vlak B, wanneer wij het vast houden, geen kinetische energie, en de
kracht, die het lichaam A erop uitoefent, doet dan ook geen
arbeid, daar de punten waar die kracht aangrijpt (nl. de punten van B) zich niet verplaatsen. Bij deze opvatting zou men
dus moeten zeggen dat het gezamenlijke arbeidsvermogen
kleiner wordt, en dit hangt hiermee samen, dat wel is waar
de lichamen gelijke en tegengestelde krachten op elkaar uitÇ>efenen, .maar dat deze hier geen gel\jke en tegengestelde
arbeiden verrichten, en wel omdat de aangrijpingspurtten van
de eene kracht zich wel en die van de andere zich niet verplaatsen.
Dat in werkelijkheid geen arbeidsvermogen verloren gaat
ziet men eerst in, wanneer men op de ontwikkelde warmte
let. Wil men zich deze nu als een molekulaire beweging voorstellen en inzien op welke wijze die beweging in intensiteit
toeneemt, dan moet men niet aan één kracht, de wrijving,
denken, die het ePne lichaam op het andere uitosfent, maar
deze opvatten als de resultante van tallooze krachten, waarmee de molekulen van het eene lichaam op die van het andere
werken.
§ 145. Nadere beschouwing van de warmtebeweging. NeAmt
men aan dat het alleen de kinetische energie is, die bij een
temperatuurverhooging toeneemt, dan kan men tot oen schatting geraken van de snelheden die bij de molekulaire bewegingen voorkomen. Om b.v. een gram kwik van 0° tot 100°
te verwarmen, zijn, daar de <soortelijke warmte 0,031 is, 3,1
calorieën noodig, gelijk staande met bijna 13 X 10 7 ergon. Noemen wij de gemiddelde snelheid der molekulen, in centimeters
per seconde uitgedrukt, bij 0° V0 en bij 100° V100 , dan is bij
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de eerste temperatuur het arbeidsvermogen van beweging t v0 2 ,
bij de laatste i V100 2 • Daar nl. de kinetische energie niet van
cte richting der beweging afhangt, is zij, als de molekulen
met een zekere gemiddelde snelheid op onregelmatige wijze
heen- en weergaan, even groot als wanneer zij zich alle met
die snelheid naar dezelfde zijde bewogen.
Men moet nu hebben
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Wel berust deze uitkomst op een onderstelling die niet volkomen juist is, maar een geheel verkeerd denkbeeld van de
molekulaire snelheden geeft zij toch zeker niet.
Wij knoopen aan deze beschouwing nog het volgende vast.
Daar iedereen zal zeggen dat een verhit voorwerp meer
"warmte" bevat dan een koud lichaam, ligt het voor de hand,
den naam "warmte" toe te passen op de inwendige energie
die door temperatuurverhooging toeneemt. Zullen wij nu echter dien naam ook gebruiken voor het arbeidsvermogen dat
water van 0° meer bevat dan ijs van 0° - welk meerder
arbeidsvermogen de stof door toevoer van warmte heeft gekregen (§ 136) - ofschoon hier de temperatuur in beide gevallen dezelfde is? Of voor het arbeidsvermogen van een gelijktijdig verhitte en gespannen veer, al kunnen wij hier niet
geheel uitmaken welk deel daarvan aan de vormverandering
en welk deel aan de temperatuurverhooging beantwoordt?
Als men zich nauwkeurig wil .uitdrukken is dit gebruik van
het woord "warmte" niet aan te bevelen en doet men beter
van het "inwendige arbeidsvermogen" te spreken. Dit neemt
niet weg dat men, wanneer er geen misverstand is te vreezen,
den naam "warn1te" wel eens kan bezigen hetzij voor het geheele inwendige arbeidsvermogen, hetzij voor de kinetische
energie, of ook, iets vager, voor de molekulaire beweging zelf.
De benaming "warmte" is zeer geschikt om het arbeidsvermogen aan te duiden, dat een lichaam .A ten gevolge van zijn
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hoogere temperatuur aan een lichaam B bij aanraking meedeelt;
inderdaad kan dit arbeidsvermogen scherp gescheiden worden
van de energie die door gewone mechanische werking (§ 115)
kan overgaan. Toch komen in den grond der zaak, volgens de
molekulaire theorie, deze twee wijzen van overgang op hetzelfde neer. Hèt arbeidsvermogen dat A aan B door mechanische werkingen geeft, komt overeen met den arbeid dien de
door A op B uitgeoefende krachten verrichten. Evenzoo is het
arbeidsvermogen dat bij een aanraking als warmte overgaat,
gelijk aan den arbeid van de tallooze mDlekulaire krachten
die de deeltjes van het eene lichaam op die van het andere
uitoefenen. Wij kunnen echter de werking van elk dezer krachten in het bijzonder niet nagaan; alleen hun gezamenlijke
arbeid is voor de waarneming toegankelijk.
§ 146. Mededeeling en voortplanting van de warmte. De
overgang van warmte kan op verschillende w\jzen plaats hebben. Bij de onmiddellijke aanraking van twee voorwerpen van
verschillende temperatuur deelen de deeltjes van het eene
hun snelheid mee aan die van het andere, die in hun onmiddellijke nabijheid liggen. Op dezelfde wijze kan een overgang
van warmte tusschen de molekulen van eenzelfde lichaam
plaats hebben; is op één plaats de temperatuur hooger dan
op andere plaatsen, dan staat het warme deel warmte af aan
de onmiddellijk daarnaast liggende deelen, deze op hun beurt
aan meer verwijderde, en zoo verder, tot ten slotte de warmtebeweging zich over het geheele lichaam heeft uitgebreid. Dit
verschijnsel, dat men warmtegeleiding noemt, heeft in verschillende stofl'en in zeer ongelijke mate plaats; bij een zelfde
temperatuurverschil tusschen twee deelen van het lichaam zal,
naar gelang van zijn geleidingsvermogen, in denzelfden tijd
meer of minder warmte overgaan. Goede geleiders zijn de
metalen, minder goede hout, glas, dierlUke en plantaardige
"\veefsels, slechte geleiders gassen en vloeistoffen, met uitzon-.
dering van vloeibare metalen.
Op geheel andere wijze plant de warmte zich voort door
straling. Deze kan in een luchtledige ruimte plaats.hebben en
terwijl de warmtegeleiding reeds voor afstanden van eenige
centimeters een merkbaren tijd noodig heeft, plant zich de
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stralende. warmte met 7-eer groote snelheid voort. Het is gebleken dat het verschijnsel nauw samenhangt met het licht,
wat men begrijpelijk zal vinden, als men opmerkt dat een
lichaam dat beneden 500° alleen warmte uitstraalt, bij deze
temperatuur ook licht begint te geven, terwijl het toch niet
waarschijnlijk is,. dat de aa:rd van de molekulaire bewegingen
plotseling geheel zou veranderen.
Wanneer een warm voorwerp in een vloeistof of een gas
geplaatst is, bemerkt men naast de warmtestraling en de
rechtstreeksche geleiding nog een derde verschijnsel. De deelen
van de omringende stof, die met het warme. voorwerp in aanraking zijn, worden eerst verhit, zij 7-etten zich daarbij uit,
wol,"den lichter, en stijgen. dientengevolge omhoog. Nieuwe
deelen van de stof nemen hun plaats in, om op hun beurt
verwarmd te worden, en zoo verspreidt zich de warmte door
de geheele stofmassa, omdat zij wordt meegevoerd door de stof
zelf, waardoor zij wordt opgenomen.
§ 147. Bepaling van het verschil van het inwendige arbeidsvermogen in twee toestanden van een lichaam of een
stelsel van lichamen .. Duiden wij twee toestanden van een
lichaam of van een stelsel lichamen door de letters P en Q
aan, en noemen wij Up en Uq de waarden van het inwendige
arbeidsvermogen in die toestanden. Stel, dat w~i den ee_rsten
toestand werkelijk in. den tweeden kunnen doen overgaan, en
dat wij daartoe w calorieën moeten toevoeren. Laat bovendien
uitwendige krachten werken, die een arbeid van A ergen verrichten. Daar zoowel door dezen arbeid (§ 115) als door de
toegevoerde warmte de inwendige energie van het lichaam
vergroot wordt, hebben wij, wanneer wij de inwendige energie
in ergen uitdrukken, .
Uq - Up = E w +A, .
(13)
en wanneer z\j in calorieên wordt aangegeven,
A

Uq- Up=W+E·

Deze vergelijkingen, waarin E het mechanisch warmteaequivalent voorstelt, gelden ook, wanneer w en A beide of
een van beide negatief zijn; alleen kan men ze dan eenigszins anders in woorden uitdrukken. Is b.v. de arbeid van de
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uitwendige krachten - A, zoodat de eerste vergelijking wordt
. . (14)
Uq- U1, =Ew- A,.
dan kan men zeggen dat de toegevoerde warmte deels gediend

heeft om den uitwendigen weerstand, die zich ·tegen de toestandsverandering verzette, te overwinnen, om dus het · lichaam e~n
arbeid A te laten verrichten, deels ·om het inwendige arbeidsvermogen te vergrooten.
Het is goed de beteekenis van deze vergelijkingen reeds
nu door een paar voorbeelden op te helderen, ofschoon wij op
eenige der verschijnselen waaraan wij die ontleenen later uitvoeriger zullen terugkomen.

a. Als een vloeistof in een open vat tot het kookpunt verhit
is, stijgt bij verderen toevoer van warmte de._ temperatuur niet;
de vloeistof gaat in damp van dezelfde temperatuw· over. De
hoeveelheid warmte die men moet toevoeren om de massa-eenheid
vloeistof in damp van dezelfde temperatnur om te zetten, wordt
de verdampingswarmte genoemd; het bedrag daarvan kan uit
de waarnemingen worden afgeleid.
Wij verbeelden ons gemakshalve dàt de vloeistof zich in
een cilinder bevindt, onder een zuiger die gedur~nde de verdamping naar buiten wordt geschoven. Daar de ·damp een

drnk op den zniger nitoefent, verricht hij bij die verplaatsing
een arbeid, dien men u,it de grootte · van den druk en de verplaatsing van den zuiger kan afleiden. Stelt men in vergelijking (14) voor A dezen arbeid in de plaats, en voor 'W de
warmte die · men bij de verdamping heeft moeten toevoeren,
dan leert ons de formule hoeveel het inwendige arbeidsvermogen van den damp grooter is dan dat van de vloeistof.
Het zal naderhand blijken dat E w vrij wat grooter dan A
UP uitvalt. Dit is· ook begrijpeis, en dat dus werkelijk Uq
lijk als men bedenkt dat de vloeistofmolekulen elkaar aantrekken, zooals wij uit vele verschijnselen weten, en dat zij
dus bij dEr verdamping, waarbij de onderlinge afstanden vergroot worden, een grooter arbeidsve'rmogen van plaats krijgen.
Wat de kinetische energie betreft, kan men niet met dezelfde
zekerheid spreken. De damp heeft, zooals gezegd werd, dezelfde
temperatuur als de vloeistof, en veel pleit er v.oor dat onder
deze omstandigheden de molekulaire snelheden in beide even

>
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groot zullen zijn. Inderdaad is het niet onaannemel\jk dat d·e
mededeeling van warmte van 't eene lichaam aan 't andere
geheel bepaald wordt door de snelheden van de molekulen,
en dat dus de damp en de vloeistof, als die snelheden even
groot zijn, een thermometer tot denzelfden graad zullen kunnen verhitten. Onderstelt men volkomen gelijkheid van de
snelheden in damp en vloeistof, dan komt men tot de slotsom
dat de kinetische energie bij de verdamping niet is veranderd,
en dat dus de toegevoerde warmte heeft gediend om den uitwendigen arl)eid te verrichten en om de aantrekkende krachten te overwinnen.
b. Door samendrukking en afkoeling kunnen w\j een datnp
tot een vloeistof verdichten. Wat straks met den cilinder gebeurde kan b.v. ook omgekeerd plaats hebben; de zuiger wordt
naar beneden ge(!reven en een hoeveelheid warmte, gelijk aan
de straks toegevoerde, wordt aan den cilinder onttrokken.
Deze warmte is nu te danken, deels aan den arbeid van de
kracht die van buiten op den zuiger werkte, deels aan de vermindering van de inwendige energie.
Men kan zeggen dat de bedoelde warmte bij de verdichting
van den damp tot vloeistof ontstaan is. ZU werd nu aan het
stelsel onttrokken, maar het kan ook voorkomen, dat zU geheel óf gedeeltelijk daarin blijft. De temperatuurverhooging die
dan plaats heeft, kunnen wij weer deels aan den op het stelsel
verrichten uitwendigen arbeid, deels aan de krachten tusschen
de molekulen toeschrijven. Bij de nadering tot elkaar van éle
elkaar àantrekkende deeltjes worden de snelheden vergroot; voor
het verloren arbeidsvermogen van plaats komt de kinetische energie,
de warmte, in de plaats.
c. De warmte-ontwikkeling bij het ontstaan van een scheikundige verbinding moet aan een soortgelijke oorzaak worden
toegeschreven. De deeltjes die de verbinding aangaan, naderen
elkaar met èen versnel~e beweging; de ontwikkelde warmte of
kinetische energie is het aequivalent van het arbeidsvermogen van
plaats dat de deeltjes eerst, toen zij nog niet aan hun aantrekking gevolg hadden gegeven, hadden. Wij kunnen dit laatste
"scheikundig arbeidsvermogen van plaats" noemen. Bij de ontleding neemt het ten koste van de warmte toe.
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Het verdient intusschen opmerking dat bij proeven over de
warmteontwikkeling bij scheikundige werkingen (thermochèmisclw bèpalingen) gewoonlijk warmte aan 't stelsel wordt onttrokken (of toegevoerd) en ook uitwendige krachten een arbeid
kunnen verrichten; een van de vergelijkingen (13) en (14)
moet dan weer worden toegepast. Men verbeelde zich b.v. in
een calorimeter, door dunne platinawanden van het water gescheiden, een stelsel lichamen die door een scheikundige werking uit den toestand P in den toestand Q overgaan. Uit de
temperatuurverandering kan worden afgeleid hoeveel warinte
door het water aan het stelsel is meegedeeld of onttrokken,
en dus ook, als zoo noodig op den arbeid van uitwendige
krachten wordt gelet, hoeYeei het inwendige arbeidsvermogen
na de chemisêhe werking g:cooter of kleiner is dan daarvoor.
Men moet blj het bovenstaande in het oog houden dat men
bij twee lichamen die elkaar aantrekken, zeer goed van een
arbeidsvermogen van plaats kan spreken, al z\in zij zoo ver
van elkaar verwijderd, dat de aantrekking onmerkbaar is.
Rekent men b.v. dat een steen ten opzichte van de aarde een
potentieele energie 0 heeft, wanneer hij op den grond ligt, dan
heeft de potentieele energie een positieve waarde, zoodra hij
tot zekere hoogte is opgeheven. Stelt ~en zich nu voor dat
de aantrekking onmerkbaar wordt, als de afstand tot de aarde
boven een zekere lengte l komt, dan zal bij verwijdering tot
op dien afstand het arbeidsvermogen ván plaats van den steen
voortdurend toenemen, en het zal bij nog verdere verplaatsing
van de aarde af de waarde A behouden, die het op den afstand l had. Door, voor een wilekeurigen grooteren afstand,
neg altijd deze waarde aan het arbeidsvermogen toe te schrijven, geeft men alleen te kennen dat, wanneer de steen tot
het. oppervlak van de aarde daalt, er (al is. het nog niet dadelijk) een kracht op zal werken, die een arbeid A verricht.
Evenzoo kan men zeer goed zeggen dat een atoom waterstof
en flen atoom chloor, reelis terwijl zij nog buiten elkaars aantrekking z\jn, een zekere potentieele energie hebben.
Hoe groot het scheikundig arbeidsvermogen van plaats is,
blijkt uit .een eenvoudige berekening. Een gram chloor ontwikkelt bij de verbinding met waterstof 600 calorieên. Daar-
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uit volgt dat het tegenover de waterstof waarmee het zich
verbinden kan, een even groot arbeidsvermogen heeft als een
gewicht van 1000 gram ten opzichte van de aarde zou hebben, als het op een hoogte van ruim 250 m geplaatst was.
d. Dergelijke opmerkingen als w\j over de verdamping maakten, gelden ook voor de ·smelting. De hoeveelheid warmte die
gedurende deze verandering van aggregatietoestand moet worden toegevoerd, de smeltingswarmte (§ 136), dient, daar bij
de smelting geen noemenswaarde uitwendige arbeid verricht ·wordt,
tot verhooging van de inwendige energie. Neemt men aan dat
wegens het onveranderd bl~jven van de· temperatuur de kinetische energie· niet is veranderd, dan komt men tot het besluit
dat de vloeistof een grootere potentieele energie heeft dan het
vaste lichaam. Dit is, daar de deeltjes elkaar aantrekken, zeer
góed begrUpelijk in die gevallen, waar bij het smelten het
volume grooter wordt. Minder eenvoudig is de zaak bij een
stof als ~js, die zich bij het smelten samentrekt. Misschien bevat het ~js groepen van deeltjes die, al wordt het totale volume
kleiner, elk op zich zelf zich uitzetten en dus een grootere
potentieele energie· krijgen.
e. Ten slotte wijzen wU er op· dat een opgaaf over de ver·
anclering der inwendige energie van een stelsel bij een pljysische
of chemische omzetting alleen dan beteekenis heeft, als er bij
wordt gevoegd, in .welken toestand zich de lichamen vóór en na
de omzetting bevinden, en welke temperatuur zij telkens hebben.
Men heeft b.v. bepaald hoeveel het inwendige arbeidsvermogen van een gram waterdamp van 15° C. minder bedraagt
d~m de. energie van de daarin aanwezige zuurstof en waterstof, wanneer die gassen bij dezelfde temperatuur met elkaar
vermengd zijn. Wil men nu vloeibaar water van 15° vergelijken met het gasmengsel, dan vindt men een iets grooter
energieverschil, daar het arbeidsvermogen van het water klei•
ner is dan dat van den waterdamp. Heeft men een onderzoek
gedaan over de energie van het water in verschillende toestanden, en over die van de zuurstof en de waterstof bij verschillende temperaturen, dan kan men ook zeggen, hoeveel
de energie van b.v. een gram ijs kleiner is dan die van een
gram knalgas van 0°.
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Een scheikundige omzettingswarmte kan dikwijls bepaald
worden door de toestanden der lichamen vóór en na de omze.tting beide te vergelijken met een derden toestand.
Uit de verbrandingswarmte van phosphorus b.v. kan men
afleiden hoeveel de inwendige energie van het stelsel: 1 gram
phosphorus + de vrije zuurstof, waarmee hU zich verbinden ·
kan, grooter is dan het arbeidsvermogen van de gevormde
phosphorverbinding bij dezelfde temperatuur. De uitkomst is
voor gelen phosphorus 600 calorieën grooter dan voor rood en;
met dit bel1rag overtreft dus de inwendige energie van een
gram phosphorus in den eersten toestand die in den tweeden,
en deze hoeveelheid warmte moet ontwikkeld worden wanneer
de gele phosphorus in rooden overgaat.
§ 148. Arbeidsvermogen in de natuur. ,In de natuur treffen
wij vele voorbeelden van omzettingen van arbeidsvermogen
op groote schaal aan. De planten hebben hun groei te danken
aan de energie van de zonnestralen, waardoor zij in staat
worden gesteld, uit stoff'en als koolzuur en water de zelfstandigheden te vormen, waaruit hun lichaam is opgebouwd. De
sterke band die in het koolzuur en het water de elementen
vereenigt, wordt door het zonlicht verbroken, en maakt onder
uittreding van zuurstof plaats voor een minder innige aaneenschakeling der atomen.
Dienen later de plantaardige stoffen tot voedsel voor de
dierenwereld, dan verschaffen zti daaraan ook warmte · en
mechanisch arbeidsvermogen. De ingewikkelde scheikundige
omzettingen in het lichaam van het dier komen in hoofdzaak
neer op een verbinding van de in het voedsel aanwezige stoffen met de zuursLof die bij de ademhaling .wordt opgenomen;
het is de potentieele energie dier stoffen tegenover de zuurstof, die het dier ten goede komt. Zoo heeft ook de mensch
zijn arbeidsvermogen, rechtstreeks of langs een omweg, van
de plantenwereld gekregen.
Behalve over dit arbeidsvermogen beschikken wij ook over
de energie die ons verder door de natuur wordt aangeboden,
over het arbeidsvermogen van beweging van den wind en het
stroomende water, de potentieele energie van het water voor
het zich van een hoogte stort, het scheikundig arbeidsvermo-

220

gen dat de steenkolen tegenover de zuurstof hebben. Geeft
men zich rekenschap van de gedaanteverwisselingen die dit
arbeidsvermogen ondergaan heeft, voor wij er · onze werktuigen mee drijven, dan komt men tot de slotsom dat het steeds
van de zon afkomstig is. Deze heeft het water doen ver.dampen en het naar de toppen der bergen gevoerd; hU heeft, daar
hij het oppervlak der aarde ongelijk verwarmt, de winden
doen ontstaan; hij heeft eindelijk de planten beschenen, waarvan de overblijfselen in de steenkool voor ons bewaard zijn
gebleven. De warmte en het licht van een steenkolenvuur
kunnen beschouwd worden als een deel van het zonlicht dat
in lang vervlogen tijden de aarde heeft bestraald en waarvan
de energie in de steenkolenbeddingen werd vastgelegd.

DERDE HOOFDSTUK.

VASTE J,ICH.AMEN VAN ONVERANDERLIJKEN VORM.

§ 149. Yerschuhing en wenteling. De samenhang tusschen

de deeltjes van een vast lichaam is in vele gevallen, in vergelijking met de uitwendige krachten waaraan het onderwor·
pen is, groot genoeg, om elke merkbare vormverandering door
die krachten te beletten. In de onderstelling dat dit het geval
is, zullen wij in dit hoofdstuk de beweging en het evenwicht
van vaste lichamen bespreken.
Onder een verschuiving van een lichaam verstaat men een
verplaatsing waarb\j alle punten gel\jke wegen in dezelfde
richting doorloopen.
Een wenteling is een beweging, waarbij elk punt een cirkelboog beschrijft in een vlak, loodrecht op een vaste rechte lijn,
de as, en met het middelpunt in deze laatste; daarbij hebben
alle in denzelfden tijd doorloopen cirkelbogen gelijke middel·
puntshoeken. De as kan zoowel buiten als binnen het lichaam
liggen.
Bij een verschuiving hebben alle punten van het lichaam dezelfde
snelheid. Bij een wenteling is de snelheid evenredig met den
afstand waarop het beschouwde punt van de as gelegen is.
Evenals men bij de beweging van een punt van de snelheid
spreekt, spreekt men bij de wenteling van een lichaam van
de hoeksnelheid.
De wenteling heet gelijkmatig als het lichaam in willekeurig gekozen gelijke tijdsdeelen over even groote hoeken draait.
De hoeksnelheid wordt in dit geval gemeten door den in de
tijdseenheid dom·loopen hoek, en dus voorgesteld door het·
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getal dat men kr~jgt, als men den in een willekeurigen tijd
afgelegden hoek door dien tijd deelt. Bij een niet gelijkmatige
wenteling wordt de hoeksnelheid gevonden, wanneer men den
hoek waarover het lichaam in een oneindig kleinen tijd draait,
door dezen tijd deelt (verg. § 61). Bij het aangeven van de
hoeksnelheid zullen wij den hoek in boogmaat (§ 19) uitdrukken. Dientengevolge is er een eenvoudig verband tusschen de
hoeksnelheid en de snelheden in den gewonen zin van het
woord (lineaire snelheden) der punten van het lichaam. Is nl.
w de hoeksnelheid 1 dan wil dit zeggen, dat een punt op den
afstand 1 van de as per tijdseenheid een cirkelboog w doorloopt; w is dus ook de lineaire snelheid van dit punt, en voor
een punt op een afstand r van de. as wordt dB snelheid be·
paald door de vergelijking
V=wr.

§150. Beweging van figuren in een plat vlak. Bij een figuur van
onveranderlijke gedaante en grootte, die zich in een plat vlak verplaatsen
kan, zijn een verschuiving en een wenteling om een vast punt de meest
eenvoudige bewegingen. Meer ingewikkelde bewegingen kunnen daartoe
worden teruggebracht. De figuur kan b.v. achtereenvolgens om verschillende punten draaien; men kan dit opmerken bij
Fig. 103.
een veelhoek die over.een vaste rechte lijn wordt
.:R
voortgekanteld. Zelfs is het mogelijk dat telkens
slechts
gedurende een tijdselement de draaiing om
Jl~
een zelfde punt plaats heeft, dat dar, aanstonds
p
:M:
\
door een nieuw middelpunt van wenteling wordt
vervangen.
Dit is het geval, wanneer een kromme lijn I"'l
L2
(Fig. 103) over· een andere rechte of kromme
lijn L 2 voortrolt. Het raakpunt A is daarbij het
middelpunt van wenteling,· maar zoodra een oneindig kleine hoek is
doorloopen, is een ander punt b van L1 op L 2 , stel in het punt B, gekomen; de draaiing heeft dan gedurende een tweede. tijdselement om
dit laatste punt plaats. Een punt P van de lijn L1 beschrijft een baan,
die kan worden opgevat als een aaneenschakeling van oneindig kleine
cirkelbogen P Q, QR, enz., die de punten A, B, C, enz. van L2 tot middelpunten hebben. Met de rollende lijn L1 kan hierbij een willekeurige
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figuur vast verbonden zijn; een punt daarvan, dat b.v. den stand M
heeft op het oogenblik waarop A het raakpunt is, beschrijft eveneens
achtereenvolgens oneindig kleine eirkelbogen met de middelpunten A,
B, C, enz.
Men zal zich gemakkel\jk een voorstelling kunnen vormen van de
banen die beschreven worden, wanneer een cirkel over een rechte lijn
of over een anderen eirkel, hetzij aan de buiten- of de binnenzijde van
dezen laatsten, voortrolt.
Als twee standen van een figuur in een plat vlak zijn gr.geven, zijn tallooze bewegingen denkbaar·, waardoor zij uit den eenen stand in den anderen
kan overgaan. Stel (Fig. 104) dat F 1 en F2 de twee standen zijn, en dat de
punten die in den eersten stand in A 1 en B 1 liggen, in den tweeden in A 2
en B 2 zijn gekomen. St~ I, dat A 2 B 2 niet
Fig. 104.
evenwijdig loopt aan A1 B 1• Men zou, om
den o~er·gang van F 1 naar· F 2 te doen
plaats hebben, de figuur eer·st kunnen verschuiven, zoodat A1 in Li 2 komt, en haar
vervolgens om A 2 kunnen draaien; ofmen
kon, door· een verschuiving, B 1 met B 2
doen samenvallen, en dan een dmaiing om
dit .laatste punt doen volgen. Ook door·
meer dan twee verschuivingen bf wentelingen kan men het doel bereiken ; eveneens echter door een enkele wenteling . Richt
men nl. in het midden van Ar A 2 en B 1 B 2
loodlijnen op, en is 0 het snijpunt daarvan, dan kan men aantoonen dat de
hoeken Ar 0 A 2 en B1 0 B 2 gelijk zijn;
daaruit volgt dat een wenteling om 0 over den hoek A1 0 A 2 gelijktijdig A 1
in A 2 , en B 1 in B 2 en dus de geheele liguur in den stand F 2 brengt.
Natuurlijk zal, zoodra op een of andere wijze een punt gevonden is, dat in
de standen F 1 en F 2 dezelfde plaats inneemt, dit het punt zijn, waarom de
gezochte wenteling had moeten plaats hebben.

§ 151. Beweging van een lichaam om een vast punt. Een lichaam
waarvan één punt 0 wordt vastgeho.uden, maar dat verder geheel vrij
in zijn beweging is, kan wentelen om elke 1\jn die door dat punt wordt
getrokken. Het kan ook achtereenvolgens om verschillende door 0 gaande
assen draaien, en wanneer de richting van de as aanhoudend verandert,
zoodat het voorwerp sleehts gedurende een oneiadig kleinen tijd kan geacht worden om dezelfde lijn te wentelen, heeft de beweging veel overeenkomst met het rollen over elkaar van de in de vorige§ besproken lijnen.
Men verbeelde zich nl. een kegelvlak K1 (Fig. 105) met U tot top,
dat met het bewegelijke lichaam verbonden i;;, en een tweede kegelvlak
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Ks, met denzelfden top, dat een onveranderlijken stand in de ruimte
heeft. Nadat, zooals de figuur aangeeft, K1 met een der beschrijvende
lijnen tegen K2 is geplaatst, kan men den eersten kegel over den tweeden doen rollen, zoodat de beide oppervlakken elkaar telkens volgens
een nieuwe beschrijvende lijn aanraken. Het met
Fig. 105.
K1 verbonden lichaam deelt in deze beweging,
die op elk oogenblik bestaat in een wenteling om
de lijn, volgens welke dan juist de aanraking
plaats heeft.
De bekende beweging van een snel draaienden
tol, waarvan de scheef geplaatste as een kegelvlak beschrijft,- kan op deze wijze worden opgevat als het roll.en van een met den tol verbonden
0
kegel met kleinen tophoek over een vasten kegel.
Men kan trouwens aantoonen dat elke beweging van een lichaam om
een vast punt van den boven beschouwden aard is; alleen moet men in
aanmerking nemen dat in plaats van de kegels veelvlakkenhoeken kunnen voorkomen, die over elkaar kantelen, dat een der kegels door een
plat vlak kan worden vervangen, en dat rle eene kegel aan de binnenzijde van den anderen kan zijn geplaatst.
Evenmin als bij een figuur in een plat vlak, is bij een lichaam m~t een
vast punt een beweging bepaald door den begin- en den eindstand; de overgang uit den eenen stand naar den anderen kan nl. op v~rschillende wijzen
plaats hebben.
Laat, om dit op te heldet·en, van uit het vast~ punt 0 drie onderling loodrechte lijnt>n worden getrokken, die vast met het lichaam zijn verbonden, en
die wij de eerste, tweede en derde as zullen noemen. De overgang van de
standen 0 X,, 0 Yh 0 Z1 (Fig. 106) naat· de stanFig. 106.
den OX2, 0 Y2, OZ~ kan dan o.a. op de volgende wijzen plaats hebben.
a. Men dt·aait het lichaam om de eetste as
tot de tweede uit den stand 0 Y1 in het vlak
Y 0 X2 Y2 is gekomen; vervolgens wordt door een
2 wenteling om rle tweede as ook de eerste in dit
vlak gebt·acht. De derde as heeft hierdoor t'eAds
:Y, den op het vlak 0 x2 y2 loodt·echten stand oz2
aangenoml'n; een wenteling om deze lijn doet de
eerste en de tweede as met 0 X2 en 0 Y2 samelivallen.
Men kan ook wentelingen om de dt·ie assen in
X, /X2
andere orde op elkaar doen volgen; men kan b.v. eerst draaien om de det•de,
dan om de eerste, eindelijk oin de tweede as. De hoek waarover het'lichaam
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om een de•· as~en m()ct draaien is dan niet dezelfde als bij de eerstgenoemde
volgorde. Men kan del"l1alve niet zeggen dat de gewenscbtc standverandering
alleen door wentelingen van geheel bepaalde grootte om de drie assen kan
verkregen wor·den.
b. Dom· een enkele wenteling, die t.·omvens nog om verschillende assen kan
plaats hebben, wordt aan de derde as de stand 0 Z2 gegeven; een draaiing
om 0 z~ brengt vervolgens de andere assen in de gewenschte richting.
c. De geheele standverandering kan ook door een enkele wenteling verkregen
w01·den; alleen moet deze om een bepaalde lijn plaats hebben. Daar nl. bij het
draaien orn een as de hoek dien een willekeurige lijn van het lichaam daat·mee
maakt niet verandert, .moet de bedoelde lün gelijke hoeken maken met 0 X1
en 0 X~, en eYeneens met 0 Y1 en 0 Y~. Zij is dus de doorsnede van twee
door () gaande vlakken, waarvan heteene loodrecht staat op het vlak X1 0 X2
-en met 0 X1 en 0 X 2 gelijke hoeken maakt, tenvijl het andere een det·gelijken
stand heeft ten opzichte van den hoek Y1 0 Y2 • Uit een beschouwing van de
gevormde ddevlakshoeken is gernakkel\jk af te leiden dat het doel werkel\jk
door een wenteling om de op deze wijze bepaalde as bereikt kan worden.

§ 152. Sllmenstelling van wentelingen en ltoebnellteden. Laat 0 A en
0 B twee vaste lijnen in de ruimte zijn (Fig. 107) en stellen wij dat een
lichaam eerst om 0 A wentelt over een hoek <t, venolFig. 107.
gens om 0 B over een hoek {3. De richting deze•· wenc
telingen zullen wij op een menigmaal gebruikte wijze
aangeven. \\'\i zulltm nl. elke as van 0 uit slechts naar ?-----1.- - --="":E
één zijde trekken, en wel naar die zijde, waar een toe-. A
sehou we1· zich moet plaatsen, om de richting van de
draaiing tegengesteld te zien aan die waarin de wijzers
van een uurwerk zich bewegen.
W\j brengen nu doot· OA tweevlakkenAODen
A 0 C, die aan de voot·- en achterzijde van het vlak
0
A 0 B daarmee elk een boek}« vormen; eveneens twee
vlakken door OB, die elk een hoek ! {3 met A OB maken. De twee vlakken
die na<1r de voorzijde van A 0 B afwijken snijden elkaar volgens 0 D, de twee
andere vlakken volgens 0 C.
Aan weet·sz·ijden van A 0 R ontstaat nu een drievlakshoek, en deze beide
figuren z\jn gelijk en gelijkvormig, zo<Jdat LA OD =LA 0 C en L BOD=
L B 0 C is. Ihlamit volgt dat de lijn van het lichaam, die eet·st met 0 lJ
·samenvalt, na de eerste draaiing d1m stand 0 C aanneemt, maa r door dP
tweede wenteling weer tot 0 V t erugkeert. Daar d•ts deze lijn na afloop van
·de twee draaiingen weer haar oorsprankelijken sta nd heeft, moet de geheele
"Stand verandering van het lichaam ook dom· een enkele draaiing om 0 D kunnen worden verkregen.
Op dezelfde wijze ziet men in dat, wanneer eerst de draa iing orn 0 lJ en
daarna die om 0 A plaab had, de lijn 0 C op haar plaat,; zou zün teru ggekomen. De volgorde waarin de twee wentelingen gebeuren, is dus niet onverschillig.
Wij verbeelden on,; nu dat de hoeken <t en {3 kleiner en kleiner worden
gekozen ; de lijnen 0 C en 0 D naderen dan tot een zelfde lün OE (Fig. '108 ),
h L
15
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die in het vlak A 0 B ligt. Bij oneindig kleine wentelingen om de assen 0 ll.
en 0 B doet derhalve de volgorde waal'in zij plaats hebben niet ter zake; zU
kunnen in elk geval vervangen wo1·den door een wenteling om de lijn OE.
Om den stand van die lijn te bepalen merken wij op dat in Fig. 107
sinAOC: sinBOC=sin i (3: sin i a
is, en· dus ook in Fig. 108
sin A 0 E : Rin B 0 E = sin i (3 : sin ! a
moet zijn. Wanneer echter a en (3 oneindig klein zijn, mag men hiervoor
schrijven
sin A 0 E: sin B 0 E = (3 : a.
De lijn OE die aan deze voorwaarde voldoet, wordt gevonden door de stukken 0 A en 0 B zoo lang te maken, dat zij de wentelingen a en (3 kunnen
voorstellen, en ve1·volgens op die stukken als zijden een parallelogi·am te bescb1·ijven. De diagonaal 0 E daarvan is de as om welke
Fig. 108.
de met de draaiingen a en (3 aequivalente wenteling, d.w.z.
de wenteling die het lichaam in denzelfden stand brengt,
E
die doo1· de draaiingen a en (3 bereikt w01·dt, moet plaats
hebben; bovendien stelt 0 Ede richting en de grootte van
R _
die wenteli:rg voor. Het ee1·ste te bewijzen kunnen wij
A
aan den lezer overlaten. Om het tweede in te zien, be.-- •
hoeven wij slechts een enl;el punt P van het lichaam
12
in bet oog te vatten. Gemakshalve kiezen wij dit op
OB. Laat PQ en P R loodlijnen op OA en OE zijn.
()
Het punt P zou zich bij de wenteling om 0 B niet
ve1·plaatsen; door de wenteling« om OA zou het naar achteren, in een richting lood1·ecbt op het vlak. A 0 B, een afstand « X P Q dool'loopen; dezelfde
verplaatsing moet bet krijgen door de wenteling om 0 E, die wij onderstellen
dat ove1· een hoek e plaats heeft. Men heeft dus
«XPQ=r X PR.

Nu hebben de drieboeken OAP en OEP gelijke inhouden, waaruit is af
te leiden
OAXPQ=OEXPR.

fa verband hiermee geeft de vorige ve1·gelijking
«:E= OA :OE.

Daar echter de lengte van 0 A bet bedrag van de wenteling a voorstelde,
moet ' door 0 E worden voorgesteld.
Wij maken van Fig. 108 gebruik om een belangrijke stelling te vermelden,
waarvan wij echter bet .bewijs achterwege laten. Wij kunnen ons drie verschillende bewegingen van. het lichaam voorstellen, nl. wentelingen om de
assen OA, OB en OE, met hoeksnelheden die door de lengte van de vectoren OA, OB en OE worden voorgesteld, en in richtingen die door de
richtingen van deze vectoren bepaald worden. Een willekeurig punt van het
lichaam, in of buiten het vlak A OB, zal bij elk dier bewegingen een be-
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paalde snelheid hebben, en men kan nu aantoonen dat de snelheid die bet ·
bij de derde beweging heeft, verkregen wordt dom· de snelheden die bij de
twee andere bewegingen voot·komen, met behulp van een parallelogram met
elkaar samen te stellen. Het blijkt dus dat, wanneer een punt van het lichaam
de snelheden die bij de wentelingen om 0 A en 0 B behom·en te gelijk heeft,
het juist de snelheid heeft, die bij de wenteling om 0 E behoort, iets dat
men km·tet· uitdntkt door te zeggen dat, wanneer het lichaam te gelijk de
wentelingen om OA en OB heeft, het om OE met de door dien vector bepaalde boeksnelheid draait. Met de spreekwijze dat een lichaam twee bewegingen, in dit geval t}Vee wentelingen, te gelijk uitvoert, bedoelt men nl. dat
elk punt van bet lichaam de bij die bewegingen behoorende snelheden te
gelijk heeft.
Men zegt ook dat de twee hoeksnelheden die wij door 0 A en 0 B hebben
aangegeven, met elkaar tot een enkele hoeksnelheid, de door 0 E vom·gestelde, kunnen worden .samengesteld". Op dezelfde wijze kan men ook meer
dan twee hoeksnelheden met elkaar samenstellen. Omgekeerd kan een gegeven hoeksnelheid in twee of meer andere worden "ontbonden".

§ 153. Meest algemeene beweging van een vast lichaam.
Een lichaam kan tegelijk een verschuiving en een wenteling hebben, waarbij dan nog de richting en de snelheid van de verschuiving, de richting van de as der wenteling en de hoeksnelheid
van oogenblik tot oogenblik kunnen verande?·en. Elke willekeurige
beweging van een vast lichaam kan op deze wijze worden opgevat.
Draait een lichaam voortdurend om dezelfde as en heeft
het bovendien een verschuiving langs die as, dan beschrijft,
wanneer beide bewegingen gelijkmatig zijn., elk punt een
schroeflijn. De spoed van al deze schroeflijnen is dezelfde, nl.
de weg die bij de verschuiving wordt doorloopen gedurende
één omwenteling_.
§ 154. Verband tusschen den arbeid van de uitwendige
krachten en de kinetische energie van het lichaam. Wij
hebben aangenomen dat aan den inwendigen toestand van de
beschouwde lichamen niets verandert en dat er dus ook geen
sprake is van een verandering van het inwendige arbeidsvermogep. Ook stelien wij ons voor dat er geen mededeeling of
onttrekking van warmte plaats heeft. Uit het in 't vorige
hoofdstuk besprokene volgt dan dat de arbeid van de uitwendige krachten gelijk is aan de vermeerdering van de kinetische

energie der waarneembare bewegingen.
Worden de uitwendige krachten uitgeoefend door een medium, zoodat hun arbeid gelijk is aan de vermindering der
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potentieele energie, dan kan men zeggen dat de som van dat
arbeidsvermogen en de zooeven genoemde kinetische energie
constant bl\ift ..
§ 155. Algeroeene voorwaarde voor het evenwicht. Uit deze
stelling kan men afleiden of een lichaam dat aanvankelijk in
rust is, door een gegeven stelsel i"an krachten in beweging
gebracht zal worden en zoo ja, in welke richting. Immers,
als er beweging ontstaan zal, moet er ook kinetische energie
ontstaan, en moet dus de potentieele energie afnemen. Der·
halve:
Een lichaam dat eerst in rust is, kan zich slechts in zoodanige
richting in beweging stellen, dat het arbeidsvermogen ·oan plaats
kleiner wo'f'clt.
Stel, dat er onder alle standen die het lichaam kan innemen
één is - dien wij P zullen noemen - in welken de poten
tieele energie kleiner is dan in elken anderen stand. Heeft
dan het lichaani dien stand, dan kan het zich niet in beweging
stellen, daar het arbeidsvermogen van plaats niet nog verder
kan afnemen. P is dus een eventvichtsstand. Maar wij kunnen
daar nog iets bijvoegen. Heeft men het lichaam in een stand
gebracht, die een weinig van P verschilt, en laat men het
dan los, dan zal het naar den stand P terugkeeren, omdat
het altijd een stand opzoekt, waarin het arbeidsvermogen van
plaats kleiner is dan het aanvankelijk bestaande. De even·
wiehtsstand P herstelt zich dus na kleine storingen, wat men
uitdrukt door te zeggen dat het evenwicht standvastig of
stabiel is. Derhalve :
Een lichaam is in stanclvctstig evenu:icht als het arbeidsvr:r·
mogen van plaats een minim1tm is.
Als voorbeeld kan een kogel in het laagste punt van een
bolvormigen schotel dienen.
Met een tweede soort van evenwicht heeft me11 te doen als
de kogel op het hoogste punt van een bol geplaatst is. Dan
kan hij wel dalen, maar daar hij dit op dezelfde wijze zou
doen btj een beweging naar rechts en naar links, is er gNm reden
waarom hij naar de eene en niet naar de andere zijde zal
gaan. Na de minste toevallige verplaatsing zal hij zich evenwel• hoe langer hoe verder van den oorsprankelijken stand

229
verwijderen. Men zegt daarom dat hU in dien stand in wan·
kelbaar of labiel evenwicht verkeerde.
Zulk een evenwicht bestaat altijd wanneer het arbeidsvermogen
van plaats een maximum is.
Dit woord moet hier zoo wordon opgevat dat, zoowel bij
een verplaatsing naar de eene als naar de andere zijde, de
potentieele energie afneemt. Hoewel het lichaam steeds stan·
den van kleinere potentieele energie tracht te bereiken, is er
dan geen reden aan te geven, waarom het zich naar de eene
en niet naar de andere z~jde in beweging zal stellen. De
minste toevallige stoot geeft echter den doorslag en doe.t het
lichaam zich hoe langer hoe verder van den evenwichtsstand
verw\jderen.
Daar dergelijke storende invloeden niet geheel zijn te vermijden, kan men een wankelbaar evenwicht niet:· verwezenlijken.
Het verdient verder vermelding dat btj een kogel die op een
zadelvormig oppervlak rust, het arbeidsvermogen van plaats
ten opzichte van sommige verplaatsingen een minimum en
ten opzichte van andere een maximum is. Ook hier is het
evenwicht labiel.
Een lichaam kan eindelijk in onverschillig of indifferent evenwicht zijn; men bedoelt daarmee dat het na een verplaatsing
nog in evenwicht is. Dit geval doet zich voor bU een kogel
op een horizontaal vlak, en in het algemeen als bij een verplaatsing de potentieele energie noch toe- noch afneemt.
Heeft men, wat het arbeidsvermogen van plaats betreft,
met geen der besproken gevallen te doen, dan ü; er geen
evenwicht. De potentieele energie kan dan bU een verplaatsing in
een bepaalde richting afnemen, terwijl zij bU een tegengestelde
verplaatsing zou toenemen, en het lichaam zal zich in de bedoelde richting in beweging stellen.
§ 156. Andere vorm der evenwichtsvoorwaarde. Het in de
vorige § gebezigde voorbeeld van een kogel die in het laagste
punt van een bolvormigen schotel of op het hoogste punt van
een bol geplaatst is, geeft nog tot een opmerking aanleiding.
Daar nl. het oppervlak waarop de kogel rust, in het raakpunt
horizontaal loopt, zal bij een oneindig kleine verplaatsing de
kogel op dezelfde hoogte blijven, en dus het arbeidsvermogen
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van plaats niet veranderen. Hetzelfde geldt ook in andere gevallen. Immers, wanneer b.v. een stelsel door een stand van
stabiel evenwicht P heengaat, moet de potentieele energie btj
de nadering tot P afnemen en vervolgens weer aangroeien,
wat alleen mogelijk is als zij bij een oneindig kleine verplaatsing door den stand P heen dezelfde waarde behoudt.
Derhalve:
Als een lichaam in evenwicht is, verandert het arbeidsve?·mogen van plaats niet bij een oneindig kleine verplaatsing.
Hoe deze regel moet worden opgevat, kan nader blijken uit het in
gezegde. Wij zagen toen dat, als men met een maximum of minimum te doen heeft, voor de aangroeiing van de functie, die het gevolg
is van een aangroeiing à' van de onafhankelijk veranderlijke, de waarde
0 wordt gevonden, zoo men d8 tweeae en hoogere machten van à' weglaat, Evenzoo moet men, als men bo:venstaanden regel op een kleine
verschuiYing à' of op een w,entelillg over een hoek à' toepast, de grootheden die J2 bevatten weglaten; zoo doende zal men, als er evenwicht bestond, voor de verandering van het arbeidsvermogen van plaats 0 vinden.
~ 41

Nu is echter de vermindering van de potentieele energie
juist gelijk aan den arbeid van de krachten die het medium
op het lichaam uitoefent. In plaats van te zeggen dat de potentieele energie niet verandert, kan men dus ook zeggen dat
die krachten geen arbeid doen. Van daar de regel :
.Als er evenwicht is, zullen bij een oneindig kleine verplaatsing
van het lichaam de krachten geen arbeid verrichten.
In dezbn vorm geldt de regel ook als de krachten niet door
een medium worden uitgeoefend, en men dus niet van een
arbeidsvermogen van plaats kan spreken. Bovendien kan de
stelling worden omgekeerd, en kan men zeggen : Als de krachten bij geen enkele · denkbare oneindig kleine verplaatsing een
arbeid verrichten is er evenwicht. Immers, als dit niet bestond,
zouden de krachten het lichaam in beweging brengen i zij ZOU·
den er dus arbeidsvermogen van beweging aan geven, wat zU
alleen kunnen doen, als zij een arbeid verrichten.
Het verdient verder nog opgemerkt te worden dat krachten
die een lichaam niet in beweging kunnen brengen, ook geen
invloed kunnen hebben op een reeds bestaande beweging.
Daar alle verplaatsingen van een vast lichaam tot verschui-
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vingen en wentelingen kunnen worden teruggebracht, is het
voor het evenwicht slechts noodig, dat de krachten geen arbeid verrichten als het lichaam een oneindig kleine verschuiving of wenteling ondergaat. Den arbeid van een kracht in
het laatste geval zullen wij nu nader beschouwen.
§ 157. Arbeid van een kracht bij een oneindig kleine
wenteling. Stel dat het lichaam in de richting van de pijl
wentelt om een as, die door 0 (Fig. 109) gaat en loodrecht staat
op het vlak der teekening. Zij A, in dit vlak liggende, het
aangr\jpingspunt van de kracht, en
F"Jg. 109.
ontbinden wij deze in A F, in het
vlak van de figuur, en een tweede
component, loodrecht daarop. De laatste verricht geen arbeid. Om den
arbeid van A F te berekenen, noe- G
men wij den oneindig kleinen hoek
waarover het lichaam draait E; wij
drukken dezen hoek in boogmaat uit,
zoodat " ook de verplaatsing voorstelt van een punt dat op een afstand 1 van de as is gelegen.
Het aangrijpingspunt A beschrijft nu een oneindig kleinen
cirkelboog AB met de lengte e X 0 A; die boog mag als een
recht lijntje loodrecht op 0 A worden beschouwd.
De arbeid van AF kan nu, als B 0 loodrecht op AF wordt
getrokken door
AFXAC

worden voorgesteld. Na 0 D loodrecht op AF getrokken te
hebben, mag men hiervoor schrijven
é

X AF X 0 D;

. .

.

.

.

. (1)

immers, uit de gelijl\:vormigheid van de driehoeken 0 A D en
A B 0, in verband met de waarde van A B, volgt
A O=t:X OD.

Het product van de loodrecht op de as staande kracht AF
met den afstand 0 D tusschen de lijn langs welke zij werkt en
de as, wordt het moment van AF ten opzichte van de as genoemd. Men noemt dit product ook wel het moment van de
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geheele kracht die wij onderstelden dat in A werkt, en waarc
van A F de component loodrecht op de as is.

Nadat wij een bepaalde draaiingsrichting als de positieve
hebben gekozen, kunnen wij het moment van een kracht positief of negatief noemen, naarmate de krat;ht het lichaam in
die richting of in de tegengestelde om 0 tracht te doen wen·
telen. Geeft in Fig. 109 de IJijl de positieve richting aan, dan
is het moment van de kracht AF positief, maar dat van de
kracht E G negatief.
Wordt ook E van het geschikte teeken voorzien, dan stelt het
product daarvan met het moment, zoowel wat het teeken als wat
de grootte bef1·e[t, den arbeid van de kracht voor. Men kan nl.

met behulp van een paar figuren gemakkelijk inzien dat de
arbeid positiel' of negatief is, al naarmate het moment der
kracht en de wenteling hetzelfde of het tegengestelde teeken
hebben.
Uit de omstandigheid dat de arbeid niet door de grootte
van de kracht alleen, maar door het moment daarvan bepaald
wordt, kunnen wij reeds besluiten dat, als een vast lichaam
alleen om een vaste as kan draaien, de beweging die een kracht
teweegbrengt alleen van haar moment ten opzichte van die as
kan afhangen.
§ l 58. Eenvoudig geval van evenwicht. Twee gelijke krachten AF en B G (Fig. 110), die in tegengestelde richting langs
Fig. 110.
een zelfde rechte lijn werken, maar in verschillende punten daarvan aangrijpen, maken
'
evenwicht met elkaar; men ziet nl. gemak·
kolijk in dat bij elke oneindig kleine ver·
Jl ,II.' schuiving of wenteling van het lichaam de
arbeiden van deze krachten gelijk zijn met
het tegengestelde teeken.
Verder kan men nu besluiten dat de kracht
AF vervangen kan worden door BH, gelijk
en tegengesteld aan B G, en met deze laatste
in hetzelfde punt aangrijpende.
/0/
/{;
Stel nl., dat op het lichaam de kracht A F,
alleen of met andere vereenigd, werkt. Men kan, zonder het
lichaam in beweging te brengen of iets aan een reeds bestaande

.

B7

l~

/A;

.
I
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beweging te Vf\randeren, in het punt B twee tegengestelde
krachten B G en BH, beide gelijk aan AF, aanbrengen, daar
toch die twee nieuwe krachten elkaars werking opheffen. Van
het drietal krachten kan men vervolgens A P en B G weglaten,
daar deze evenwicht met elkaar maken. Men houdt dan ten
slotte in plaats van A F de kracht B H over.
Men mag derhalve bij een vast lichaam elke kracht naar goed·
vinden langs de lijn langs welke zij werkt verschuiven. Maar

ook alleen langs die lijn. Zoodra men de kracht met behoud
van haar richting en grootte in een punt buiten die lijn liet
werken, zou z~j een andere uitwerking hebben.
De kracht B H, waardoor wij zooeven A F vervingen, verricht
bij elke oneindig kleine rerplaatsing van het licltaa1r ~n even
grooten arbeid als de kracht AF zelf.
§ 159. Gelijkwaardige stelsels van krachten. In het algemeen kan men zeggen: als t?.cee stelsels mn krachten, op een

vast lichaam werkende, bij elke oneindig kleine verplaatsing daarvan denzelfden arbeid verrichten, heeft het eene stelsel dezelfde
nihcerking als het andere, en kan dus daardoor worden vervangen.
Dergelijke stelsels van krachten zullen wij gelijkwaardig

noemen.
Laat (Fig. 111) de kmchten A het eene ,;telsel vormen, de lu·achten B het
andere. Stel, dat alleen het eerste ,:telöel op het
lichaam werkt. Men kan dan, zondet· iets aan
Fig. 111.
den toestand te veranderen, de krachten Baanbt·engen als men grlijktijdig de door C voüJ·gestelde krachten laat werken, die gelijk en tegengesteld zijn aan B en deze dus opbellen. Daar
I'IU volgenH de onderstelling de krachten B bij
elke verplaatsing een even grooten arbeid verrichten als de kruchten A, moet de arbeid der
krachten C zich van dien van het stelsel A alleen
door het teeken onderRcheiden. De stelsels A en
C te zamen vetTichten dus nooit een arbeid,
waaruit volgt dat zij evenwicht met elkaar maken. Het is dus geoorloofd ze gelijktijdig wPg te
nemen, en dan houdt men alleen B over, in plaats van het ool'Spt·onkelijke
stelsel A.

In de volgende § § vindt men verschillende voorbeelden ter
toelichting. Wij zullen daarbij ter bekorting niet steeds alle
mogel\jke verplaatsingen van het lichaam bespreken.
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§ 160. Evenwijdige krachten. Zi4n twee dergelijke krachten
A P en BQ (Fig. 112) naar dezelfde zijde gericht, dan zijn zij
gelijkwaardig met een enkele kracht C R, die dezelfde richting
heeft, gelijk is aan de som van de gegeven krachten, en in een
punt C tusschen A en B aangrijpt, waarvan de ligging bepaald
wordt door de evenredigheid
·

A C : H C = B Q : A P . . . . . . (2)
Omdat CR = A P + B Q is, zal nl. b\i elke verschuiving van
het lichaam CR een even grooten arbeid verrichten als A P
en B Q te zamen. Dat dit ook het geval is bij
Fig, 112.
een wenteling, is een gevolg van de ligging
van het punt C. Men kan het bewUs voor elke
wenteling leveren, maar wij 7-Ullen ons bepalen tot een draaiing om een as, door het punt
C loodrecht op het vlak van de gegeven krachten gebracht. Uit de evenredigheid (2) volgt
dat de momenten van A P en B Q ten opzichte
van de genoemde as gelijk z\jn; verder z\jn
die momenten tegengesteld gericht, en bij een draaiing om C
verricht dus de eene kracht een positiEwen en de andere een
even grooten negatieven arbeid. Te zamen verrichten z\j geen
arbeid, maar ook de kracht C R doet dit niet.

Twee evenwijdige en tegengesteld gerichte
krachten A P en BQ (Fig. 113) zijn, wanneer
zij verschillend van grootte zijn, eveneens gelijkwaardig met een enkele kracht. Deze heeft
dezelfde richting als de grootste van de gegeven krachten, en is gelijk aan het verschil van
beide; het aangrijpingsp1mt 0 ligt op het verp
lengde van A B, aan de zijde waar de grootste
kracht werkt. De ligging ervan wordt bepaald door de evenredigheid
A C: B C = B Q : A P.

Is, zooals in deze gevallen, een enkele kracht gelijkwaardig
met een stelsel van krachten, dan wordt z\j de resnltante van
het stelsel genoemd.
Het verdient nog opmerking dat in Fig. 113 het punt C

235
buiten het lichaam zou kunnen vallen; trouwens, ook in het
geval van Fig. 112 kan het voorkomen (b.v. bij een hollichaam
of een gèbogen staaf), dat zich in C geen stof bevindt. De
samenstelling van de gegeven krachten is dan toch mogQlijk,
wanneer men zich in C een punt geplaatst denkt, dat vast
met het lichaam verbonden is. Dergelijke opmerkingen zijn
ook in andere gevallen van toepassing; men kan b.v. op de
in § 158 besproken wijze een kracht naar een punt buiten
het lichaam overbrengen.
Ook meer dan twee evenwUdige. krachten kunnen, wanneer
hun algebraïsche som niet 0 is, tot een enkele resultante
worden vereeuigd. Daartoe stelt men de eerste kracht samen
met de tweede, de daardoor verkregen resultante met de
derde kracht, enz., altijd volgens de boven gegeven regels.
In Fig. 114 b.v. is CR de resultante van A P, BQ en DS.
Men vindt dezelfde resultante, in welke volgorde men de
krachten ook met elkaar samenstelt.
Zijn de gegeven evenwijdige krachten niet alle naar dezelfde
zijde gericht, dan kan men eerst de krachten vereenigen, die
de eene, en vervolgens die, welke de andere richting hebben.
Ten slotte kan men de verkregen resultanten met elkaar
samenstellen.
Hoe men een kracht in twee of meer andere daaraan even·
Fig. 114.
wUdige kan ontbinden, kan men gemakke·
lijk uit het bovengezegde afleiden. Zijn in
Fig. 112 behalve de kracht CR de aangrijpingspunten A en B van de compo- .A
nenten gegeven, dan wordt de grootte
daarvan bepaald door de vergelijkingen

BC

AP= AB

AC
X CR en BQ= ABX CR.

·s

Om (Fig. 114) de kracht CR te ontbinden in drie andere, die in de punten
'R.
A, B en D, met C in een plat vlak liggende, aangrijpen, zoekt JUen het snijpunt
E van A C en B D, en ontbindt vooreerst CR in een kracht
in A en een tweede in E, daarna deze laatste in B Q en DS.
Op deze wijze kan de druk bepaald worden, die door een ge-
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wicht, waarmee een op een glad horizontaal vlak staande
drievoet wordt belast, in elk steunpunt wordt teweeggebracht.
Zijn er meer dan drie steunpunten, dan wordt het vraagstuk
zooals men zal bemerken, onbepaald; juister gezegd, men moet
dan, om den druk in elk punt te leeren kennen, andere beschouwingen (over de vormveranderingen) te hulp roepen.
§ 161. Middelpunt van evenwijdige krachten. Kortheidshalve hebben wij in het begin van de vorige § gezegd dat de
kracht CR (Fig. 112) in het punt C moest aangrijpen; zij kon
echter even goed aangrijpen in elk ander punt van de lijn
CR en een dergelijke opmerking geldt ook voor de resultante
van een willekeurig aantal evenw\jdige krachten.
Toch heeft het punt C in de figuren 112, 113 en 114 een
eigenschap die andere punten van de l~jn CR missen. \Vanneer men nl. aan de krachten die met elkaar samengesteld
moeten worden, met behoud van de aangriipingspunten, de
grootte en de onderlinge evenwijdigheid, een andere richting
geeft, werkt nog altijd de resulteerende kracht langs een 1\jn
die door het punt C gaat. Ook als er meer dan drie krachten zijn, en d'e aar1grijpingspunten niet alle in een plat vlak
liggen, zal er steeds een punt zijn aan te wijzen, dat deze
eigenschap ]Jeeft, en dat men kan vinden door herhaalde toepassing van den in de vorige § gegeven regel. Dit punt, dat
als het aangrijpingspunt van de resultante kan worden opgevat, welke richting de gegeven krachten ook hebben, wordt
het middelpunt der evenwijdige krachten genoemd.
§ "162. Zwaartepunt. De krachten met welke de aarde de
deeltjes van een lichaam aantrekt, kunnen als evenwijdig aan
elkaar beschouwd worden, en vormen dus een stelsel waarop
het bovengezegde van toepassing is. Zij hebben een resultante,
gelijk aan hun som, het gewicht van het lichaam, en er bestaat ook hier een punt met de zooeven besproken eigenschap.
Wel is waar kunnen wij niet, terwijl wij den stand van het
lichaam onveranderd laten, de richting van de zwaartekracht
w\jzigen, maar wij kunnen het lichaam. zelf draaien, en ook
hierb\i nemen de krachten een andere richting aan met betrekking tot het voorwerp. Het pttnt waarin de resultante van
de zwaartekracht geacht kan worden aan te grijpen, welken stand
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men ook aan het lichaam geeft, heet het zwaartepunt. Daar nu
de resultante van een stelsel krachten niet anders is dan de
kracht die denzelfden arbeid verricht als al de krachten te
zamen, kunnen wij besluiten:
Bij elke verplaatsing van het lichaam wordt de arbeid van de
zwaartekracht gevonden door het gewicht met de verticale daling
van het zwaartepunt te vermenigvuldigen. In verba-nd daarmee
is het arbeidsvermogen van plaats tegenover de zwaartekracht
gelijk aan het product van het gewicht met de hoogte van het
zwaartepunt boven een vast horizontaal vlak.
Hieruit volgt (§ 155) dat een vast lichaam dat om een onbewegelijk punt in alle richtingen kan draaien, in standvastig
evenwicht zal zijn, wanneer hE:t zwaartepunt verticaal beneden, en in wankelbaar evenwicht, wanneer het verticaal
boven het vaste punt ligt.
Het verdient opmerking dat de ligging van het zwaartepunt
geheel bepaald is cloor de massa's der stoffelijke punten; het
wordt daarom ook wel het massamiddelpunt genoemd. Als nl.
p 1 , p 2 , p 3 , p 4 de gewichten zijn van de vast met elkaar verbonden stoffel\jko punten A 11 A2 , A3 , A4 (Fig. 115), vindt men
volgens het bovengezegde het zwaarteFig. 115.
punt, door eerst op A 1 A 2 het punt B
zoo te bepalen, dat
A 1 B : A 2 B = P2 : P 1,
daarna op de lUn B A 3 het punt C zoo,
dat
B C: A 3 C = P 3 : (Pt + P2),
en zoo vervolgens. Wegens de evenredigheid van de gewichten met de massa's m1 , m2 , m3 , enz. kan men hiervoor ook
schrijven
A 1 B : A 2 B = m2 : m1 ,
B C : A 3 C = m,1 : (m 1 + m 2 ), enz.
In deze evenredigheden ligt een definitie van het massamiddelpunt opgesloten, die men zou kunnen gebruiken al werkte
de zwaartekracht in het geheel niet.
:Men past deze definitie zelfs toe bij stoffelijke punten die
niet vast met elkaar verbonden zijn, zoodat men van het
zwaarteplmt of massamiddelpunt van een vloeistofmassa of
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van eenige stofdeeltjes die in het geheel niet met elkaar ~:;a
menhangen, spreekt. Wij zullen echter in de eerstvolgende
§ § aannemen dat wij met vaste lichamen te doen hebben en
het zwaartepunt als aangrijpingsplaats van de resulteerende
zwaartekracht opvatten.
§ 163. Bepaling van het zwaartepunt. Men kan zich voorstellen dat bij elk lichaam . de ligging van het zwaartepunt
theoretisch bepaald wordt door hérhaalde toepassing van den
regel dien wij (§ 160) voor de samenstelling van evenwijdige
krachten hebben leeren kennen. Wel is het aantal krachten
oneindig groot, maar de hoogere wiskunde bezit hulpmiddelen
waardoor de samenstelling werkelijk kan worden uitgevoerd.
In eenvoudige gevallen kan men het doel bereiken door de
volgende stellingen.
a. Als een lichaam uit twee deelen bestaat, waarvan de
gewichten P 1 en P2 , en de zwaartepunten Z 1 en Z 2 (Fig. 116)
zijn, is het zwaartepunt Z van het geheele
Fig. 116.
lichaam het aangrijpingspunt der resultante
van de krachten P 1 en P 2 • Iets dergelijks
geldt, wanneer men het lichaam in drie,
vier of meer deelen heeft gesplitst. Kan men
dit zoo doen, dat de zwaartepunten van
alle deelen in een zelfde plat vlak of in een
zelfde rechte lijn liggen, dan ligt ook het zwaartepunt van
het geheele lichaam in dat vlak of die lijn.
b. Kan een vlak V zoo worden aangebracht, dat aan elk
deeltje van het lichaam aan de eene zijde van V een tweede
deeltje aan de andere zijde beantwoordt, met dezelfde massa,
en even ver van V verwijderd, dan ligt het zwaartepunt in
dat vlak.
Immers, wanneer men eerst de krachten die op twee dergelijke deeltjes werken, samenstelt, zal telkens het aangrijpingspunt der resultante in het midden van de verbindingslijn,
dus in het vlak V liggen.
§ 164. Voorbeelden. Men spreekt niet alleen bij lichamen, maar ook
bij oppervlakken en lijnen van het zwaartepunt. Men kan zich nl. voorstellen dat een zekere stofmassa in een samenhangende laag over een
oppervlak, of op dergelijke wijze over een lijn verspreid is. Natuurlijk
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ligt bij een deel van een plat vlak het zwaartepunt in dit vlak zelf, en
eveneens bij een rechte lijn in de lijn.
De massa van een dunne plaat of een dunne staafkan bij benadering
beschouwd worden als verdeeld over een oppervlak of een lijn.
In de volgende voorbeelden zullen wij onderstellen dat de verdeeling
der stof homogeen is, d.w.z. dat willekeurige gelijke deelen van het
lichaam, het oppervlak of de lijn gelijke massa's hebben.
a. Oppervlak van een driehoek. Door lijnen evenwijdig aan de zijde
A C (Fig. 117) kan men een driehoek in oneindig smalle stroaken verFig. 117.
deelen. Het zwaartepunt van elk daàrvan ligt
in het midden van de lengte, dus op de lijn
BP, die B met het midden van AC verbindt.
Het zwaartepunt van den driehoek moet dus ook
op B P liggen en eveneens op elke der lijnen
die de hoekpunten A en C met het midden van
~----~----~c
de overstaande zijde vereenigen. Men weet dat A
het snijpunt Z van de genoemde lijnen zoo ligt, dat P Z = f PB is.
Men kan het zwaartepunt van êen veelhoek vinden door hem in driehoeken te verdeelen.
b. Prisma en cilinder. De oneindig dunne plaatjes in welke men het
lichaam door vlakkell evenwijdig aan het grondvlak kan verdeelen, hebben hun zwaartepunten alle op de lijn die de zwaartepunten van gronden bovenvlak verbindt. Ook het zwaartepunt van het lichaam moet dus
op die lijn liggeu, en wel in het midden, daar het vlak dat op de halve
hoogte evenwijdig aan het grondvlak gebracht wordt, de in § 163, b
genoemde eigenschap heeft.
c. Driezijdi11 e pyramide. Door verdeeling in dunne plaatjes toont men
aan dat het zwaartepunt ligt op de lijn A E, die
Fig. 118.
het hoekpunt A met het zwaartepunt van het zijvlak
A
B CD (Fig. 118) verbindt. Eveneens moet het liggen op de lijn B F, uit B naar het zwaartepunt van
den driehoek AC D getrokken. De lijnen ~A E en
B F snijden elkaar zoo, dat ZE= -} A E is.
d. Veelzijdige pyramide en kegel. Verdeelt men,
door vlakken die door den top gaan, een veelzijdige pyramide in een aantal driezijdige pyramiden,
dan hebben deze hun zwaartepunten in het vlak
dat even.wijdig aan het grondvlak op een afstand van dit laatste, gelijk
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aan een vierde van de hoogte, gebracht wordt. Dit, in verband met de
verdeeling in dunne plaatjes evenwijdig aan het grondvlak, leert ons dat
het zwaartepunt ligt op de lijn die den top met het zwaartepunt van het
grondvlak verbindt, en wel op een vierde der lengte, van dit laatste
punt af gerekend. Deze stelling, die onafhankelijk is van het aantal hoekpunten, geldt ook voor een kegel.
e. Het zwaartepunt van een omwentelingsoppervlak of een omwentelîngslichaam ligt op de as.

f. Het zwaartepunt van een cirkelboog ligt op een afstanrf kb?' van het middelpunt, als b de lengte van den boog, k de koot·de en 1' den straal vom·stelt.
Door een cirkelsector met den straal r te verdeelen in oneindig kleine dt•iehoeken, die hun top in het middelpunt hebben, kan men aantoonen dat zijn
zwaartepunt samenvalt met dat van den ci1·kelboog die in den sectol' met den
straal i r, concentrisch met den boog van den sector, wordt beschreven.
Het zwaal'tepnnt van het gebogen oppervlak van een bolsegment of een bolschijf ligt op het midden van de hoogte.
Dat van een kegelvormi_gcn bolsectoJ' (het lichaam) met den straal rvaltsamen
met het zwaartepunt van het binnen den sectOI' liggende deel van een boloppervlak, dat met den straal i?', concentrisch met he.t boloppervlak van den
sector, beschreven wordt.
Evenals men het zwaal'tepunt kan aangeven bij een figum· die uit twee
andere is samengesteld, kan men dit ook doen bij een figuur die het verschil
van twee andere is, waarvan de zwaartepunten bekend zijn. Op deze wijze bepaalt men het zwaa!'tepunt van een afgeknotte pyl'amide, een af~~:elmotten
kegel, het oppel'vlak van een cirkP.!segment, een bolsegment (het lichaam) en
een bolschijf.

§ 165. Koppels. Onder een koppel verstaat men een stelsel
van twee evenwijdige, maar tegengesteld gerichte, gelijke
l,uachten. Deze kunnen niet door een enkele kracht worden
vervangen; immers, zulk een kracht kan een arbeid verrichten bij een verschuiving van het lichaam
'Fig. 1'19.
en een koppel kan dat niet.
Een blik op Fig. 119 doet zien dat een
koppel een wenteling tracht te weeg te brengen; de richting daarvan kan bij twee koppels die in een zelfde vlak of in evenwijdige
vlakken werken, gelijk of tegengesteld zijn.
V erbeelden wij ons dat het lichaam waarop
het koppel van Fig. 119 werkt, een oneindig
kleirio wenteling :: ondergaat om een lijn, door het punt 0
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loodrecht op het vlak van. het koppel getrokken; laat de richting van die weilteling m·et die overeenstemmen, in welke het
koppel het lichaam tracht te bewegen. Trekt men 0 0 D loodrecht op de richting der krachten, dan is blijkens § 157 de
arbeid van het koppel
EXBQXOD+EXAPXOO=EXAPXO~

Waar men ook het punt 0 neemt, ook wanneer het buiten
'<ie lijnen A P en BQ of op een van die lijnen ligt, steeds
komt men tot deze zelfde uitkomst.
De afstand 0 D van de lijnen langs welke de krachten werken,
wordt de arm van het koppel genoemd. Het product daarvan
met de grootte van de kracht heet het moment van het koppel.
Blijkens bovenstaande berekening wordt, als de draaiingsas
loodrecht op het vlak van het koppel staat, de arbeid gevonden,
als men het moment met den hoek van wenteling vermenig11uldigt.
Dit komt overeen met het in § 157 gezegde, maar er is
dit onderscheid, dat bU een kracht slechts van het moment
ten opzichte van een bepa.alde as sprake is, terwijl dat van
een koppel ook zonder dat· een as is aangegeven, een bepaalde
waarde heeft.
Dat de arbeid van het koppel negatief is, wanneer de richting van de wenteling tegengesteld is aan die, in welke het
koppel het lichaam tracht. te draaien, behL.eft nauwelijks vermeld te worden.
Zoolang het moment en cle clraaiingsrichting netzelfde blijven,
is de arbeid van een koppel in een gegeven vlak onafhankelijk
van de grootte der krachten, de richting waarin zij we1·ken en
de aan_qrijpingspunten; zelfs zullen twee koppels die in evenwijdige vlakken werken en in draaiingsrichting en moment overeeustemmen, bij een wentelin'} om een as loodrecht op die dakken
denzelfden arbeid verrichten.
Dit in het oog houdende zal men de juistheid inzien van de
volgende stellingen.
a. Twee koppels in hetzelfde vlak of in evenwijdige vlakken,
die hetzelfde moment en dezelfde draa.iingsrichting hebben, zijn
gelijkwaardig.
b. Twee koppels in hetzelfde vlak of in evenwijdige vlakken,
L. I.

1û
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die hetzelfde moment maar tegengesteldt3 draaiingsrichting hebben,
maken evenwicht met elkaar.
c. Een .aantal koppels in hetzelfde vlak of in evenwijdige vlakken zijn gelijkwaardig met een enkel koppel in een vlak evenwijdig aan de zoo even bedoelde, en met een moment, dat gelijk is
aan de algebrat"sche som van de momenten der gegeven koppels,
als men nl. de momenten positief of nega·
Fig. 120.
tie( noemt, naarmate de koppels de eene
of de andere draaiingsrichting hebben.
Deze stellingen kunnen ook met behulp van
het in § 158 gezegde worden afgeleid. Liggen b.v.
de twee koppels waarvan ondet· b spt·ake is, in
hetzelfde vlak (Fig. ·120), dan kan men de kt·achten A P en BQ naat• het punt Coverbrengen en
tot de resultante CR vereenigen, en eveneens de
krachten A' P' en B' Q' tot C' R' samenstellen.
De krachten CR en C' R' zijn gelijk en tegengesteld, en zullen, als de momenten A A' X APen
BB' X BQ gelijk zijn, langs de lijn CG' werken,
en elkaar dus opheffen.

Wordt in het vervolg van de grootte
van een koppel gesproken, dan is daarmede het moment bedoeld.
§ 166. Samenstelling van koppels in niet evenwijdige

vlakken. Laat (Fig. 121) in de vlakken V en V', die elkaar
volgens P Q snijden, twee willekeurige koppels gegeven z\jn
met de momenten M en M' . Neemt
Fig. 121.
V men twee punten A en B willekeurig op P Q en brengt men in die
punten de tegengesteld gerichte krachten AC en B D aan, die in het vlak V
loodrecht op A B werken en elk =

A~

zUn, dan kan het koppel <lat uit

deze beide krachten bestaat, blUkens
het in de vorige § gezegde, het in
V gegeven koppel vervangen, als het
in draaiingsrichting daarmee overeenstemt, iets dat men altijd
kan bereiken door de richting van A C en B D geschikt te
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kiezen. Op dezelfde w\jze kan het koppel in het tweede vlak
worden vervangen door twee krachten A 0' en B D', tegengesteld gericht en beide

= :;~,

die in het vlak V' loodrecht

op A B staan. Men kan eindelijk A 0 en A 0' samenstellen tot
A E, en eveneens B D en B D' tot B F. Daardoor kr\jgt men
een nieuw koppel (A E, B F), dat gelijkwaardig is met de twee
oorspronkelijke. Het werkt klaarbl\jkel\jk in een vlak dat zoowel met V als met V' een zekeren hoek maakt.
Door herhaalde toepassing van deze bewerking kan men een
willekeurig aantal koppels in verschillende vlakken altijd tot 1;én
enkel samenstellen.
§ 167. Overbrengen van een kracht naar een punt buiten
de lijn langs welke zij werkt. Behandeling van een willekeurlg stelsel krachten. Zij (Fig. 122) A P een kracht, op
een vast lichaam werkende, 0 een willekeuFig. 122.
rig punt van het lichaam. Wlj brengen in
R
0 twee krachten 0 Q en 0 R in tegengestelde
richting aan, die beide gelijk en evenwijdig
aan A P z\jn. Het stelsel der drie krachten,
dat klaarblijkelijk gelijkwaardig is met de
kracht A P, kan worden opgevat als te bestaan uit de kracht 0 R, die, in 0 aangrijpende, in richting en grootte met A P overQ
eenstemt, en het koppel (A P, 0 Q).
Men mag derhalve een kracht vervangen door een anderr~ die,
met dezelfde richting en grootte, in een willekeurig punt aangrijpt, mits men daaraan nog een geschikt koppel toevoegt.
Men kan hiervan partij trekken om een willekeurig stelsel
van krachten die op een vast lichaam werken, zooveel mogelijk samen te stellen. Men kiest daartoe een punt 0 uit en
brengt alle krachten daarheen over; men kan dan al de krachten in 0 tot één enkele vereenigen, en eveneens al de koppels die men bij het overbrengen krijgt, tot één koppel samenstellen. Elk krachtenstelsel kan dus door een kracht en een koppel vervangen worden. Daar een kracht en een koppel elkaar
nooit kunnen opheffen, ziet men aanstonds dat het lichaam
onder cle werking van het gegeven stelsel krachten alleen clan in
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evenwicht kan zijn, wanneer zoowel de 1·esulteerende kracht als
het resulteerende koppel ver·dwijnt.
Op de resulteerende kracht kan men de stelling van § 30
toepassen; ham· projectie op deze of gene 1·ichting is dus de

algebra'tsche som van de projectiën op diezelfde richting van de
gegeven krachten. Het evenwicht eischt dat die som 0 is.
Ontbindt men b.v. de op een lichaam werkende krachten
elk in een verticale en een horizontale component, dan moet
de som van de naar boven gerichte componenten gelijk zijn
aan de som van de naar beneden werkende.
Onderzoekt men op de aangegeven wijze wanneer drie krachten evenwicht met elkaar maken, dan blijkt het vooreerst
dat zij in één vlak moeten werken. Verder zijn er twee gevallen mogelijk.
a. De krachten toerken langs evenwijdige lijnen; dan moet de
resultante van twee der krachten (§ 160) gelijk en tegengestelel aan

de derde zijn en langs dezelfde lijn als deze wm·ken.
b. De lijnen langs welke de krachten werken gaan door één
punt. Men kan de krachten daarheen overbrengen en twee ervan
·;-net behulp van een parallelogram met elkaar samenstellen. De
derde kracht moet nu u·eer gelijk en tegengesteld aan de resultante zijn.
\Vaar men overigens bij de herleiding van een krachtenstelsel het bovengenoemde punt 0 zal kiezen, hangt van de
omstandigheden af. Wordt een punt van het lichaam vastgehouden, dan brengt men de krachten liefst daarheen over ; bij
een geheel \Tij lichaam daarentegen naar het zwaartepunt.
§ 168. Bepaling van de inwendige krachFig. 123.
ten in een vast lichaam. ü een lichaam in

v--- - -----....

rust, dan moeten de krachten die op een willekeurig deel ervan werken, evenwicht met elkaar
maken. Uit deze overweging kan men ietf'

afleiden 01i1trent de krachten die zulk een
deel van de aangrenzende deelen ondervindt.
a. Zij A B een verticale kolom (Fig. 123),
staande op een horizontaal vlak en belast
B
. met een gewicht P. In gedachten verdeelen
wU deze zuil door een horizontaal vlak V in twee deelen. Voor
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het evenwicht van het bovenste gedeelte is noodig dat er eon
kracht naar boven op werkt, gelUk aan het gewicht P, ver·
meerderd met dat van A V zelf. De kracl~t kan alleen worden
uitgeoefend door het onderste gedeelte van de zuil. Houdt men
verder in hot oog dat aan elke werking een gelUke en t egengestelde terugwerking beantwoordt, dan komt men tot de slotsom dat de deelen van de kolom, die aan weerszijden van V
liggen, tegen elkaar drukken in een richting loodrecht op
dit vlak.
b. Op dezelfde w\jze ziet men in dat in een staaf die met
het boveneinde is opgehangen en aan het benedeneinde Jwt
gewicht P draagt, de deelen aan weersz\jden van een horizon·
tale doorsnede krachten loodrecht op die doorsned e op elkaar
uitoefenen, die tegengesteld gericht zijn als in het geval u.
Zulke krachten noemt men normale spanningen.
In het alr;emeen 1wrdt het woord spanning gebezigd um de
krachten aan te duiden, die de cleelen van een lichaam aun
weerszijden van een of ander vlak op elkaar uitoefenen.
De spanning van een koord, die wU reeds vroeger loerdou
kennen, is niet alleen de kracht waarmee het koord werkt OlJ
de lichamen waaraan het bevestigd is, maa r ook die, welke
aan elkaar grenzende deelen van den draad van elkaar on·
dervinden.
c. In Fig. 124 stelt AB een staaf voor, die in horizon tale
richting met het eene uiteinde is vastgeklemd, terw\jl het
andere met een gewicht P is bezwaard. V is oen doorsn•.~de,
loodrecht op de lengte, en wij zoeken de evenwichtsvoorwaarde
voor het deel van de staaf,
Fig. 1:!4.
rechts van die doorsnede. Daar
de krachten die llit deel in
verticale richting ondervindt,
elkaar moeten opheffen, moet
de stof links van V op de stof
aan de rechterzijde een kracht rJ, verticaal naar boven, uit·
oefenen, die, als wU van het gewicht der staaf zelf afzien,
gel~jk aan P is. NatuurlUk oefent V B op V A een geltjke en
tegengesteld gerichte kracht uit; zoo wordt, kan men zeggell,
de last P op het deel V A overgebracht.
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Deze krachten, die men, daar zU langs het vlak V werkent
tangentiale spanningen noemt, zijn evenwel niet de eenige die
tusschen de deelen van de staaf bestaan. Want de kracht Q
vormt met P een koppel, en voor het evenwicht is het noodig,
dat dit door een ander koppel van gelUk moment wordt opgeheven. Dit kan alleen voortvloeien uit krachten, die, behalve
de door Q voorgestelde, door V .A op V B worden uitgeoefend,
krachten, zooals zij b.v. door R en S worden aangegeven.
Wil men inzien hoe dergelijke spanningen ontstaan, dan moet
men bedenken dat uitwendige krachten altijd eenige vormverandering, al is die nog zoo klein, aan een vast lichaam geven ;
de inwendige krachten, die men met den naam veerkracht
bestempelen kan, worden eerst door die vormverandering opgewekt. In het geval van Fig. 123 ontstaan de inwendige
krachten ten gevolge van een samendrukking. Bij Fig. 124
echter moet men zich voorstellen dat het gewicht P niet
alleen het deel V B van de staaf iets langs V .A naar beneden
trekt, waardoor de kracht Q wordt opgewekt, maar bovendien
dat deel een weinig om het punt 0 doet draaien. Daarb\j tracht
het V B aan de bovenzUde van V A te verwijderen, maar
drukt aan de benedenzijde de twee deelen tegen elkaar.
d. Verbeelden wU ons de staaf van Fig. 123 niet met een
gewicht belast, maar, nadat het benedeneinde is vastgeklemd,
aan het boveneinde onderworpen aan twee in een horizontaal
vlak werkende krachten die een koppel vormen. Het deel A V
moet dan van B V een gelijk en tegengesteld koppel ondervinden, dat natuurlijk alleen kan ontFig. 125.
staan uit tangentiale spanningen in
het vlak V. Met een koppel dat gelijk
en tegengesteld is aan het laatstgenoemde, en dus dezelfde richting heeft
als het aan het uiteinde A gegevene,
werkt nu A V op B V.
e. Zij (Fig. 125) M het deel dat van
een lichaam door een plat vlak V wordt
afgesneden, en laat op dat deel een
willekeurig stelsel van krachten werken. Brengt men deze álle
naar een punt Q van V over, dan krijgt men een resulteerende
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kracht F en een in de figuur niet aangegeven koppel. Zai er
evenwicht zijn, dan moeten de verschillende krachten, die de
stof links van V op M uitoefent, herleid kunnen worden tot
een kracht in Q, gelijk en tegengesteld aan F, en een koppel
dat met het bovengenoemde evenwicht maakt.

f. Fig. 126 stelt een driehoekige verbinding van stangen voor, die in
vertiealen stand met de punten A en C op twee even hooge en volkonien gladde horizontale vlakken rust en aan den top B met een last P
is bezwaard. Wij zullen onderstellen dat het gewicht vau de stangen in
vergelijking met dien last mag worden verwaarloosd. Verder zullen wij
ons voorstellen dat de verbinding der stanFig. 126.
gen bij B een kleine draaiing van de eene
B
ten opzichte van de andere toelaat, zoodat,
als A C er niet was, een daling van het punt
B, verbonden met een huitenwaartsche beweging van A en C, mogelijk zou zijn.
Beschouwt men den <iriehoek in zijn geheel, dan vindt men onmiddellijk de verticale drukkingen op de steunvlakken, door
P, naar den regel van ~ 160, te ontbinden
ih twee evenwijdige kra<~hten in A en C. De inwendige krachten echter
vindt men als volgt. Men ontbindt P in BQ en B ]{ volgens RA en
B C, brengt de componenten naar A en Cover, en ontbindt ze <laar in
de horizontale en verticale componenten AS en AT, CU en CV. Natuurlijk wordt daarbij AS = CU. Door deze krachten wordt A C uitgerekt, terwijl de stangen AB en B C door de krachten BQ en R R
worden samengedrukt.
Hoe, hij het aanbrengen van den last, de spanning in. AC ontstaat
door een kleine uitrekking van deze staaf, zal na hetgezegde duidelijk zijn.
§ 169. Uitbreiding van eenige der voorgaande stellingen
tot llchámen van veranderlijken vorm. Als een lichaam waar-wn de gedaante kan worden gewijzigd, onder de werking van
een stelsel krachten in evenwicht is, kan men bij een willekeurig
deel ervan de bestanddcelen vast aan elkaar verbinden, zonder
het evenwicht te verstoren. De krachten die op dit deel werken,
moeten dus steeds voldoen aan de voorwaarden die wij 'Voor vaste
.lichamen van onveranderlijken vorm hebben leerm kennen.
Een koord b.v., dat met z\jn uiteinden in A en B is be-
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vestigd, neemt onder den invloed van de zwaartekracht een
gedaante aan als de in Fig. 127 aangegevene. Een deel CD
kan nu door een onbuigzame staaf van dezelfde gedaante en
hetzelfde gewicht vervangen worden, zonder dat het evenwicht wordt verbroken. Op dit deel werken vooreerst de
zwaartekracht, die geacht kan worden in het zwaartepunt Z
aan te grijpen, en ten tweede de spanningen van de koorden
A C en B D. Voor het evenwicht is
Fig. 127.
het noodig, dat de raaklijnen in C
en D elkaar snijden op de verticale
1Un die door Z gaat; tusschen de
grootte van de drie krachten moet
A
J)
verder het bekende verband bestaan.
Als tweede voorbeeld beschouwen
wij een vloeistofmassa die in evenwicht is. Men kan zich voorstellen
dat een deel daarvan, binnen een
gesloten oppervlak gelegen, zonder van volume te veranderen,
vast wordt; de op dat deel werkende krachten moeten dus
voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden die voor vaste lichamen gelden. Alleen zijn er b~j de vloeistof nog andere evenwichtsvoorwaarden, want gemakkelijk kan men gevallen bedenken, waarin krachten die, op een vast lichaam werkende ~
evenwicht met elkaar zouden maken, dit niet meer doen, als
een vloeistof eraan onderworpen is.
Bi!J cle toepassing van boven8taancle stelling behoeft alleen op
de krachten gelet te worden, die het beschouwde deel van buiteh
ondervindt. Worden deze b.v. in verticale en horizontale componenten ontbonden, dan moeten de naar boven gerichte componenten t e zamen evenV!3el bedragen als de naar beneden
werkende. Van de imcendige krachten kan men hierbij geheel
afzien; het is trouwens duicleli.ik dat door de onderlinge werking van zijn nîolekulen een lichaam of een deel van een
lichaam zich nooit in zijn geheel naar boven of beneden zal
verplaatsen. Dit is een gevolg hiervan, dat de inwendige
krachten twee aan twee gelij k en tegengesteld ziJn.
Ofschoon b\j een buigzaam koord of een vloeibare mas:-:;a de
krachten die d0 moleknlen van de aarde ondervinden, niet
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meer dezelfde uitwerking hebben als een enkele kracht in hot
zwaartepunt: blijft toch één eigenschap die dit punt bij vaste
lichamen heeft, bestaan.
Bij elk lichaam wordt nl. de arbeid van de Z?.oaartekracht bij
een verplaatsing, en dus ook de verandering van de potentieele
energie, op dezelfde wijze uit de rijzing of daling van het zwaar·
teptmt gevonden als bij een vast lichaam.
Fig. 128 onderscheidt zich van Fig. 115 doordat een horizontaal vlak V
is aangebracht, waarop de loodlijnen A1 a 1, A 2 a 2 , A3 a 3, • •• B /1, G c, Z: zijn
neeFgelaten. Uit de evenredigheden van ~ 162 volgt
( J!t

( Pt + Pz) X B b = Pt X At a, + Pz X Az az,
+ Pz + PJ) X C c = (Pt + p,) X B b + PJ X A3 a3 =

= Pt X A, a,+ Pz X Az a~+ P3 X A3 a3.
Men kan dt>ze t·eeks van vergelijkingen vooetzetten, zoodat ten slotte, als P
het gewicht van het geheele stelsel is,
P X Z z = l't X A, a,

+p

2

X A 2 a 2 + p3 X A3 a3 + enz.

wordt. Deze vergelijking dnll\t uit dat de potentieele energie dezelfde
heeft, al~of de geheele massa in het zwam·tepunt was Yerrenigd.

waanl•~

Men kan deze stelling b.v. toopassen op een koord (Fig. 127}
dat aan twee vaste punten is
Fig. 128.
opgehangen. Is het onuitrekbaar
en volkomen buigzaam, dan is
het inwendige arbeidsvermogen
steeds hetzelfde; het koord zal
dus (§ 155) in evenwicht zijn als
de potentieele energie tegenover
de zwaartekracht con minimum
is, d.w.z. als het zwaartepunt
zoo laag mogelUk ligt.
§ 1'70. Eigenschappen nu het zwaartepunt b~j 1le beweging
der lichamen. Men kan bij een bewegel\jk stelsel op elk oogenblik de ligging van het zwaartepunt. naar de regels van § 1f.î2
bepalen. Dit punt beweegt zich nu juist zoo, alsof cle geheele
massa crin 1W8 opeengehoopt, en alle krachten erop werkten,
'/C(utraan de punten van het stelsel onderworpen zijn. Derhalve
doet zich elke kracht, welk punt er ook door wordt aangedaanr
gevoelen door een aan haar grootte evenredige snclhoidsverandering van het massa·middelpunt.
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Uit deze stelling kan men het volgende afleiden:
a. De beweging van het zwaartepunt is onafhankelijk van
de inwendige krachten, want deze z\jn twee aan twee gelijk
en tegengesteld, en zullen dus, wanneer zij in het zwaartepunt worden aangebracht, elkaar opheffen.
Bestaan m· geen uitwendige krachten, dan zal het zwaartepunt àf in rust blijven, àf met standvastige snelheid in een
rechte lijn voortgaan.
Dit geldt b.v. van het massa-middelpunt van het geheele
zonnestelsel, ten minste als men mag aannemen dat het stelsel van buiten geer:. merkbare krachten ondervindt.
b. Wordt een stok schuin naar boven geworpen, dan beschr\jft het zwaartepunt een parabool, terwijl het lichaam
bovendien om dat punt kan draaien. De parabolische beweging
van het zwaartepunt blijft bij een granaat bestaan, wanneer
hij in de lucht uiteenspat, althans zoolang geen van de stukken den grond bereikt.
c. Wij kunnen wel de dealen van ons lichaam door inwendige krachten ten opzichte van elkaar bewegen, maar ons
zwaartepunt kunnen wij alleen verplaatsen met behulp van
uitwendige krachten (§ 81).
Als iemand op een volkomen glad horizontaal vlak uitgleed,
zou zich zijn zwaartepunt langs een verticale 1\jn verplaatsen.
d. Een koppel dat op een vast lichaam werkt, heeft geen invloed op de beweging van het zwaartep1tnt. Is het lichaam eerst
in rust, dan kan het door een koppel alleelt een wenteling om
een as door het zwaartepunt krijgen.
Bewijs van de boven vermelde stelling. Nemen wij drie rechthoekige coördinaatassen aan en noemen wij de coöt·dinaten van het eerste punta:: 1,J!J, z1 ,
die van het tweede x., y 2, ~ enz., de coördinaten eindelijk van het zwaat·tepunt x:, y, z. Dan is (verg. § 169)
P x:

= Pt x, + p2 x2 + enz.,

waarvoor men -we@liDS de evenredigheid van de gewichten met de massa's ook
mag schrijven
M:x: = m 1 x 1 + m 2 x 1 +enz.,
als door m 1, m2, enz. de massa's van de stoffelijke punten worden voorgesteld
door M die van het geheele stelsel.
Deze vergelijking dient met de andet·e, die op de y- en de z-as betrekking
hebben, ter bepaling van de ligging van het zwaartepunt.

~n
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De vergelijking geldt voot• elk oogenblik. Daaruit volgt dat tusschen de verd x 11 d x 2 • • • • en d x van de vet·schillende coördinaten in een
oneindig kleinen tijd d t de betrekking
::~.nderingen

M dx=m 1 dx 1

+ m2 dx +enz.
2

bestaat. Deelt men nu deze vergelijking door d t, dan kt·ijgt mrn
Mu= m 1 u1

+m

2

u~+

enz.,

als, voor de verschillende stoffelijke punten en voot· het zwaartepunt, u 1,
u 2, •••• en u de snelheden in de richting van de x-as voot•stellen.
Derhalve is de algebraïsche som der hoeveelheden van beweging in de richting van de x-as even groot als de hoeveelheid van beweging in diezelfde
richting, die het zwaartepunt zou hebben, als er de geheele massa M in was
opeengehoopt. Daar dit op elk oogenblik waar is, is ook de verandering van
die algebraïsche Rom gedut·ende een t\jdselernent d t even groot als de verandering die de hoeveelheid van beweging der massa M, in het zwaartepunt
gPdacht, ondergaan zou. Maar, wanneel' xl, x2, enz. de op de punten van
het stelsel in de richting van de x-as werkende krachten ~jn, bedraagt de
bedoelde verandering

(Xt

+X.+· .. ) d t.

De snelbeid u van het zwaartepunt moet dus zoo v'eranderen, dat als de massa
M erin was opeengehoopt, de hoeveelheid van beweging daarvan deze
aangroeiing onderging, en dit zou het geval zijn als op die massa de kraclit
X 1 + X 2 + .... werkte. Daar een dergelijke uitkomst geldt voor de verandcl'ing der snelheden in de richting van dey- en de z-as, is de stelling bewezen.

Vermelding verdient ook nog de volgende stelling: Een vast
lichaam dat eerst in rust is, krijgt door een kracht die in het
zwaartepunt aangrijpt, een verschuiving zonder wenteling.
Werkt een willekeurig stelsel van krachten, dan kan men, deze
naar het zwaartepunt overbrengen; de resulteerende kracht brengt
een verschuiving, het resulteerende koppel een wenteling teweeg.
'\'il men aan een vast lichaam een voot•geschreven bP,weging geven, dan
kan men op elk punt de kmcht laten werken, die juist voor de beweging
daat'Yan vereisebt wordt; men kan evenwel ook in plaats van dit stelHel van
krachten elk ander dat et· gelijkwaardig mee is, nemen. Voor een verschui,·ing, waarbij alle deeltjes dezelfde vet·snelliug in dezelfde richting moeten
krijgen, zouden evenwijdige krachten kunnen dienen, die op elk deeltje afzonderlijk werken, en evenredig met hun massa's zijn; zulke krachten zijn
echter gfflijkwaardig met een enkele die in het zwaartepunt aangrijpt.

§ 171. Beperking der beweging van een vast lichaam. In Yele gevallen wordt een lichaam gedwongen zich op een voorgeschreven wijze te
verplaatsen.
a. Moet het zich alleen rechtlijnig verschuiven, dan geeft men aan
een deel van het liehaalh de gedaante van een prisma, dat past in een
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prismatische holte van een vast$taand stuk B. Men ziet in Fig. 129 hoe
zich dan het prisma met de daaraan verbonden kolorn A slechts in de
richting van de (in de liguur horizontale) opstaande ribben van het
prisma kan bewegen.
De doorsnede van het prisma kan zeer verschillende vormen hebben.
In Fig. 130 wordt het lichaam A geleid door twee cilinders B , B. :\<I en
Fig. 129.
A

kan ook van een enkelen cilinder gebruik maken , als men maar op een
of andere wijze een draaiing belet.
b. "'Wordt daarentegen bij een cilinder die in een holte past, een verschuiving verhinderd, dan is alleen een wenteling mogelijk. Zulk een
draaibare cilinder wordt een as genoemd.
Men ziet in Fig. '1:3'1 hoe een verschuiving van ,cl onmogelijk wordt
Fig. 131.

gemaakt. vVij vermelden hierbij dat men het omsloten gedeelte Yan de
as de tap en het omsluitende lichaam B de pan of het ktts8en noemt.
Dit lichaam heeft niet altijd een cilindrische uitlwlling; er komen ook
andere vormen voor.
Bij horizontale assen heeft men gewoonlijk twee tappen aan de uiteinden ; lange assen (drijfassen in fabrieken) ·worden ook nog op andere
plaatsen op 1lezelfde wijze ondersteund.
De tappen kunnen rusten tussehen twee stukken, het eene beneden,
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het andere boren de as, die op geschikte wijze tegen elkaar worden
gedrukt. Soms komt alleen de onderste pan voor.
Verticale assen kunnen aan het benedeneinde uitloopen in een kegel,
waarmee zij in een uitholling van eEn vaststaand lichaam rusten .
c. Ten einde een lichaam met geringe ~Tijving pm een horizontale a"
te doen draaien, verbindt men het aan een mes, d. i. een seherpkantig
driehoekig prisma, dat met zijn ribbe op een horizontale plaat ligt. Heide
deelen moeten van een harde stof gemaakt zijn. Bij l1et balansjuk, dat
in Fig. 1~2 is afgebeeld, rust een stalen mes A op een blok 1:, dat
Fig. 132.

~'" '!'i;l l"i'nll l li l il ~
B

veelal van agaat wordt genomen. Hoe scherper de kant van het mes is,
des te rneer nadert de beweging tot een draaiing om een as. In werkelijkheid zal zij echter steeds bestaan in het rollen van een eilinder over
een plat vlak.
d. Men kan een rechthoek of een driehoek zoo langs een cilinder bewegen, dat zijn vlak voortdurend door de as gaat, een van de zijden in
het cilinder-oppervlak ligt, en elk punt
Fig. 133A.
een schroeflijn doorloopt; er wordt dan
een sch1'oefd1'aad hesclireven. Is een
eilinder met zulk een naar buiten staanden draad voorzien, dan heeft men een
schroef' (Fig. 13:3 A). Deze kan passen
in een holte, in welker wand een langs
een schroeflijn loopende groef is aangebracht. Deze holte, waarvan Fig. 1:33 B
de achterzijde te zien geeft, bevindt zich
Fig. 133 B.
in een stuk dat de schroef1noe1' genoemd
wordt. Houdt men deze vast, dan kan
de schroef alleen een gelijktijdige wenteling en verschuiving hebben, zoo nl.
dat bij elke omwenteling een verschuiving over een afstand gelijk aan den
spoed (§ 25) plaats heeft.
Zooals reeds gezegd werd, kan het profiel Yan de schroef, d.w.z. de
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doorsnede vanden schroefdraad met een vlak door de as, verschillende vormen hebben. Het kan rechthoekig (Fig.133) of driehoekig zijn. (Fig.134).
Het komt dikwijls voor dat men een zelfde moer voor verschillende
schroeven van een zelfde dikte wil gebruiken, of omgekeerd. Daarvoor
is noodig dat niet alleen de spoed, maar ook het profiel overeenkomt.
Men heeft daarom stelsels van schroefdraden vastgeFig. 134.
steld, waarin bij elke dikte een bepaalde spoed en
profiel behooren.
In al de boven besproken gevallen werd ondersteld dat het met B aangeduide lichaam in rust
bleef. Dit behoeft niet het geval te zijn; in het algemeen wordt door de beschreven verbindingen
alleen de relatieve beweging van het eene lichaam
ten opzichte van het andere bepaald. De wielen
van een rijtuig voeren met betrekking tot dit laatste een wenteling uit.
en de koppelstangen waardoor de wielen van een locomotief zijn verbonden, draaien ten opzichte van die wielen, ofschoon hun wrrkelijke
beweging een versehuiving is.
e. Behalve de boven besproFig. '135.
kene
komen er nog vele andere
B
middelen voor, en daaronder
soms zeer samengestelde, waardoor men de beweging van een
c
vast lichaam beperkt.
c
Men kan deze beperking b.v.
zoo maken dat steeds een enkel
punt op zijn plaats blijft.
Zoo kan een aan het lichaam
bevestigde bol draaien in een
hol bolsegment, dat hem voor
een gedeelte omsluit (kogelgewricht). Of men kan het lichaam
op de wijze van den ring A A
in Fig. 135 laten draaien om
een as BB, die zijn steunpunten heeft aan een ring, die weer om een as CC loodrecht op de eerste
kan draaien (CARDANl'sche ophanging).
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Werktuigen zijn lichamen of stelsels van lichamen die zich
alleen op de voor een bepaald doel noodige wijze kunnen bewegen. De beweging, aan een deel ervan meegedeeld, wordt
overgebracht op de andere doelen en daarbij menigmaal geheel van aard veranderd.
De verbinding tusschen de deelen van een werktuig bestaat
veelal hierin, dat het oppervlak v2.n het eene deel aanhoudend
in aanraking moet blij ven met dat van het andere. De boven
besproken gevallen kunnen als voorbeelden dienen; een ander
voorbeeld heeft men in twee in elkaar grijpende tandraderen.
Twee werktuigdoelen kunnen evenwel ook door middel van
kettingen, touwen of riemen met elkaar verbonden zijn.
§ 172 .. }~venwicht van werktuigen. Als de oppervlakken
met welke verschillende deelen van een werktuig elkaar aanraken, over elkaar rollen, zullen (althans wanneer w\i afzien
van de rollende wrUving (§ 182, d), die door een vormverandering van de oppervlakken ontstaat) de wederkeerige krachten
tusschen die deelen bij de beweging geen arbeid verrichten.
Immers, de werking is gelijk en tegengesteld aan de terugwerking, en de punten der oppervlakken die elkaar aanraken
hebben dezelfde snelheid. De arbeid van de wederkeerige
krachten is eveneens 0 bij de glijding van twee oppervlakken
over elkaar, als die oppervlakken maar volkomen glad zijn, en
iets dergelijks valt ook op te merken, wanneer een beweging
wordt overgebracht door koorden of riemen, hetzij dat die met
de uiteinden aan de werktuigdoelen zijn bevestigd, hetzij dat
zij het oppervlak daarvan over zekeren afstand volgen en het
door wrijving meevoeren. De laatste kracht verricht geen arbeid, zoolang het koord maar niet over het oppervlak glijdt,
want terwijl de punten van het koord en die van het oppervlak dezelfde snelheid hebber., werkt de wrijving er met gelijke kracht in tegengestelde richting op. Zijn de koorden
onrekbaar, dan is ook de arbeid van hun spanning 0, want
de twee punten waarop deze werkt, verplaatsen zich darr in
de richting van het koord evenveel, het eene volgens de spanning die er op werkt, het andere in tegengestelden zin.
Eindelijk mag ook van de verandering van het inwendigearbeidsvermogen der koorden worden afgezien; alleen in som-
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mige gevallen waar deze vr\j stijf zijn en hun kromming ver.andert, zou men dat niet mogen doen.
Er zijn derhalve vele gevallen, waarin men alleen op de uit·wendige krachten die op de deelen iJan een werktuig werken, behoeft te letten. Dan geldt voor het geheele werktuig de beschouwing die in § 156 voor een enkel lichaam werd meegedeeld.
Er zal dus evenwicht z_ijn, als bij elke oneindig kleine verplaatsing de arbeid van de krachten 0 is, een voorwaarde die
bijzonder eenvoudig wordt, wanneer er maar twee krachten
.zijn, nl. een beweegkracht F en een te overwinnen weerstand
P. Zijn nl. f en p de projectiên van de oneindig kleine verplaatsingen der aangrijpingspunten op de lijnen langs welke
F en P werken, en noemen wij de eerste dier projectiên positiefr als zij in richting met de kracht overeenstemt, en de
tweede, als haar richting tegengesteld aan P gericht is, dan
moet
F (= Pp .

.

.

. . . . . (3)

zijn.
Beweegt zich het werktuig, dan is de totale arbeid F f - P p
gelijk aan de vermeerdering van de kinetische energie. Bij
langzame bewegingen mag men van deze laatste afzien, men
komt dan tot de vergelijking (3) terug, en mag de daardoor
bepaalde waarde van F niet alleen als de kracht beschouwen,
die met den weerstand P evenwicht maakt, maar ook als die,
welke gedurende de beweging den weerstand overwint. Hetzelfde
geldt ook wanneer de beweging met grootere snelheid plaats
heeft, als deze maar voortdurend even groot is. Dan blijft nl.
ook de kinetische energie onveranderd, zoodat weer F f- P p = 0
moet zijn.
De weerstand P kan het gewicht zijn van een last dw moet
worden opgeheven. Hij kan ook voortvloeien uit den samenhang der deeltjes van een lichaam waardoor een mes of een
zaag wordt voortgedreven. Eindelijk kan hij bestaan in den
tegenstand van een beletsel waartegen een deel van het werktuig wordt gedrukt ten gevolge van een kracht F, die men op
een ander deel uitoefent. Is F gegeven, dan wordt het beletsel
zoo ver ingedrukt, dat de tegenstand ervan de grootte heeft
bereikt, waarbîj hU met de kracht F evenwicht maakt, een
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:grootte waarvoor men kan schrijven F f, waarbij fen p op
p

.

de boven aangegeven wijze betrekking hebben op een oneindig
kleine verplaatsing die het werktuig zou kunnen ondergaan
als het zich ondanks den tegenstand P kon bewegen. De bovenstaande uitdrukking bepaalt dus den door middel van de
kracht uitgeoefenden druk. Uit het gezegde besluit men gemakkelijk dat voor het opheffen van een zwaren last door
middel van een kleine kracht alleen vereischt wordt, dat het
aangrijpingspunt van deze laatste een veel grooteren weg aflegt dan de last. Eveneens, dat voor het overwinnen ván een
weerstand P over een weg p altijd dezelfde arbeid noodig is,
onverschillig van welk werktuig men zich bedient.
Behalve door de beschouwing van den arbeid kan men de
evenwichtsvoorwaarde ook cloor samenstelling en ontbinding van
.krachten of noppels leeren kennen. De eerste handelwijze voert
dikwijls gemakkelijkm tot het doel, maar er is, althans wanneer zij op een werktuig in zUn geheel wordt toegepctst, dit
bezwaar aan verbonden, dat de drukkingen tusschen de elkaar
aanrakende oppervlakken of de spanningen van de koorden
onbekend blijven. Deze krachten kunnen alleen uit de afzonderlijke beschouwing der deelen van het werktuig worden
afgeleid (verg. § 168).
In de volgende § § vindt men eenige voorbeelden tot opheldering van het voorgaande.
§ 173. Hefboom. Balans. Een lichaam dat om een vaste as kan draaien;
wordt, vooral wanf1eer het de gedaante van een rechte of gebogen staaf
'heeft, een hefboom genoemd. De vom·waarde voor het evenwicht i.~,
blijkens het in § § 157 en 17~ gezegde, dat de algebmische som de1·
momenten van de kmchten ten opzichte van de as 0 moet ::ijn.
Het juk van een balans is een gelijkarmige hefboom met een hori·.zontale as. In den evenwichtsstand moet het zwaartepunt vertikaal beneden die as liggen, wil het evenwicht stabiel zijn. Worden de beide
:armen met gewichten belast, die een weinig van elkaar vers~:hillen, dan
neemt de balans een schuinen stan<l aan, waarbij het overwicht evenwicht maakt met het gewicht van het juk. Met dit gewicht wordt derhalve het overwicht ,·ergeleken.
Zij in Fig. 1:3t) U de draaiingsas, C het zwaartepunt van het juk, terL. I.
.17
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wijl de schalen in A en B zijn opgehangen. Zij verder P het gewicht
van elk der schalen met de zich daarop bev.indende gelijke gewichten,.
en Q het gewicht van het juk. Stel eindelijk dat A, 0 en B in een
rechte lijn liggen, en wel zoo dat A 0 = 0 B = l, zoodat de balans gelijkarmig is, terwijl 0 C = h den afstand van het zwaartepunt tot de·
draaiingsas voorstelt. Als er op een der·
Fig. 136.
schalen een klein overwicht p wordt geB
bracht, zal er weer evenwicht zijn bij
een uitwijking q:>, die bepaald wordt door
A

pl

p

tg q:> = hQ'

Q\

of bij benadering

,- -· -',

P+ p

!P

(~

32)

pl
q:> = h Q'

De gevoeligheid die door de verhouding van q:> en p wordt gemeten,.
is dan onafhankelijk van de belasting P. Zij neemt toe als h kleiner
wordt. Dikwijls kan men met een regelschroefje h en daarmee de gevoeligheid veranderen. Ook vergrooting van l zou de gevoeligheid doen.
toenemen, indien niet bij verlenging van het juk ook het gewicht Q'
grooter werd. Zelfs neemt Q sterker toe dan l, omdat men ter wille
van de stevigheid bij vergrooting van l ook de dikte grooter moet nemen.
In het geheel zal dus de gevoeligheid afnemen en is hetjuist voordeelig,
korte, lichte jukken te gebruiken.
Wanneer bij een balans de punten A, 0 en B niet in een rechte lijn·
liggen, zal de gevoeligheid van de belasting afhangen. In het geval van
Fig. 137 is de verticale lijn door A verder van 0 verwijderd dan die
Fig. 138.

Fig. 137.
B

A

p

A

welke door B gaat, en wij ûen gemakkelijk in dat vergrooting der gelijke belastingen P de uitwijking zal doen toenemen; da~Jrbij wordt dus
de gevoeligheid vergroot. In het geval van Fig. 138 hebben wij het
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omgekeerde en zal de gevoeligheid afnemen bij toenemende belasting.
Een nauwkeurig onderzoek van de gevoeligheid bij verschillende belastingen kan soms doen zien dat een balansjuk ten gevolge van doorbuiging achtereenvolgens de vormen van Fig.137, 136 en 138 aanneemt.
§174. Stelsels van met elkaar verbonden staagen. In Fig. 139 zijn
A C en C B stangen die, in een verticaal vlak liggend, in C met elkaar
verbonden, en in A en B ondersteund zijn. Het punt M. is met een gewicht Q belast, terwijl van het gewicht
der stangen wordt afgezien, en verder
Fig. 139.
wordt ondersteld dat de verbindingen bij
A, C en B althans een weinig draaihaar
zijn. Op de staaf C B wordt nu in het
punt C door de staaf A C een zekere
kracht uitgeoefend, en C B zou in evenwicht blijven wanneer men, na A C weggenomen te hebben, op andere wijze een
kracht van dezelfde richting en grootte als de genoemde uitoefende. Derhalve vereischt het evenwicht van de staaf CB dat de bedoelde kracht
in C de richting van zijn lengte heeft; men verkrijgt dus deze kracht
en den druk in A dooi' de in de figuur aangegeven constructie. Natuurlijk
kan men den druk in C ook bepalen door de voorwaarde dat zijn moment
ten opzichte van de lijn, door A loodrecht op het vlak der figuur getrokken, gelijk moet zijn aan dat van het gewicht Q.
In Fig. '140 en 141 vindt men dergelijke verbindingen van stangen,
bij welke Jf op het verlengde van A C ligt.
Fig. i40.

Fig. ·141.

§ 175. Katrollen en takels. E~n katrolschijf is een cirkelvormige schijf
die om een door het middelpunt gaande en loodrecht op zijn vlak staande
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as kan draaien. Aan den omtrek is hij van een groef voorzien, die een
koord kan opnemen. De wrijving belet dit laatste, langs de schijf te glijden.
Bij een vaste katrolschijf (Fig. 142) kan zich de as niet verplaatsen ;
zal er evenwicht zijn, dan moeten aan de ':1-iteinden van het koord gelijke krachten werken. Dén druk op de as vindt men op de in de figuur
aangegeven wijze.
Een losse katrolschijf (Fig. 143) hangt in een koord waarvan heteene
Fig. 142;

Fig. 143.
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einde a is vastgemaakt, terwijl op het andere einde de beweegkracht
werkt. De beugel waarin de as loopt is van een haak voorzien, waaraan
de last wordt gehangen, die men wil ophijschen. De evenwichtsvoorwaarde
wordt door de constructie van een parallelogram van krachten gevonden.
Fig. 144 doet de inrichting zien van een gewonen tahel. Drie schijven
zijn hier in het vaste bovenblok, en even vele in het verplaatsbare benedenblok vereenigd. Neemt men aan dat het koord dat over al de
schijven loopt. tusschen de blokken overal dezelfde richting heeft, dan
is voor het evenwicht een klacht -Ir P, waarmee men aan het uiteinde
b trekt, noodig. Men vindt dit door op te merken dat de last aan 6
touwen hangt, en dus de spanning, die overal even groot moet zijn, de
zoo even genoemde waarde moet hebben, of ook door na te gaan, hoe
ver b naar beneden moet worden getrokken om P tot zekere hoogte te
doen stijgen.
§ 176. Windas. Dit werktuig bestaat uit een horizontalen om zijn as
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draaibaren cilinder, waarom eenige malen een touw is geslagen, dat bij
het omdraaien wordt op- of afgewikkeld en aan het einde den last
draagt. De wenteling wordt aan den cilinder gegeven door
Fig. 144.
een kruk, loodrecht op de as aan den cilinder bevestigd.
De evenwichtsvoorwaarde volgt uit de beschouwing van
de momenten of uit de stelling van §172.

§ 177. Middelen om een wenteling van de eene as op
de andere over te brengen. a. Koord zonder eind. Laat
(Fig. 145) A en B twee cirkelv_ormige schijven zijn, in
hetzelfde vlak liggende en draaibaar om assen die door
de middelpunten loodrecht op dat vlak gaan. Een koord
of riem, waarvan de uiteinden aan elkaar zijn bevestigd,
is om de schijven geslagen en genoegzM.m gespannen om
een glijding daarlangs onmogelijk te mahn. Wordt A in
<le richting van de pijl rondgedraaid, dan wordt B in
dezelfde richting bewogen; de hoeksnelheden zijn daarbij
omgekeerd eYenredig met de stralen. Het deel rs van het
koord is meer gespannen dan het deel pq; daaruitvloeit
de kraeht voort, die 1J in beweging brengt. Moeten de
schijven in tegengestelde richting draaien, dan bezigt men
p
een gekruisten riem (Fig. H6).
b. Bij evenwijdige assen kunnen ook cilindervormige,
en bij assen die elkaar snijden (Fig.147), kegelvormige tm·ijvingM·aderen
worden gebezigd. De elkaar aanrakende oppervlakken daarva.1 moeten
ruw genoeg zijn om de eene schijf door de and~re te doen meevoeren.
Fig. 145.

Fig. 146.

c. Moet een aanmerkelijke weerstand worden overwonnen, of wil men
zich geheel verzekeren van een bepaalde verhouding der hoeksnelheden,
dan bezigt men tandraderen. Fig. 148 stelt een paar dergelijke raderen
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voor, die op assenloodrecht op het vlak der teekening zijn bevestigd. Daar
in denzelfden tijd van beide raderen even veel tanden door de verbindingslijn der middelpunten gaan, zijn de hoeksnelheden omgekeerd e:venredig met het aantal tanden.
Raderen met weinig tanden heeten rondsels.
Fig. 147.

Fig. 148.

De tanden kunnen ook bij het eene rad aan de binnenzijde zijn aangebracht, zooals in Fig. 149. Ih dat geval hebben de assen dezelfde
draaiingsrichting, terwijl zij in het geval van Fig. 148 in tegengestelde
richting draaien.
Bij assen die elkaar snijden, worden kegelradm·en aangebracht. Een
denkbeeld daarvan krijgt men, wanneer men zich
Fig. 149.
de afgeknotte kegels van Fig.147 voorzien denkt
van uitstekende ribben, langs beschrijvende lijnen
loopende.
Voor een behoorlijke werking van de raderen
is de gedaante der tanden niet onverschillig; de
\._
meetkundige beschouwingen waardoordie b~::paald
kan worden, moeten hier evenw~::l achterwege
blijven. Alleen zij nog opgemerkt dat men steeds
..
zorg draagt, dat op eenzelfde oogenblik meer dan
één paar tanden met elkaar in aanraking zijn.
Daar zoowel aan zeel' groote als aan zeer kleine
raderen bezwaren- verbonden zijn, brengt men,
wanneer een groot verschil in hoeksnelheid verlangd wordt, de beweging niet rechtstreeks van de eene as op de andere
over. Men neemt dan zijn toevlucht tot stelsels van raderen, die ten deele
op de assen zelf, ten deele op hulpassen zijn bevestigd. Men kan de be-

.... -·
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weging nl. overbrengen van een as A op een as B, van deze laatste,
met behulp van een tweede rad waarvan hij voorzien is, op de as C, enz.
Als voorbeeld vermelden wij nog den kunstgreep waardoor men de
wijzers van een uurwerk, met hoeksnelheden die tot elkaar staan als 1
en 12, om hetzelfde middelpunt laat draaien.
Fig. 150.
De minuutwijzer is bevestigd op as A (Fig.
150), die zijn wenteling door tusschen'komst
van een stel raderen van de beweegkracht
ontvangt. Door de raderen B en C wordt
de beweging van A op de as 1) overgebracht. c
Deze as draagt een tweede rad E, waarvan
de tanden grijpen in het rad F, dat bevestigd
iJ
is op de holle as G, die A omringt, en waaraan de uurwijzer verbonden is.
~ 178. Middelen tot het omzetten van eea rechtlijnige beweging in
een wenteling of omgekeerd. a. Kr1tk en stang. Zij (Fig. 151) A ()een
stang die alleen volgens zijn lengte kan heen- en weergaan, 0 P een
kruk, draaibaar om een door 0 loodrecht op het vlak van de figuur
gaande as, P Q eindelijk een stang (hnkstang), die draaibaar aan de
uiteinden van OP en A Q
F.Jg. 1~1
;:) .
is verbonden. Door de kruk
rond te bewegen doet men de
stang heen- en weergaan en
omgekeerd. Op deze wijze 0
wordt de heen- en weergaande beweging van den zuiger eener stoommachine in reen wenteling
van standvastige richting omgezet.
b. E ccent1·iek. In Fig. 152 is S een cirkelvormige schijf, in zijn vlak
draaibaar om een niet door het middelpunt gaande as 0. Hij wordt
Fig. 152.
omvat door een ring R, die
op de in de figuur aangeduide wijze in Qdraaibaar
verbonden is met de stang _
A Q, die volgens zijn lengte
heen en weer kan gaan, en
daartoe gedwongen wordt door een wenteling van S.
Dit zou eveneens het geval zijn, wanneer de ring was weggelaten, de
staaf A Q tot aan S doorliep en met zijn afgerond of van een wieltje
voorzien uiteinde voortdurend tegen den omtrek van S werd gedrukt.
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poor aan de schijf S hierbij een andere gedaante te geven, heeft menden "trillingsvorm" (§ 50) van A Q in zijn macht.
c. Ook door een tandrad en een getande staaf (heugel) kan men een
draaiende beweging omzetten in een rechtlijnige.
§179, Schroeven. Dt> relatieve beweging van een schroef ten opzichte
van de moer waarin hij past, of omgekeerd van de moer ten opzichte
van de schroef, is altijd een wenteling, verbonden met een verschuiving.
Wordt het eene lichaam vastgehouden, dan voert het andere deze beide
bewegingen uit. Het is echter ook mogelijk dat het eene lichaam zich
verschuift en het andere draait.
Daar men bij het gebruik van natuurkundige instrumenten gelegenheid heeft kennis te maken met verschillende toepassingen van. de schroef,
kunnen wij daarover kort zijn.
a. Men verbeelde zich dat een schroef door een daaraan verbonden
kruk wordt rondgedraaid, terwijl de moer waarin hij draait, wordt vastgehouden. Is de as verticaal, dan zal de schroefbij een geschikte draaiingsrichting stijgen; hij kan daarbij een gewicht opheffen. Hoe groot dit kan
zijn, vindt men door op te merken dat, wanneer de schroef eens wordt
rondgedraaid, de stijging van~ het gewicht gelijk is aan den spoed. (Zie
echter § 182, c).
b. Daar men gemakkelijk aan een schroef een bepaald gedeelte van
een volle wenteling kan geven, levert hij een middel op om zeer kieint
verschuivingen van bekende grootte te krijgen. Is b.v. de spoed ~- mm
en is de schroef van een eilindervormigen kop voorzien, waarvan de
omtrek in 100 gelijke deelen verdeeld is en die langs een vaste merkstreep draait, dan kan men door een wenteling over 1 schaaldeel een
verschuiving van 2 h- mm teweeg brengen.
Schroeven die voor het aangewezen doel dienen, hee~èn mikrometersclu·oeven. Dikwijls is daarbij de schroef zelf verhinderd zich te ver:<chuiven. Dit is b.v. het geval bij de lange schroef van de verdeelmachine;
de moer bevindt zich hie:ç in een slede, die zich alleen evenwijtlig aan
de as van de schroef kan verplaatsen. De slede draagt een stift, b.v. een
diamantpunt, waardoor men op een voorwerp dat naast de schroefvastgelegd is, deelstrepen kan trekken, loodrecht op de as van de schroef.
Door zulk een deelstreep te beschrijven, telkens nadat de schroef over
een bepaalden hoek is voortgedraaid, krijgt men een schaalverdeeling.
Het is duidelijk dat de verschuivingen alleen dan evenredig zullen
zijn aan de draaiingen, als de schroef volkomen zuiver is bewerkt. In
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werkel\jkheid z\jn er steeds afw\jkingen. Deze fouten kunnen vooreerst
ontstaan doordat' de schroef en de moer elkaar niet volkomen omsluiten,
maar er eenige speelruimte tusschen beide is. Men zal daR een kleine
verschuiving kunnen geven zonder te draaien; dez.e fout wordt onsehadel\jk als de laatste draaiing vóór elke aflezing steeds in dezelfde richting
is geweest. Andere fouten kunnen ontstaan doordat de spoed geleidelijk
verandert. of doordat de sehroeflijn van den idenlen vorm afwijkt, en
zoo doende niet met elke verdeeling van den schroefkop dezelfde verschuiving overeenkomt. De afwijkingen van de laatste soort herhalen zich
in den regel bij elke wenteling, en heeten daarom periodieke fouten.
Men kent nauwkeurige methoden om deze verschillende fouten proefondervindelijk te bepalen en in rekening te brengen.
§ 180. Schroef zonder eincle. Zo.o noemt men een vereeniging van een
schroef en een tandrad, zooals die in Fig. 153 is afgebeeld. De twee
assen staan loodrecht op elkaar ~n de
Fig. 153.
schroefdraad past in de tusschemuimten
tusschen de tanden. Draait men de
schroef eens rond, dan gaat juist een
volle winding langs een tand van het
rad, waaruit men gemakkelük afleidt
dat een tand in de plaats van een volgenden moet komen; heeft derhalve
het rad n tanden, dan krijgt het een
,hoeksnelheid, n maal kleiner dan die
van rle schroef. Men kan dus op deze
wijze een snelle beweging in een veel
langzamere omzetten. Dit wordt o. a. toegepast ten einde het aantal
omwentelingen van een snel draaiende as te meten.
§ 181. Middelen om een verbinding tusschen twee deelen van een
werktuig tot stand te brengen of op te he:lfen. Als voorbeelden <laarvan
kunnen de volgende inrichtingen dienen.
a. Men kan bij een stel tandraderen de as van het eene op zoodanige
wijze verplaatsbaar maken, dat men naar willekeur de tanden van de
raderen in elkaar kan doen grijpen, of buiten elkaars bereik brengen.
Op dezelfde wijze kan bij een tandrad en een schroefworden gehandeld.
In Fig. 154 vindt men een inl'ichting voorgesteld om de beweging van de
as A ove•· te brengen op de as B r!oor middel van tusschenrade•·en. In den
vol geteekenden stand van deze laatste werken er twee tusschem·adéren en
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krijgen beide assen tegengestelde ~~·aaiings1·ichting. Jn dE:n gestippelden s'tand
werkt er slechts één tusschenrad en wordt de ~h·aaiingsrichting van.B dezelfde
:als die van A. In een tusschengP-legen stand is de ve1·binding van de assen
<>pgeheven. De overgang van den eenen stand naar den anderen kan worden
verkregen dooi· draaiing van het stel tusschenrade1·en om een as C.

Men kan ook twee assen die in elkaars .verlengde liggen met elkaar
in verbinding stellén. Men brengt daartoe op de naar elkaar toegekeerde
uiteinden schijven aan, waarFig. 154.
van de eindvlakken loodrecht
op de assen staan. Deze schijven .zijn van tanden voorzien,
die, als zij in elkaar grijpen, de
eene as met de andere doen
meegaan. De eene schijf is vast
op
de as geplaatst, de andere
f
kan over de as verschoven
worden, ofschoon hij deze bij
een wenteling meeneemt.
b. Bij het gebruik van een
riem zonder eind kan men op
de as die in beweging gebracht
lJ moet worden, naast de schijf
die vast met die as verbonden
is, een tweede plaatsen, die
onafhankelijk daarvan draaien
kan. Door een vork die den riem omvat, en verschoven kan worden, kan
de riem van de eene schijf op de andere worden overgebracht.
c. In Fig. 155 is een palrad a met de pal b
voorgesteld. De laatste is een staafje dat om het
punt c gemakkelijk kan draaien en met het uiteinde tusschen de tanden van het rad kan vallen,
of, zoo noodig, door een veer daartusschen wordt
gedrukt. De vorm van de tanden heeft tengevolge
dat, wanneer de as c wordt vastgehouden, het
rad . a zich wel in de richting van de pijl, maar
niet in de tegengestelde richting kan bewegen.
Zulk een inrichting wordt gebezigd om voor
de as A van Fig. 91 (blz. 172) slechts een beweging in één richting
mogelijk te maken.
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Is de as c bevestigd aan een tweede rad dat om dezelfde meetkundige
as als het rad a kan draaien, dan zal dat rad bij de eene bewegingsrichting door a worden medegenomen, bij de andere bewegingsrichting niet.
§ 182. Nadere beschouwing van de wrijving. Als een lichaam

over een volkomen glad horizontaal vlak door een kracht F
wordt voortgetrokken, is de arbeid van deze kracht gel\jk aan.
de vermeerdering van de kinetische energie van het lichaam.
Anders is het, zoodra er een wrUving bestaat; de aangroeiing
van het arbeidsvermogen van beweging is dan kleiner dan
de arbeid van F, en wel zooveel kleiner als aan de ontwikkelde
warmte beantwoordt.
Dit is één wijze om het verschijnsel te beschouwen. Een
andere opvatting bestaat daarin dat men niet alleen op den
arbeid van de kracht F, maar ook op den, natuurlijk negatieven, arbeid van de wrijving let. Daar de beweging van het
lichaam in zijn geheel op de gewone wijze door de beide
krachten bepaald wordt, zal de kinetische energie ·van het
lichaam een toeneming ondergaan, gelijk aan den gezamenlijken
arbeid van de kracht F en de wrijving. Bij deze tweede be-·
schouwingswijze behoeft van de warmteontwikkeling niet gesproken te worden. (Verg. § 144, c).
Dergelijke opmerkingen gelden voor elk stelsel van lichamen
waarbij dE' wrijving in het spel is. De aangroeiing van de
kinetische energie der zichtbare bewegingen bedraagt minder dan
de arbeid van de werkende krachten, als men daarbij de wrijving niet meetelt; het verschil beantwoordt aan de warmteontwikkeling.
Volgens de tweede opvatting kan men zeggen:
De vermeerdering van de kinetische energie der zichtbare be·
'Wegingen is gelijk aan den arbeid van alle krachten, de wrijving
daaronder begrepen.
Blijkens de laatste stelling kan de evenwichtsvoorwaarde
die wij in dit hoofdstuk leerden kennen, altijd worden toegepast, als men maar de wrijving als een afzonderlijke kracht
in rekening brengt.
Wij zullen nu den invloed van die kracht nader beschouwen.
In Fig. 156 stellen A en B twetl lichamen voor, die over
elkaar kunnen glijden; het eene, B, wordt vastgehouden,
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terwijl het andere door een zekere kracht N loodrecht daartegen wordt gedrukt. Oefent men nu bovendien op A een
tweede kracht F, evenwijdig aan het grènsvlak uit, dan ontstaat, zoolang die kracht kloin is, nog
Fig. 156.·
geen beweging; er wordt een wr~jving
opgewekt, die de kracht opheft. Bij het
.A. r
:r toenemen van F groeit ook de wrijving
___.___~::::::.t::~- aan, maar het blijkt dat deze niet boB
ven een zeker bedrag kan stijgen, dat
evenreelig met den normalen druk N is~
en dus door c N kan worden voorgesteld. Het getal c wordt de wrijvingsN
coëffîcient .genoemd; het is bij de wrijving van .metaal op metaal wel nooit grooter dan 0,3 maar
kan door het gebruik van smeermiddelen tot 0,01 dalen. De
waarde is van den aard der oppervlakten, van dien van het
smeermiddel en van de temperatuur afhankelijk. Zoodra de
kracht F de waarde c N te boven gaat, kan zij niet meer
door de wrijving worden opgeheven, en stelt het lichaam zich
in beweging.
Men kan hieruit afleiden, wanneer een enkele kracht P het
lichaam A over B zal kunnen voortschuiven. W\j onderstellen
dat die kracht een scherpen hoek x maakt met de naar de
zijde van B getrokken normaal; zij kan dan ontbonden worden in een component P cos x volgens die 1\jn, en een tweede,
P sin x langs het oppervlak. De wrijving kan nu geen grootere waarde krijgen dan c P cos x. Is P sin x < c P cos x.
dan ontstaat geen beweging; wel daarentegen, zoodra P sin x
> c P cos x is.
Men kan deze ongelijkheden schr\jven in den vorm tg x < c
en tg x > c. Bepaalt men dus een hoek p zoo, dat
''-'I-

tgp= c
is, dan bnmgt de kracht het lichaam in beweging of laat het
in rust, naarmate x> of < p is.
De hoek p wordt de wrijvingshoek genoemd; het is de hoek
dien de kracht met de normaal moet maken, als zij op het punt
zal zijn, het lichaam in beweging te brengen. Men kan ook zeg-
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gen dat de reactie diP. het lichaam B op .A kan uitoefenen, en
'waardoor een op .A werkende kracht kan worden opgeheven,
·nooit een grooteren hoek met de normaal maakt dan die wrijvingshoek.
Uit het gezegde volgt aanstonds, wanneer een lichaam op
€en hellend vlak in evenwicht kan z\jn. Is (Fig. 157) 0 N de
normaal, en maken de lijnen 0 D en 0 E daarmee hoeken,
gelijk aan den wrijvingshoek, dan zal het lichaam in rust bl\jven zoolang de resultante van alle krachten waaraan het
Dnderworpen is, binnen den hoek D 0 E
Fig. 157.
valt; is b.v. die kracht volgens 0 P
gericht, dan is de component daarvan
langs het hellende vlak niet voldoende
Dm de wrijving te overwinnen, waarvan de maximale grootte door de component volgens de normaal bepaald wordt.
Elke kracht die, zooals 0 Q, buiten den
genoemden hoek valt, zal het lichaam
])
in beweging brengen. Werkt alleen de
zwaartekracht op het voorwerp en verandert men den hellingshoek van het vlak, dan is het lichaam op het punt naar
j3 wordt.
beneden te glijden, zoodra die hoek
Evenals bij het hellenel vlak kan men nu ook in alle andere
gevallen waarin cle wrijving in het spel is, nagaan, wanneer cle
krachten op het punt zijn, een beweging naar de eene of naar
de andere zijde teweeg te brengen. Tusschen clie beide gevallen
liggen dan steeels vele andere, waarin geen beweging ontstaat.

=

Tot verdere opheldering kunnen de volgende voorbeelden dienen.
a. Een lichaam AB (Fig. 158) is ondersteund door een horizontaal
vlak AC en een verticaal vlak IJ C (lad1ler tegen muur); P zij de verticaal on<lerstelde resultante van de krachten die er op werken. Trekt
men in A en B de normalen AD en JJ D, en maakt men de hoeken
D A E en 1JB F gelijk aan de wrijvingshoeken, dan moeten de richtingen van de in A en I3 door de steunvlakken uitgeoefende krachten binnen die hoeken vallen. Aan de voorwaarde dat de lijnen iangs welke
deze krachten werken, elkaar op het verlengde van P G ontmoeten, kan
all eer, voldaan worden, wanneer deze lijn den vierhoek HEF D door:mijdt. Valt P G links van }~, dan glijdt het lichaam uit. Bij deze be-
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schouwing is in aanmerking genomen dat wegens d~ neiging tot uitglijden de reactie in A naar links, en die in B naar boven gericht is.
Zoodra het boven bedoelde ontmoetingspunt M bekend is, kan men
de drukkingen in A en B bepalen door P
Fig. 158.
naar dat ontmoetingspunt over te brengen
F
en volgens MA en MB te ontbinden. Daar
nu echter M nog elk punt op het verlengde
van P G kan zijn, dat binnén HEF D
ligt, blijven die drukkingen tot op zekere
hoogte onbepaald. Dit is een gevolg hiervan, dat, zoolang de wrijvingen in A en B
niet de grootste waarden behoeven te hebben, die zij kunnen aannemen, het Of vooral
de eerste óf vooral de tweede kan zijn, die
het lichaam in evenwicht houdt. Dit hangt
af van kleine bijzonderheden in de wijze
waarop het lichaam tegen de vlakken gep
plaatst werd.
b. Een lichaam M (Fig. 159) is voorzien van een as a, die nauw sluit
in de pan b. Wij zullen onderstellen dat alle op M werkende krachten
tot een enkele verticale kracht Fkunnen worden samengesteld. Deze zal
nu. op het punt zijn, het lichaam in beFig. 159.
weging te brengen, wanneer zij zooveel
rechts of links van 0 valt, dat de hoek
0 q p gelijk is aan den wrijvingshoek ,8.
Daartoe moet, als 0 q = 1' is, 0 p =
.M.
r sin ,8 zijn, zoodat de dikte van de as
niet zonder invloed is.
c. Een grooten invloed heeft de wrijving bij schroeven. In het geval van een
F'
Techthoekig profiel (§ 171, d) kan een
kracht in de lengterichting vàn de schroef geen draaiing teweeg brengen
als de normaal op het schroefvlak met deze richting een hoek maakt,
kleiner dan de wrijvingshoek. Men ziet gemakkelijk in dat als de hoek
dien de windingen maken met. een vlak loodrecht op de as (zie Fig.160)
kleiner is dan de wrijvingshoek, aan deze voorwaarde voldaan is. Bij een
schroef met driehoekig profiel is de invloed van de wrijving nog grooter.
Men gebruikt deze laatste overal waar het om stevige bevestiging te doen
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Is, terwijl schroeven met rechthoekig profiel meer tot het overbrengen
van bewegingen gebruikt worden.
Een schroef met kleinen spoed kan reeds door kleine krachten die in een
vlak loodrecht op de as werken, worden bewogen. Om nu bij een schroef
die tot bevestiging moet dienen, te verhinderen dat. dit gebeurt door
toevallige schokken of trillingen, is het
Fig. 160.
noodig, de windingen van den schroef(lraad krachtig tegen die van de moer
te drukken. Dit kan b.v. op de volgende
wijze gedaan worden. Men \Terbeelde
zich de moer van Fig. 133, B uit twee
boven elkaar geplaatste deelen samengesteld (moer en contramoer) en deze
door een draaiing in tegengestelde rich.:
ting tegen elkaar gedrukt. De eene
moer drukt dan de andere tegen de windingen van de schroef aan.
d. Als in het middelpunt van een cilinder die op een horizontaal vlak
ligt, een horizontale kracht loodrecht op de as werkt, zou hij bij afwezigheid van alle wrijving voortschuiven of glijden. Zijn evenwel de opper'ilakken ruw genoeg en worden zij genoegzaam tegen elkaar gedmkL
dan verhindert de wrijving de verplaatFig. 161.
sing van het raakpunt over het vlak.
De cilinder kan dan alleen voort1·ollen,
en deze beweging zou reeds bij een zeer
kleine horizontale kracht ontstaan, wanneer zich niet een weerstand van ande ...
ren aard dan de tot nu toe besprokene, de
zoogenaamde rollende uwijvi1fg, daartegen verzette. Deze is hieraan toe te
p
schrijven, dat de cilinder en het steunvlak iets worden ingedrukt, zoodat er een klein aanrakingsoppervlak bestaat. De voortdrijvende kracht F (Fig. 161) moet nu den cilinder om
de lijn a opkantelen, en daartoe moet zij een zekere grootte hebben.
In tegenstelling met deze rollende wrijving wordt de weerstand waarvan in het begin van deze § sprake was, sleepende wrijving genoemd.
Dat de wielen van een rijtuig ten doel hebben, de sleepende wrijving door
de kleinere rollende wrijving te vervangen, en •lat men door remblokken
tegen de wielen te drukken een sleepende wrijving opwekt, die het voer-
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tuig doet stil staan, behoeft slechts met een enkel woord vermeld te worden.
Ten slotte merken wij nog op dat zoowel de rollende als de sleepende
wrijving gebleken is, gedurende de beweging kleiner te zijn dan op het
oogenblik waarop die nog moet beginnen. Om een lichaam met standvastige snelheid voort te schuiven is een kleinere kracht noodig dan om
het in beweging te brengen.
§ 183. Arbeid en arbeidsvermogen bij werktuigen die in

beweging zijn. Men verbeelde zich, om een bepaald geval voor
oogen te hebben, een stoomwerktuig dat een aantal zaagmachines in beweging brengt. Wij kunnen deze alle met het
stoomwerktuig als één stelsel van lichamen opvatten, waarb\i
wij echter zoowel den stoom als het door te zagen hout zullen uitsluiten. De druk van den stoom tegen den zuiger, en
de kracht waarmee het hout zich tegen de beweging der zagen
verzet, zijn dan uitwendige krachten, de eerste een beweegkracht, de laatste een weerstand die, daar het overwinnen
-ervan het doel van de werktuigen is, wel eens "nuttige"
weerstand genoemd wordt. Bovendien bestaan er "schadelijke"
weerstanden, zooals de wrijving en de weerstand van de lucht.
Bij de beweging verricht de beweegkracht een positieven
arbeid, dien men uit den druk tegen den zuiger en de verplaatsing die deze ondergaat kan afleiden. Elke weerstand
daarentegen verricht een negatieven arbeid; men zou dezen
b.v. bij een zaag uit den weg dien hij aflegt en de kracht
die hij .Yan het hout ondervindt kunnen berekenen.
Zij, ,gedurende eenig t\jdsverloop, A de arbeid van de beweegkracht, - B die van de nuttige en - C die van de
schadelijke weerstanden. Is dan A B + C, of
B + C, dan
is ·de kinetische energie van het stelsel t'oe- of afgenomen,
terwijl zij onveranderd is gebleven, wanneer juist A= B + Cis.
Heeft het stelsel eenmaal een regelmatigen gang, dan kan
wel de snelheid van zijn deelen periodiek veranderen, maar
keert na een zekere periode .weer dezelfde kinetische energie
terug. Voor zulk een periode moet dus A= B + 0 .ztin.

>

Het mdti,q effect is des te grooter naarmate

<

!

grooter is.

Voor korten tijd behoeft volstrekt niet A = B + C te zijn. De
te overwinnen weerstanden kunnen àanmerkelijk in grootte
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wisselen, en wanneer men in het oog houdt dat de zuiger
(len zeer veranderlijke snelheid heeft, is het duidelijk dat de
·beweegkracht in gelijke tijdsdeelen niet denzelfden arbeid ver·
richt. Gedurende korte tijden zal derhalve de kinetische energie niet standvastig zijn. Om nu de daaruit voortvloeiende
snelheidsyeranderingen zoo klein mogelijk te maken, verbindt
men aan de werktuigen een groote massa, die mede in beweging gebracht moet worden. Het is nl. duidelijk dat aan
een zelfde vergrooting of verkleining van het arbeidsvermogen
van beweging bij een groote mass~ een kleinere snelheidBverandering zal beantwoorden dan bij een kleine.
Aan de bedoelde massa wordt de vorm gegeven van een
wie~ met zwaren rand, dat op een der wentelende assen is
aangebracht. Dit vliegwiel kan, eenmaal in beweging zijnde,
bij een tijdel\jke vermeerdering v.an B of vermindering van A
uit z\in voorraad arbeidsvermogen energie afstaan aan de
overige deelen van de werktuigen.
Wij merken hier nog op dat men de werking van een werk·
tuig dat bestemd is 0111 arbeid te verrichten, beoordeelt naar
den arbeid dien het per tijdseenheid doet. Men spreekt van een
werktuig van 1 watt wanneer de arbeid 10 7 ergen per seconde,
en van 1 paardekracht, wanneer hij 75 kilogrammeter per
seconde bedraagt. Daaruit kan men afleiden dat een paardekracht met 736 watt overeenstemt.
§ 184. Arbeidsvermogen van een wentelend lichaam. Physische of samengestelde slinger. Als bij een draaiend lichaam
de verdeeling, der massa ten opzichte van de as van wenteling gegeven is, kan men door wiskundige berekening voor
iedere hoeksnelheid de kinetische energie bepalen. Zelfs behoeft deze berekening maar voor één hoeksnelheid uitgevoerd
te worden, daar de uitkomst evenredig met de tweede macht
vq,n de hoeksnelheid moet zijn. Immers, als men de hoeksnelheid verdubbelt, verdubbelt men ook alle lineaire snelheden
(§ 149) en wordt voor elk deeltje van het lichaam het arbeidsvermogen van beweging 4 maal grooter.
Men heeft aan het tweevoud der waarde die de kinetische
energie bij een hoeksnelheid = 1 heeft, den naam traagheids·moment van cle bewegende massa ten opzichte van de as van
L. I.
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wenteling gegeven. Stellen wij deze grootheid door Q voor, cla1t
is bij een hoeksnelheid "' het arbeidsvermogen van beweging t Q"' 2•
Het traagheidsmoment kan proefondervindelijk bepaald en
bij lichamen van eenvoudigen vorm berekend worden. Zoo zal
b.v. voor een smallen ring met den straal R en de massa M
het traagheidsmoment ten opzichte van een as door het middelpunt loodrecht op het vlak van den ring, worden voorgesteld door Q = M R\ wat men gemakkelijk inziet als men
bedenkt dat bij een hoeksnelheid "' de lineaire snelheid van
elk punt R"' is.
Wij kunnen opmerken dat het traagheidsmoment verschillende
waarden heeft, naarmate het ten opzichte van de eene of de
andere as wordt genomen, dat iedere toevoeging aan een lichaam
van een nieuwe massa ook het traagheidsmoment vergroot, en
eindelijk dat deze grootheid niet alleen van de massa der deelen
van het lichaam afhangt, maar ook van den afstand waarop
zij van de as zijn verwijderd. Een zelfde massa zal nl. bij een
bepaalde hoeksnelheid een des te grootere kinetische energie
hebben, naarmate zij verder van de as geplaatst is.
De invoering van het traagheidsmoment maakt het mogelijk,
verschillende vraagstukken omtrent wentelende lichamen op
te lossen. Een van de belangrijkste daarvan is de bepaling der
beweging van een zoogenaamden physischen slinger.
Men geeft dezen naam aan elk vast lichaam dat onder den
invloed van de zwaartekracht om een vaste hori·
Fig. 162.
zontale as kan draaien. Zulk een lichaam verkeert
'/
0
in standvastig evenwicht, wanneer het zwaartepunt Z (Fig. 162) verticaal beneden de as 0 ligt.
Wordt de slinger uit dezen stand ov~r een zekeren
hoek verplaatst, zoodat het zwaartepunt in Z'
..
·komt, en vervolgens losgèlaten, dan zal hij om
den evenwichtsstand heen· en weerschommelen en
daarbij telkens aan weerszijden evenveel uitwij•..)/~ .
ken, zooals men uit de wet van het behoud van
(~i
\ ..1., __ ,:
arbeidsvermogen kan afleiden. Met behulp van
:_:
diezelfde wet kan men bepalen welke hoeksnelheid
"' de slinger in een willekeurigen stand, als b.v. het zwaartepunt in Z" is, heeft. Want, sedert het verlaten van den.

..l

§
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uitersten stand, is het arbeidsve:r:mogen van plaats verminderd
met een bedrag dat men vindt door het gewicht P met de
verticale projectie van Z' Z" te vermenigvuldigen. Aan dat
bedrag moet nu de kinetische energie in den stand 0 Z~'' gelijk
zijn, d. w. z. het product t Q IA1 2, als Q het traagheidsmoment
ten opzichte van de as is. Is deze laatste grootheid bekend,
dan kan dus ook "' worden bepaald, wat voldoende is om de
beweging stap voor stap te volgen .
.Men heeft op deze wijze aangetoond dat bij kleine waarden
van de amplitudo, elk punt, evenals het stoffelijke punt van een
mathematischen slinger, een enkelvoudige trilling uitvoert. De
tijd, noodig voor de beweging van den eenen uitersten stand
naar den anderen wordt bepaald door de formule

~=7r

V1z,

(4)

als l den afstand van het zwaartepunt tot de as voorstelt.
Substitueert men in deze formule
P=Mg,

waarin M de massa van den slinger is, dan gaat zij over in

-V

~-7r

Q
Mgl'

Hieruit blijkt hoe men de versnelling van de zwaartekracht
uit waarnemingen omtrent den schommeltijd kan afleiden,
wanneer men Q kan bepalen.
Men ontgaat deze laatste bepaling door gebruik te maken van de eigenschap van het slingerende lichaam, dat er verschillende evenwijdige assen zijn
aan te wijzen welke, als draaiingsas genomen, deozelfden schommeltijd opleveren. Men k11n steeds twee zulke assen vinden, die aan weerszijden van het
zwaa1-tepunt, en op ongelijke af.-;tanden daarvan gelegen zijn. Kent men deze
ten naastenbij, dan kan men door een verschuifbaar gewicht den schommeltijd
zoo regelen, dat hij voor beide assen even groot is (reversieslinger); de theorie
leert dat dan de afstand van de assen gelijk is aan de lengte van een mathematischen slinge1· die denzelfden schommeltijd hePft. Uit dezen tijd, in verband
met den genoemden afstand, vindt men g met de formule van § 104.

Ook zonder de berekening van den schommeltijd volgens vergelijking (4) uit te voeren, kan men menig.naal een oordeel vellen over den
duur der schommelingen. Gemakkelijk zal men b.v. inzien dat )let aan-
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brengen van een massa boven de as den schommeltijd vergroot, en dat
het juk van een balans langzaam moet schommelen, daar l hier klein is,
en toch de massa van de armen in beweging gebracht moet worden. Bij
verkorting van het juk zal allicht, wegens de afneming van Q, de schommeltijd kleiner worden. Overigens is ook de massa van de schalen en die
van de belastingen van invloed op den schommel tijd. Het is gewenscht
dat deze niet al te lang is (verg. § 173).
§ 185. Nadere beschouwing nn het traagheldsmoment. a. Laat m 1, m 2,
m 3 , enz. de massa's zijn van de stoffelijke punten waaruit een lichaam is op-

gebouwd, r 1, r 2 , 1·3 , enz. hun afstanden tot de as. Bij een hoeksnelheid 01 hebben de bedoelde punten de snelheden r 101, r 201, r 3 01, enz. De kinetische energie
is dus
of
als men

Q=m 1 1·12

+m

2 r 22

+ m3 r 32 +enz ...

= ~ m r2.

•

•

•

(5)

stelt. Deze vergelijking doet zien hoe rn,en het traagheidsmoment kan berekenen.
Is M de massa van het lichaam, dan stelt

p=

V z ..........

(6)

den afstand voor, waarop die geheele massa van de as zou moeten verwijderd
zijn, om bij een zelfde hoeksnelheid dezelfde kinetische energie te hebben als
in werkelijkheid bestaat.
Men noemt p den traagheidsstraal. Door toepassing van de vergelijkingen (5)
en (6) heeft men de volgende waarden daarvoor gevonden.
Voor een bol met den stl·aal R, ten opzichte van een middellijn

p=RV i;
voor een cilinder met den straal R en de hoogte H, met betrekking tot dP
meetkundige as

p=RVT;
voor hetzelfde lichaam met betrekking tot een lijn, door het zwaartepunt loodrecht op de meetkundige as gett·okken,
p

= V 1R2 + 1/'I H2;

voot· een rechthoekig parallelepipedum met de ribben a, b en c, ten opzichte
van een lijn, door het middelpunt evenwijdig aan de ribbe a getrokken,

p= V if(b2 + c2) .
. Bij

de~e

opgaven is ondersteld dat de lichamen homogeen zijn.

b. Zij (Fig. 163) Z het zwaartepunt van een lichaam, Q het traagheids-

moment ten opzichte van een door Z loodrecht op het vlak van de teekening
gebrachte as. Men kan, als dit bekend is, het traagheidsmoment Q' berekenen
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ten opzichte van een as, door een willekeut·ig punt A van bovengenoemd vlak
evenwijdig aan de eet·ste getrokken. Breng te dien einde door A een vlak
loodrecht op AZ en noem, voor een der deeltjes van het lichaam, m rle massa,
x den afstand tot dat vlak, r en r' de afstanden tot de assen die doorZen A
~aan. Zij eindelijk AZ = d. Dan is

r2 = r'2 + d2- 2 d x,

Fig. 163.

dus
of daar (§ 170)

'Emx=Md
is,

Q'=Q+Md2.
Tusschen de traagheidsstralen p en p' ten opzichte van
de beide assen bestaat de betrekking
p'2 = p2
d•.

+

§ 186. Beweging yan een lichaam om een vaste as. a. Een lichaam dat
om een vaste as kan draaien, en onderworpen is aan eeP standvastig koppel
in een vlak ioodrecht op rlie as, neemt een eenparig versnelde wenteling aan.
De aangroeiing van de hoeksnelheid per tijdseenheid wordt de hoekt>ersnelling
genoemd. Zij deze q, en zij "',de hoeksnelheid aan het begin van een tijdsverloop T. Aan het einde daarvan is zij dan ., q T en de kinetische energie
is toegenomen met
iQ(..,+qT)2-fQ..,2=fQ(2Qj+ qT)qT, . . . . (7)

+

waarbij het traagheidsmoment ten opzichte van de draaiingsas weer door Q
is voorgesteld.
De hoek waarover het lichaam in den tijd T draait, wordt gevonden dow
de gemiddelde hoeksnelheid in rekening te brengen (verg. § 92). Hij is du"
("'+i qT) T1 en de arbeid van het koppel bedraagt (§ 165) als K het moment
daarvan voorstelt,
K(..,+fqT)T.
Door deze uitdrukking aan (7) gelijk te stellen, vindt men
q

=-Ko·

De overeenkomst tusschen deze uitdrukking en vergelijking (14) van ~ 87
is een gevolg hiervan, dat de kinetische energie bij een verschuiving en b\j
een wenteling door uitdrukkingen van denzelfden vot·m wordt voorgesteld.
b. Als op het lichaam gegeven krachten, alle in vlakken loodrecht op de
as, werken, kan men deze, door ze naar punten van de as over te brengen,
herleiden tot een koppel, en krachten die de as snijden en dus geen invloed op
de beweging hebben. Verandert het rooment van het koppel, dan kan het toch
gedm·ende een tijdselement als standvastig beschouwd worden; men kan derhalve de veranderingen van de hoeksnelheid stap voor stap volgen (verg.§ 89).
~ 187. Aftelding der formule -.oor den aebommeltijd Yan een pbysi&cben slinger. a. In § 184 werd reeds opgemerkt dat men, als de afwijking
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in den uitersten stand gegeven is, de hoeksnelhtlden die de slinger in den
loop der beweging heeft, uit de wet van het behoud van arbeidsvermogen kan
afleiden. Deze wet moet dus ook voldoende zijn om den duur van de schommelingen te berekenen. Bepalen wij ons tot oneindig kleine schommelingen,
dan is deze berekening vrij eenvoudig.
Zij, in boogmaat uitgedrukt, voor een willekeurigen stand van den slinger,
4 de hoek van afwijking uit den evenwichtsstand (d.w.z. de hoek ZOZ"in
Fig. 162), positief naar de eene, en negatief naar de andere zijde gerekend.
Dan is de hoeksnelheid (§ 1~9)

~~~

en het arbeidsvermogen van beweging

! Q (~~y
Ve1·der vindt men gemakkelijk voor de verticale stijging van het zwaartepunt, als 0 Z = l is,
l (1- cosq>)=2l sin2! 4,
waarvoor men mag schrijven

!

l tp~.

Stelt men het gewicht door P voor, dan is dus het arbeidsvermogen van plaats
f:Plq>~

meer dan in den evenwichtsstand, en de wet van het behoud van arbeidsvermogen vereisebt dat de som

î p l4 2 + t Q ( ~ ~

y ........

(8)

voortdurend dezelfde waarde heeft.
Dit is nu inderdaad het geval, wanneer de slinger enkelvoudige schommelingen met een bepaalde periode T uitvoert, d.w.z. wanneer 4 op dezelfde
wijze van den tijd afhangt als de afstand s bij de in § 54, c en d beschouwde
beweging. In dit geval heeft men nl., als a de amplitudo is,
4=acos

(2'~~'~+P)

. .

. . . (9)

en (§ 40, c)
(10)

Substitueert men deze waarden in (8), dan komt in den eenen term
cos2 ( 2 ". ~

+p) en

in den anderen sin i

(

2 ". ~ +

p). De som wordt on-

afhankelijk van den tijd, wanneer deze tweede machten gelijke coëffieienten
hebben. Dit geeft de voorwaarde

! p l a2 = ! Q 4 ".;a2 '
of

T=2".v ~l'
Eindelijk vindt men vergelijking (4) door te bedenken dat

~=

t

T is.
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b. Duiden wij met Z, At en A 2 de assen aan, die (Fig.164) door het zwaartepunt Z en door de daarmee op een rechte lijn liggende punten At en A,,
loodrecht op het vlak van de teekening gebracht worden, en zij ZAt= dt,
ZAt = d.2 , ~~ de massa en Q het traagheidsmoment van den
Fig. 164.
slinger ten opzichte van Z. Dan is dat ten opzichte van At
gelijk aan Q M dt2 en dat met betrekking tot At gelijk aan
Q + M d2'. Blijkens ( 4) zijn de schommeltijden, wanneer de
slinger eerst aan At en vervolgens aan A 2 wordt opgehangen,

+

'

9-t = 7r V

Q+Mdt2

------p~

en 9-2

= 7r

VQ+Md,2

---p~

fA,
'

I

I
I
I

:I

Is nu 9-t = 9-2, dan heeft men

Q+
Mdt2
----

1Z
'

-

waat·uit volgt, als wij onderstellen dat dt en d2 niet gelijk zijn,

Q=Mdt d1
en dus, daar P = g M is,
9-t =9-2 =7r v d t

+g !4.

Hiermee is het omh·ent den reversieslinger gezegde bewezen.
c. Het verdient opmerking dat de boven onder a gevolgde methode in vele
andere gevallen kan worden toegepast, waat·in een lichaam of een stelsel van
lichamen om een evenwicbtsstand kan schommelen. Stel dat de afwijking uit
dezen stand door een enkele grootheid q, (die van verschillenden aard kan
zijn) bepaald kan wot·den en dat de omstandigheden zoo zijn, dat men, hetzij
voor eindige, hetzij alleen voor oneindig kleine waarden van die gt•ootheid,
voor de potentieele energie mag schrijven
·en voor de kinetische

tB

(~y.

waarin A en B standvastige grootheden zijn. De som van deze uitdrukkingen
moet constant zijn, wat werkelijk het geval is, wanneer <P door vergelijking (9) wordt voorgesteld, en de schommeltijd de waarde
T=27rV!

. . ; . . . . . . (H)

!heeft.
Dit is een algemcene formule, die op schommelende magneten, geluidgevende lichamen en zelfs op electrische trillingen kan worden toegepast.
De waarde van de constante A wordt bepaald door de krachten die de
deeltjes van het stelsel naar hun evenwichtsstanden tet·ugdrijven; daarentegen
hangt B van de mMsa's dier deeltjes af.
d. Om een voorbeeld van de toepassing der formule (11) te geven, beschouwen wij het in § 102 besproken geval van een stoffelijk punt dat lang·s een
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rechte lijn heen- eó weergaat onder den invloed van een hacht die naar den
evenwichtsstand gericht is, en waarvan de groo~te gevonden wordt door den
afstand tot dien evenwichtsstand 0 met het standvastige getal a te vermenigvuldigen. Wij 1;tellen ons voor dat die kracht door een of ander medium
wordt uitgeoefend, en zoeken vooreerst het arbeidsvermogen van plaats bij
een uitwijking s. Voor _dat arbeidsvermogen mogen wij den arbeid stellen,
dien de kracht bij de beweging tot in den evenwichtsstand ve1·richt; om dezen
te berekenen verdeelen wij den afstand sin een groot aantal (n) gelijke deelen en redeneeren vooree1·st alsof bij nadering tot 0 de kracht bij het doorJoopen van elk deel de waarde behield, die zij in het beginpunt van dat deel
heeft. De a1·beid is dan

( as +

n~1
n

a~~s

+ ... +a-s
1 ) -s -_
n

n

1 e<S 2 (

9

-

1)
1+-.
n

. De werkelijke arbeid, en dus de potentieele energie op ilen afstand s, is de·
limiet waartoe dit nadert voor n = oo, dus ! a s2. Hieruit !)lijkt dat, wanneer
wij nu' onder de grootheid die in het algemeen door <P werd voorgesteld, den
afstand s verstaan, de coëfficient A de waarde a verkrijgt. Gemakkelijk ziet
men in dat B niet anders is dan de massa m van het stom~Iijk punt. Vergelijking (11) gaat dus in formule (20) van § '102 ove1·.
e. Op dezelfde wijze kan men den schommeltijd bepalen voor een lichaam
dat om een vaste as kan draaien onder d!ln invloed van een koppel in een
vlak loodrecht op die as, en waarvan het moment evenredig is aan de afwijking uit den evenwichtsstand. Verstaat men onder <P den afwijkingshock en.
onder A <P het terugwerkende koppel, zoodat A een constante grootheid is,
dan vindt men door een redeneering die ge-heel met het bovenstaande overeenkomt, als men het in § 165 gezegde in het oog houdt, voor het arbeidsvermogen van plaats ! A <[J2, zoodat de nu ingevoerde g1·ootheid A die is,
welke in het algemeen hie1·boven onder c door die lette1· we1·d voorgesteld.
De coëfficient B is het traagheidsmoment Q, en de schommeltijd wordt bepaald door

§ 188. Regeling van de beweging der uurwerken. Wanneer op de
raderen van een uurwerk behalve de beweegkracht slechts de wrijving
en de weerstand der lucht werkten, zou de snelheid zoo lang toenemen,
tot de positieve arbeid van de beweegkracht juist werd opgeheven door
den negatieven arbeid van de weerstanden (§ 18:3). Door deze laatste
groot genoeg te maken (windvleugels), zou men wel kunnen zorgen dat
de eindsnelheid niet te groot wordt, maar zij zou bij elke vergrooting of
verkleining van de weerstanden veranderen.
Men vermijdt dit door een heen- en weergaand stuk 'lan te brengen,
dat bij elke.,schommeling het raderwerk voor een oogenblik doet stilstaan,
en het dan weer den voortgang over een kleinen afstand toelaat. Het
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grijpt te dien einde in een tandrad, het schak6lï·ad, waarmee het het
echappement vormt; daar bij elke schommeling dit rad één tand vooruitgaat, is zijn gemiddelde beweging, en evenPens die van het geheele
raderwerk waarvan het een deel uitmaakt, gelijkmatig, zoodra het heenen weergaande stuk zijn schommelingensteeds in denzelfden tijd volbrengt.
Fig. 1{)5 stelt het anker-echappenwnt voor. Het anker CD E wordt
om C heen en weer bewogen door een slinger die op eenigen afstand
boven C is opgehangen, en waarvan. de stang door een aan het anker
verbonden vork omvat wordt. B is
Fig. 165.
het schakelrad, waaraan de beweegoG
kracht steeds een wenteling in de
richting van de pijl tracht te geven,
wat echter telkens belet wordt doordien beurtelings de uiteinden D en E
van het anker tusschen de tanden
grijpen.
Zoodra het anker zid1 uit den afgebeelden stand naar links beweegt,
kan de tand a voortgaan en daarbij
zal hij, tegen het schuine eindvlak
van D drukkende, de beweging van
het anker bevorderen. Nadat echter
a dit eindvlak verlaten heeft, komt de punt van den tand b in aanraking met het inmiddels naar links verplaatste vlak p q. Het raderwerk
staat dan stil, terwijl C li E z!jn schommeling naar links volbrengt en
zoo ver terugkeert tot q de punt !1 weer hti>eft bereikt. Zet het anker
dan zijn beweging naar rechts voort, dan kan b verder gaan, waarbij
tegen het schuine eindvlak van E een kracht naar rechts wordt uitgeoefend. \Veldra komt het sdmkelrad opnieuw tot rust door de Otltmoeting van ]) met den tand c; 1J blijft dan stilstaan totdat h<>t anker
naar rechts is doorgesdwmmeld en naar links zoover is teruggekePrd
dat de afgebeelde stand weer bereikt is. Daar dan de tarH! t jui~t voor
a in de plaats is gekomen, ziet men dat bij een vollen heen- en wPergang
van het anker het rad éón tand voortgaat.
De versnellende werking die het schakelrad op het anker, en 1lus
indirect de beweegkracht op den slinger uitoefent, houdt dezen, ondank&
de weerstanden, in voortdurende schommeling; zij maakt eehter tevens
de amplitudo van de beweegkraeht en de weerstanden in het ra<lerwerk
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afhankelijk. Dank zij de eigenschappen van den slinger heeft deze omstandigheid geen of weinig invloed op den schommeltijd.
Vermelden wij nog dat
Fig. 166.
de slinger is opgehangen
aan een korte reep staal,
waarvan het boveneinde is
vastgeklemd en die door zijn
buigzaamheid de schommelingen mogelijk maakt.
Fig. 166 kan een denkbeeld geven van het cilinder-echappement, aldus
genaamd, omdat de tanden
van het schakelrad B in
den hollen cilinder C grijpen, die door een onrust ((§ 130) om zijn
meetkundige as over een
Fig. 167.
vrij grooten hoek wordt
1
heen en weer gedraaid.
Op. de hoogte van de
tanden is de mantel van
den cilinder voor een deel
weggenomen.
Fig. 167 doet de werking van het echappement
nader zien. Het schakelrad
staat stil in den bij 1 aangegeven stand, terwijl de
cilinder, na een uitersten
stand bereikt te hebben,
zich in de aangegeven richting beweegt. Weldra wordt
de tand e losgelaten; hij
verplaatst zich (stand 2)
tot dat hij tegen de binnenzijde van den mantel
stuit (stand 3). De cilinder
bereikt weer een uitersten
stand (4) en laat daarna (stand 5) den tand glippen. Spoedig daarop zal
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nu een tweede tand f, op dezelfde wijze als zooeven de tand e, door den
cilinder worden tegengehouden.
Ook hier worden door het schakelrad de schommelingen onderhouden;
dit geschiedt door oen druk dien de tanden in de standen 2 en 5 op
den cilinder uitoefenen.
§ 189. Schommelingen on~,er den invloed van de wringings-

-veerkracht. Aan een draad p q (Fig. 168), \'9'aarvan het boveneinde is vastgeklemd, is een staaf a b
Fig. 168.
opgehangen, zoodat hij in een horizontaal
p
vlak om q kan draaien. Aan zich zelf overgelaten neemt hij een bepaalden stand aan,
maar zoodra hij daaruit wordt gebracht, wordt
-de ophangdraad gewrongen of getordeerd(§ 168,
d) en oefent door zijn elasticiteit een koppel
op de staaf uit, waardoor deze naar den
b
evenwichtsstand wordt teruggedreven. Het
~~
.moment van dit koppel is gebleken, evenredig ·~
met den hoek van afwijking (wringingshoek)
te zijn.
Men kan van deze wet partij trekken om kleine krachten
te meten. Werkt nl. op de staaf a b een zeker koppel K in een
horizontaal vlak, dan wordt de staaf zoo ver gedraaid tot het
terugwerkende koppel gelijk aan K is. De afwijkingshoek is
-derhalve evenredig met K; is de ophahgdraad dun, dan krijgt
die hoek reeds bij een klein koppel een merkbare grootte.
Bij de wringbalans, met behulp waarvan Com flMB de wetten van de electrische aantrekkingen en afstootingen ontdekte,
was aan het eene uiteinde van de stáaf een geêlectriseerde
bol bevestigd, die door een tweeden even hoog geplaatsten
vaststaanden bol werd aangetrokken of afgestooten. Men krijgt
in dit geval het koppel K door de kracht die uit de electrische
werkingen voortvloeit, naar q over te brengen; tevens ziet
men dan dat door de kracht in q, die naast het koppel bestaat, de staaf a b iets op zij wordt gedrukt, maar het.gewicht
van a b is, vergeleken mèt dP bedoelde kracht, zoo groot, dat
hiervan mag worden afgezien.
Wil men uit de aanwijzing van hBt . werktuig de absolute
grootte van de kracht afleiden, dan moet men het kopptl k61men.
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dat d~ ophangdraad bij een afwi;jkingshoek 1 op de staaf uitoefent. Dit kan worden afgeleid uit den duur van de schommelingen die de staaf volbrengt, wanneer hij, na uit den evenwichtsstand gebracht te zijn, aan de veerkracht van den draad alleen.
wordt overgelaten.
Juist omdat het koppel dat uit de veerkracht voortvloeit,
evenredig is met den afw~jkingshoek, hebben deze schommelingen veel overeenkomst met de vroeger beschouwde enkelvoudige trillingen, en wordt de schommeltijd 5- door een even
eenvoudige formule bepaald als die van de oneindig kleine
schommelingen van een physischen slinger (§ 184). Men heeft
nl. nu, niet alleen voor zeer kleine, maar ook voor grootere
schommelingen,
5-=?r

V~·.

(12)

als Q het traagheidsmoment van a b ten opzichte v.an de
draaiingsas, dus ten opzichte van p q, voorstelt, en ..4. het koppel dat de draad uitoefent bij een wringingshoek die in boogmaat de waarde 1 heeft. Uit .9- en Q kan door deze formule
A worden berekend.
Een moeilijkheid is gelegen in de bepaling van het traagheidsmoment, dat
in den regel niet met voldoende nauwkeurighl.'id uit den vorm en de massaverdeeling van het a~n den draad opgehangen lichaam kan worden bepaald.
Men kan het echter leeren kennen door de meting van den schommeltijd te
herhalen, nadat n1en het traagheidsmoment vergroot heeft, zonder dat men de
kracht die de beweging beheerscht, heeft veranderd. Voegt men nl. aan de
staaf nog een zekere massa toe, waarvan bet traagheidsmoment ten opzichte
van de draaiingsas Q' is (natuurlijk moet de staaf horizontaal blijven), dan
wordt de schommeltijd
s-'='11'

VQ~Q' .

. . . . . . . . (13)

Uit deze vergelijking, in ve1·band met (12), volgt
~2
'11'2 Q'
en A
-_- .Q=---Q'
y2 -·~2
- -s-'2
s-2·

Het is nu slechts noodig dat. de toegevoegde massa een zoo eenvoudigen
vorm heeft, dat l;tet traagheidsmoment daarvan door be1·ekening kan worden
gevonden. Die massa kan b.v. uit twee gelijke gewichten, even ver van q verwijderd, bestaan, of uit een horizontalen ring; waarvan het middelpunt met q
samenvalt.

§ 190. Lichaam, aan twee draden opgehangen. In vele instrumenten is een lichaam dat gemakkelijk in horizontale
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richting moet kunnen draaien, opgehangen aan twee even
lange draden a b en cd (Fig. 169), waarvan wij onderstellen
zullen dat de benedeneinden even ver van elkaar verwijderd
z~jn als de boveneinden (bifilaire ophanging). In den evenwichtsstand loopen de draden dan verticaal. Zij
Fig. 169.
kunnen die richting echter niet behouden,
p
wanneer het lichaam om de verticale lijn
a. ,c
I'
p q gedraaid wordt. Na zulk een wenteling
:I
kunnen dientengevolge de draden niet meer
!I
tot hetzelfde horizontale vlak b d reiken
tl
als aanvankelijk; het lichaam is iets ge:II '
stegen en de zwaartekracht tracht het
iI
terug te draaien. Het is de zwaartekracht,
~-j
waarmee elke andere kracht die een afwijking veroorzaakt, evenwicht moet maken,
en het is ook de zwaartekracht, onder welker- invloed het lichaam
draaiende schommelingen kan volbrengen.
Strikt genomen is ook de elasticiteit der draden, die bij de
beweging gewrongen worden, in het spel.
Tot opheldering diene nog Fig. 170, die een horizontale
projectie voorstelt. ~\jn de ondereinden der draden door een
draaiing van b en d naar b' en d' verplaatst, dan loopen de
Fi . 170.
draden zelf van b' en cl' schuin naar boven,
,
naar de ophangpunten nl., die boven b en cl [' g
liggen. De op b' en cl' werkende spanningen
d
kunnen dus ontbonden worden in verticaal naar - b
1/
boven werkende componenten en de krachten
IJ
b' P en cl' Q. De eerste moeten evenwicht maken
met de zwaartekracht, en uit de laatste ontstaat het koppel
dat het lichaam terugdrijft.
Daar bij een gegeven uitwijking, dus bij. een gegeven rich·
ting van de koorden, de spanning door het gewicht bepaald
wordt, hangt ook het terugdrijvende koppel van dit laatste af.
Kleine schommelingen van een bifilair opgehangen lichaam
volgen dezelfde wetten als de beweging van een slinger en
gaan evellals deze met een voortdurende omzetting van potentieele in kinetische energie en omgekeerd gepaard. Zijn de
draden onrekbaar en ziet men van hun wringing af, dan kun1

\rl

Htl
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nen de veranderingen van het arbeidsvermogen van plaats uit
de verticale rijzingen en dalingen van het zwaartepunt berekend worden.
De duur van de schommelingen kan uit formule (11) van• § 187 worden
afgeleid.

§ 191. Onderlinge werking van magneten. Sterkte van
magneetpolen. Wij besluiten dit hoofdstuk met de bespreking
van het evenwicht en de beweging van magneten. Voorloopig
onderstellen wij dat die de gedaante hebben van dunne staven, waarvan alleen de uiteinden of polen (§ 76) magnetische
werkingen uitoefenen of ondervinden.
Deze werkingen zijn gebleken aan de volgende wetten te
gehoorzamen. (Wetten van CouLoMB).
a. De aantrekking of afstooting tusschen twee polen is omgekeerd evenredig met de tweede macht van hun afstand.
b. Tusschen de krachten die twee magneetpolen A en B op
een derde pool C, telkens op denzelfden afstand, uitoefenen, bestaat allftjd dezelfde verhottcling, welke pool men ook voor C neemt.
Oefenen de polen A en B op een derde pool C, bij denzelfden
afstand, gelijke krachten (aantrekkingen of afstootingen) nit,
clan zegt men dat A en B even sterk zijn.
c. De noord· en de ztdclpool van denzelfden magneet hebben
altijd dezelfde sterkte.
Werkt, op denzelfden afstand, de pool A op C met een p
maal zoo groote kra.eht als de pool B, dan zegt men d'at hij
p maal zoo sterk is als B. M. a. w.:
De werking die een magneetpool uitoefent, is evenredig met de
sterkte daarvan.
Uit de wet der gelUkbeid van werking en terugwerking kan
men dan verder afleiden :
Ook de werking die een magneetpool van een andere ondervindt, is evenredig met de sterkte van de eerste pool.
Deze beide wetten kunnen worden samengevat in dezen regel=
De onderlinge werking van twee magneetpolen is samengesteld
evenreelig met de sterkte van beide.
Het is nu mogelijk de eenheid van poolsterkte vast te stellen.
Gewoonlijk verstaat men daaronder de sterkte die een magneetpool moet hebben om een andere even sterke op de eenheid van
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afstand met de eenheid van kracht af te stooten. Ten einde de
vergelijkingen die in de electriciteitstbeorie voorkomen zooveel
mogelijk te vereenvoudig~n, zullen wij echter voor de poolsterkte en voor andere in die theorie voorkomende grootheden
nieuwe eenheden kiezen. Wij schrijven de eenheid van sterkte
aan een magneetpool toe, wanneer hij een tweede even sterke op
den afstand 1 met eenkmcht

/;r

afstoot. Intusschen zullen wij,

ten einde den lezer in staat te stellen zich, zoo bij dit wenscht,
aan de gebruikelijke eenheden te houden, in alle gevallen
waar de keus der eenheid niet onverschillig is, achter vergelijkingen of uitdrukkingen die voor de nieuwe eenheden gelden, tusschen vierkante haken aangeven hoe die vergel\jkingen.
of uitdrukkingen in de gebruikelijke eenheden moeten luiden.
Men zal gemakkel\jk inzien dat de nieuwe eenheid van
poolsterkte V4 ;r maal kleiner is dan de gebruikelijke, en dat
beide eenheden geheel bepaald zijn, zoodra de eenheid van
lengte en die van kracht zijn gekozen, eenheden, die wij aan.
het C-G-S-stelsel zullen ontleenen. Bevinden zich twee polen
met de sterkte m en m' op een afstand r van elkaar, dan is
de onderlinge werking
mm'
4;r
r2

[mm'J .
~

. . . . . .

(14)

§ 192. Krachtveld rondom een magneet. Zij N Z (Fig. 171)
de magneet en ziiV een bewegeF'Jg. 17f •
lijke noordpool n in een willekeurig punt in zijn nabijheid geplaatst.. Laat n a en n b dè
krachten voorstellen, die n van
N en Z ondervindt; daar de
verhouding van deze krachten
door de evenredigheid
na:nb=nZ~:nN 2

bepaald is, zal de richting van /
de resultante n c onafhankelijk
ztin van de sterkte van n.
Daar de aangegeven constructie voor elk punt kan worden
uitgevoerd, kan men (§ 128) den loop van de krachtltjnen in
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het magnet?:sche krachtveld (korter: magnetisch veld) aangeven.
Eenige van die lijnen zijn in de figuur voorgesteld.
Met dè richting van een krachtlijn wordt die bedoeld, waarin
een noordpool wordt voortgedreven, en onder de magnetische
kracht in een punt ban het veld, of de "sterkte" van het veld,
verstaat men de kracht die op een daar geplaatste eenheidspoot
zou werken.

Blijkens (14) is dus de veldsterkte op een afstandrvaneen pool
van de sterkte m, als er geen andere polen in de nabijheid zijn,

'4;r2 [~J
Als de magnetische kracht

1

V 4 7r [1] bedraagt, zegt men dat het

veld een sterkte van 1 gauss heeft. In enkele eenvoudige gevallen kan
men de magnetische kracht gemakkelijk berekenen.
a. Zij P gelegen in het
Fig. 172.
verlengde van den magneet
.l't•

A

Z

t==:Sc:=5-··········· .................... !

z (Fig.

172).
De kracht die een eenheirlspool in P zou ondervinden, is het verschil van de aantrekking door
de pool Z en de afstooting door de pool N, van welke de eerste zal
overwegen. Is m de sterkte van de polen van den magneet, l zijn lengte,
1· de afstand van P tot A, het midden van den magneet, dan is de
magnetische kracht in P
IY

mfl)2-(r~\l)2]

47r(r~p)2

[H=(r
H=47r(r:_{-l)2Is 1· groot vergeleken bij l, dan kan men hiervoor schrijven
H

=

Fig. 173.

.1Y . __
-------- ... _________

.!!!__}___
2 7r 1·8

[H = 2rsm l]·

b. Op oergelijke wijze
vindt men in het geval van
Fig. 173, waarbij P ligt op
een lijn, die loodrecht staat

A [ -----·-······ . ...... :~~~~:::~ op het midden v.sn den
___ . __ _ . .. · ·· ·~ - -- - · - magneet N Z, de magnetische kracht als de resultante
__ ... -...• --·-···········
van twee krachten. Zij is
z
gericht evenwijdig aan den magneet, en de grootte is
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H= 4:~.8

[

H=~sl]

waarin m, l en r dezelfde beteekenis hebben als boven. Hierbij is weer
r groot in vergelijking met l ondersteld.

In werkelijkheid hebben magneten een meer ingewikkelden
bouw dan tot nog toe ondersteld werd. Men kan zich verbeelden dat een groot aantal dunne sta ven van gel\jke lengte tot
een dikkere staaf worden vereenigd, die dan de magnetische
eigenschappen over de beide eindvlakken vertoont. Ook kunnen magnetische staven in elkaars verlengde geplaatst worden,
en in het algemeen kan een magnetisch stelsel worden opgebouwd door op een of andere wijze magneten, zooals die van
de vorige §, van willekeurige richting en sterkte, te vereenigen.
Met den bouw van het magnetische lichaam verandert natuurlijk ook de loop van de krachtlijnen in zijn omgeving.
Het verdient intusschen opmerking dat de lijnen, hoe z\j
ook mogen loopen, over een zeer kleine uitgestrektheid als
recht en evenwijdig aan elkaar mogen beschouwd worden, en
dat de magnetische kracht in eon zeer kleine ruimte kan geacht worden, overal even groot te zijn. Een klein deel van
een magnetisch veld is dus 0p weinig na homogeen. Plaatst
men nn in een dergelijk ruimteeZeel een zeer kléin magneetsta,a(je,
dat om zijn middelpuut in alle richtingen kan draaien, dan
neemt dit de richting van de krachtlijnen aan; immers, b\j dezen
stand ondervinden do polen gelijke en tegengestelde krachten
in de richting van de ltmgte.
§ 193. Magnetisch veld rondom de aarde. Richting van
de aardmagneetkracht. In § 76 werd reeds van de krachten
gesproken, die de aarde op de polen van eon magneet uitoefent. De
verschijnselen leeren dat de aarde, evenals een magneet, door een
krachtveld omringd is. Dit kan, m'er cle uitgestrektheid van het vertrek
waarin wij onze proeven nemen, als homogeen beschmtwcl worden.
Om de richting van de krachtlijnen te bepalen kan men
zich, overeenkomstig het aan het slot van de vorige § gezegde,
van een magneetstaaf bedienen, die om zijn zwaartepunt in
alle richtingen kan draaien. Zulk een magneet plaatst zich in
het verticale vlak dat wij in § 76 den magnetischen meridiaan
noemden; bovendien keert hij de noordpool naar beneden. De
L. I.

19
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hoek dien hij aldus met een horizontaal vlak vormt, en die thans
(1920) in het midden van ons land (de Bilt) 66° 52' bedraagt7
wordt de inclinatie of hellinf} genoemd.

De richting van den bedoelden magneet ·(inclinatienaald)
geeft nu die van de krachtlijnen aan.
Dat werkel\jk het magnetisch veld homogeen is, blijkt hieruit, dat vooreerst de inclinatienaald in alle punten van het
vertrek dezelfde richting aanneemt, en dat in de tweede plaats
de aardmagneetkracht overal even sterk werkt. Hoe men dit
kan aantoonen zal in de volgende § blUken. Het volgt ook
hteruit, dat een magneet die zich in zijn geheel kan verschuiven, dit onder den invloed van het aardmagnetisme niet doet.
Was nl. op de plaatsen waar zich de twee polen bevinden,
de aardmagneetkracht niet even sterk dan zouden de in tegengestelde richting op de polen werkende krachten niet gel tik zijn.
Om de inclinatie te meten is het niet noodig, een magneetnaald in
alle. richtingen draaibaar om het zwaartepunt te maken; het is voldoende
dat hij om een loodrecht op de lengte door het zwaartepunt gaande as
draaien kan, wanneer men maar aan deze laatste verschillende richtingen
in een horizontaal vlak kan geven. Wordt de as loodrecht op den magnetischen meridiaan geplaatst, dan kan de naald de richting aannemen
van de krachten die op de polen werken.
Wij laten het aan den leze1· over te onderzoeken, welken stand de magneet
aanneemt wanneer de draaiingsas in het horizontale vlak op willekeurige wijze
gericht is. Ligt de as in den magnetischen mel'idiaan, dan plaatst de naald.
zich verticaal.

Van veel belang bij de waarnemingen met een inclinatienaald is het,
de wrijving aan de as zoo klein mogelijk te maken, daar deze allicht
tegenover de zwakke magnetische krachten een belangrijken invloed
heeft. Bovendien moet men in het oog houden dat de draaiingsas nooit
volkomen door het zwaartepunt van de naald kan gebracht worden. De
hieruit voortvloeiende fout wordt geëlimineerd door de proeven te herhalen, nadat de naald in tegengestelde richting,ge~mgnetiseerd is. Heeft
dan eerst het zwaartepunt aan de zijde van de Doordpt)ol gelegen, en is
daardoor de inclinatie te groot uitgevallen, dan ligt het naderhand aan
de zijde van de zuidpool, zoodat de helling te klei;n wordt gevonden.
De veranderingen van de inclinatie over het oppervlak der aarde
komen in hoofdzaak overeen met hetgeen men waarneemt, wanneer een
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kleine om zijn zwaartepunt draaibare magneetnaald boven een groote
horizontale magneetstaaf geplaatst wordt. De naald keert dan de eene of
de andere pool naar beneden, naarmate hij zich boven de eene of de
andere helft van de staaf bevindt, en wel des tè meer, naarmate hij
dichter bij een van de polen gebracht wO'rdt. Op dergelijke w\jze keert
op de noordelijke helft van het aardoppervlak de inclinatienaald zijn
noord- en op de zuidelijke helft zijn zuidpool naar beneden, en neemt de
helling hij verwijdering van den aequator toe. De twee zoo even bedoelde
helften van het aardoppervlak worden van elkaar gescheiden door een
lijn waarlangs de inclinatie nul is; deze lijn valt echter niet met den
aequator samen en heeft een vr\j onregelmatigen loop.
§ 194-. Grootte van de aardmagneetkracht. In Fig. 174, in
welke het vlak van de teekening met den
Fig. 174.

magnetischen meridiaan samenvalt, stelt Na
(of Z a') de kracht voor, waarmee het aardmagnetisme werkt op een der polen van een
magneet N Z. Deze kracht is ontbonden in de
verticale component Nb (of Z b') en de horizontale N c (of Z c'). Is i de inclinatie, dan
is klaarblUkel\ik
N c = Na cos i,
C<:-- N
zoodat men, om de geheele kracht N a te leeren
kennen, alleen de inclinatie en de horizont'ale ~
kracht behoeft te meten.
a
'6
Hoe groot cle horizontale krachten zijn, die op de polen vwti'
een magneet werken, kan men afleiden uit den
Fig. 175.
duur van de schommelingen, die hij kan uitvoeren
als hij zoo aan een draad is opgehangen, dat hij
17lt:
alleen in een horizontaal vlak kan draaien. Is nl.
(Fig. 175) N Z de evenwichtsstand van den magneet in den magnetischen meridiaan m m, dan
werken steeds, welken anderen stand hü ook
heeft, op de polen de krachten N ' A en Z' B
evenwijdig aan N Z. Van de krachten die in
verticale richting, loodrecht op het vlak N 0 N'
werken, kunnen wij afzien. Wanneer w\i de
grootte van N' A of Z' B door F, de lengte van
'111.
den magneet door l, en den afwijkingshoek N 0 N'

I
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door cp voorstellen, wordt het. moment van het koppel (N' A, Z' B)
F l sin cp • . • • . • • • (15)
slinger, het terugdrijvende koppel
den
bij
evenals
dus,
Daar
evenredig met den sinus van den afwijkingshoek is, volgt de
magneet bij zijn beweging dezelfde wetten als de slinger. De
duur van oneindig kleine schommelingen wordt derhalve be·
paald door formule (12) van § 189, waarin men nu onder
A de waarde verstaan moet, die het koppel voor cp = 90°
aanneemt. De formule wordt dus

en daaruit volgt

Het traagheidsmoment kan met behulp van den in§ 189 vermelden kuuRtgreep bepaald wm•den.

Men moet b~j het bepalen van de kracht F nog in het oog
houden dat ook de veerkracht van den draad waaraan de
magneet hangt, eenigen invloed op den schommeltijd heeft.
Wanneer men van cle grootte der aardmagneetkracht of van
de horizontale component H spreekt, bedoelt men altijd de kracht
die op een eenheidspool werkt. Daar het gebleken is dat de
kracht die een pool van de aarde ondervindt, evenredig met
de sterkte van de pool is, vindt men H als men de boven be·
schouwde kracht F door de poolsterkte m deelt; deze laatste kan
uit de werkingen van de onderzochte staaf op andere magneten
1.oorden afgeleid.
Voor het midden van ons land (de Bilt) is thans (1920) in
het 0-G·S·stelsel
H = 0;0519 [0,1840].

Door de betrekking

F=Hm
gaat de uitdrukking (15) over in
Hm l sin 'P
en de schommeltijd wordt
5-=?r

Q
V Hml"
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Het koppel dat den magneet naar den evenwichtsstand drtjft,
hangt dus van den afwUkingshoek en de horiwntale componént der aardmagneetkracht af, en bovendien van het product
van poolsterkte en lengte. Dit product, dat menigmaal de mag-

netische werkingen bepaalt, wordt het magnetisch moment van
cle staaf genoemd.
§ 195. Afw~jking van den eenen magneet door den anderen.
Zij (Fig. 176) n z een magneet die om zün middelpunt o in
Fig. 176.
een horizontaal vlak kan draaien,
en N Z een vaste magneet in
datzelfde vlak, die n z uit den
magnetischen meridiaan m m
doet afwijken. Tusschen de polen n en .z aan den eenen, N
en Z aan den anderen kant,
bestaan vier krachten, die door
n a, n b, z c en z cl zijn voorgesteld. Worden de resultanten z
n e en z naar 0 overgebracht,
dan ontstaan twee koppels, die evenwicht moeten maken met
het koppel van het aardmagnetisme.
Bijzonder eenvoudig wordt de zaak wanneer n z zeer klein
is in vergelijking met de afstanoen tot de polen .van N Z.
Dan kan men n a en z c, en eveneens n b en z d als gelijk en
evenwijdig beschouFig. 177.
wen; ook zonderdat
)V
men de krachten
F
overbrengt
o
naar
heeft men dan een
koppel.
B
a. Zij in Fig.177 NZ

r

de magnetische meridiaan, en P Qeen mag- Q
neet, die in een horizontaal vlak om zijn
Z
middelpunt kan draaien. Zij in B, gelegen ten Oosten van A, een magneet geplaatst, loodrecht
op N Z en met de zuidpool naar A gekeerd. De magneet P Q zal dan
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een evenwichtsstand aannemen, die van den magnetisehen meridiaan afwijkt. De afstand AB dien wij r zullen noemen, zü groot vergeleken bij
de lengten der magneten. Op de pool P werken in dat geval de krachten F in noordelijke richting en K in oostelijke richting, en op Q twee
dergelijke krnchten. Voor het evenwicht zal het noodig zijn, dat de resultante dezer beide krachten de richting van de verbindingslijn der beide
polen P en Q heeft. Is m de sterkte van de polen P en Q, M het
magnetisch moment van den magneet in B, dan vinden wij F = H m en

K=_Mm
[K=2Mm]·
2n·8
r
(§ 192, a), waaruit wij voor den afwijkingshoek NAP ailf'iden
tg NA P. =

~ . 2; rs

[tg 1\T A P =

Door meting van dezen hoek is dus

~

J.

~ . ~3

te vinden.

b. Zij (Fig. 178) de magneet P Q weer evenzoo opgesteld als in het
vorige geval, maar de andere magneet nu geplaatst in een punt B noordelijk van A, en weer loodrecht op den magnetisch en meri..,
Fig. 178.
diaan. Men vindt in dit geval voor den afwijkingshoek

c:=::::=;.IJ~=:J

1[
tg BAP= MH. 4n·3

tg

1]

M
BAP= -fl·
rs ,

waaruit eveneens~ kan worden bepaald. Door voor den
magneet in B dien van de vorige ~ te nemen, waarvoor men reeds M H gevonden .heeft, kan men zoowel
M al(t H vinden.

Men kan bij een. geringe lengte van n z (Fig. 176)
de zaak ook als volgt opvatten. De magneet N Z
(Fig. 179) brengt in een willekeurig punt o een
zekere magnetische kracht (§ 192) op te weeg,
de aarde een magnetische kracht o q. De resultante o r bepaalt de richting van de krachtlijn
in o en in deze richting zal zich een zeer kleine
magneetnaald plaatsen (§ 192).
Daarbij valt nu nog het volgende op te merken.
a. In een punt op de lijn die N Z loodrecht
midden door deelt (Fig. 173), is de mag1,1etische kracht die
N en Z te zamen uitoefenen, evenwijdig aan N Z.

295
b. Staat de kracht op (Fig. 179) loodrecht op den magnetischen meridiaan, dus ook op o q, dan wordt de afwijkingshoek
a, die een in o geplaatste kleine magneetnaald door N Z verkrijgt, bepaald door
tg x= op.
0 q
De tangens van den afwUkingshoek is dus
Fig. 179.
in dit geval evenredig met de werking
van N Z .
c. In sommige galvanometers wensebt
men de kracht waarmee een magneetnaald in een bepaalden stand wordt vastgehoudeu, klein te maken, opdat een
.zwakke electrische stroom een merkbare
afwijking aan de naald zal geven. Men
kan dit doel bereiken door een vasten magneet (compenseerende magneet) aan te brengen, die op de polen van de naald
krachten uitoefent, die de van de aarde afkomstige geheel of
grootendeels opheffen. Daarbü heeft men ook tle rich- Fig. 180.
ti11g waarin de naald zich plaatst in zijn macht. Is
nl. de aardmagneetkracht o q (Fig. 180) gegeven, dan 91
kan men een resultante o r van willekeurige richting
.en grootte kr\jgen, door o q met een geschikt gekozen kracht op samen te stellen. Natuurlijk moet,
als o r klein zal zUn, op bijna in het verlengde van
o q vallen. Ligt derhalve het draaipunt van de magheetnaald verticaal boven of beneden het midden
van den horizontaal geplaatsten compenseerenden
magneet, dan moet deze laatste, welke richting men
ook aan de naald wil geven, op weinig na in den
magnetischen meridiaan geplaatst worden.
§ 196. Astatisch naaldenstelsel. Een ander middel om den
invloed van het aardmagnetisme te verminderen bestaat in
het gebruik van twee horizontale evenwijdige, door een verticaal staafje q r vast met elkaar verbonden magneetnaalden
N Z en N' Z' (Fig. 181), die met tegengestelde polen boven
elkaar zijn geplaatst. Het stelsel hangt aan een dràad p q,
zoodat het in horizontale richting kan draaien. Waren de naal-

°
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den volkomen evenw\jdig aan elkaar en even sterk, dan zou
de aarde in het geheel geen richtende kracht op het stelsel
uitoefenen (van daar de naam) en zou dit alleen door de
veerkracht van den draad p q een evenwichtsstand aannemen. Z\jn de naalden evenw\jdig, maar ongel\jk, dan plaatsen
zij zich nog in den magnetischen meridiaan. Zij kunnen eindelijk daarvan afwijken, als zij een kleinen hoek met elkaar
maken. Fig. 182 - die een horizontale projectie voorstelt doet zien hoe twee gelijke naalden in evenwicht zijn, wanneer
Fig. 181.

N.==~~~z
z'=~èi===i
7 ' 'I
·:N

Fig. 182.

I
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de Hjn die den scherpen hoek midden door deelt, loodrecht
staat op den magnetischen meridiaan rn rn. Dat geen andereevenwichtsstand mogelijk is, zal men gemakkelijk inzien.
§ 197. Verband t"!lsschen de gevoeligheid en den schommeltijd. In alle gevallen waar het er om te doen is, een lichaam
dat onder den invloed van een "richtkracht" een stand van sta-·
biel evenwicht aanneemt, door een andere kracht uit dien stand
te .brengen, zal de gr;voeligheid des te grooter zijn, marmate de
richtkracht kleiner is. Aan den anderen kant worden bij een
kleine richtkracht cle schommelingen die ·het lichaam, onder den
invloed van die kracht alleen, kan uitvoeren, langzaam.
Tot toelichting van dit verband tusschen de gevoeligheid en
den schommelt\id kan dienen, dat een wringbalans die, om er
kleine krachten mee te meten, aan een zeer dunnen draad is
opgehangen, zeer langzaam schommelt, dat bij een bifilair opgehangen lichaam de gevoeligheid en de schommeltijd toenemen, wanneer de ophangdraden dichter bij elkaar worden gel)racht, en dat hetzelfde bij een galvanometer met compensee-
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tenden magneet het geval is, wanneer door een verschuiving
van dezen laatsten het magnetische veld waarin de naald
schommelt zwakker wordt gemaakt.
§ 198. Invloed van een weerstand op een schommelend
lichaam. Door verschillende oorzaken, die men onder den namn
'Can weerstanden kan samenvatten, komt elk schommelend lichaam:
na korter of langer tijd tot rust. Deze demping van de beweging wordt in gewone gevallen althans gedeeltelijk door de
lucht (§ 95) teweeggebracht; bovendien z\in echter andere invloeden in het spel: bij een slinger die aan een mes is opgehangen en bij een magneetnaald die op een stift rust, de wrijving, bij een lichaam dat aan een draad hangt, die gewrongen
wordt, inwendige weerstanden in dezen laatsten.
De theoJ'ie leert dat in die gevallen waarin de weerstand evenredig is met cle snelheid, de achtereenvolgende uitslagen aan
weerszijden van den evenwichtsstancl een meetkundige reeks vormen; cle waarneming bevestigt deze uitkomst en bepaalt in de
reden van de reeks een grootheid die tot een oordeel orer de
grootte van den weerstanel kan leiden.
Is de reden weinig van de eenheid verschillend, dan begaat
men maar een kleine fout door drie achtereenvolgende uitslagen als termen van een rekenkundige reeks te beschouwen.
Men kan dan gemakkelijk, zonder den stilstand van het lichaam
af te wachten, uit de waarneming van drie op elkaar volgende
uiterste standen den evenwichtsstand afleiden.
Schommelt nl. het lichaam langs een verdeelde schaal en
zijn a1 , a2 en a 3 de bedoelde standen, terwijl A de evenwichtsstand is, dan moeten de verschillen
a 1 -A, A- a 2 , a 3 - A
een rekenkundige reeks vormen. Daaruit volgt dat het gemiddelde t (a 1 + a 3 ) van beide standen aan de eene zijde evenver
van A verwijderd is als de stand a2 aan de andere zijde. Men
vindt dus A als het punt dat midden tusschen t (a 1 + a 3 ) en
a2 in ligt, terwijl natuurlijk, als de l;>eweging niet gedempt werd 1
A= t (a 1 + a2 )
zou zijn.
Op de hier aangegeven wijze wordt b.v. bij een balans de
ruststand bepaald uit eenige omkeerpunten.
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Het verdient nog opmerking dat een weerstand die alleen bij
de beweging wordt opgewekt, nooit van invloed kan zijn op den
evenwichtsstand, om de eenvoudige reden dat hij, wanneer het
lichaam ten slotté in rust is gekomen; niet meer bestaat. Men
mag dus, als het alleen om de waarneming van den evenwiehtsstand te doen is, den luchtweerstand door vergrooting
van het oppervlak doen toenemen, zoodat het lichaam spoediger in rust komt. Soms wordt voor hetzelfde doel van den
weerstand van een vloeistof partij getrokken.
_§ 199. Uitwijklog door l!en plotseJingen stoot. Een lichaam kan om ean
vaste as schommelen onder den invloed van een richtend koppel, dat event·edig is met de uitwijking uit den evenwichtsstand. Het bevinde zich eerst
in dezen stand en worde dan daaruit verwijderd door een koppel M, dat gedurende een korten tijd ". werkt, welke tijd reeds is afgeloopen voor een
merkbare verplaatsing is ontstaan. Men kan dan zeggen dat het lichaam den
e\·enwichtsstand verlaat met de hoeksnelheid
M".

Q' . . . . . . . . . . . (16)
die het van het koppal ontvàngt (§ 186, a). Q is het traagheidsmoment ten
opzichte van de as van wenteling.
Het lichaam voert nu enkelvoudige schommelingen uit en wel zoo dat de
hoeksnelheid bij het gaan door den evenwichtsstand telkens door de uitdrukking (16) bepaald wo•·dt. Stelt men deze schommelingen door de formules (9)
en (10) van § 187,

avoor, dan ziet men dat~ ;.a de waa1·de (16) en dus de

uitslag a de waarde
heeft.
In deze laatste formule is s- = j. T. Bedenkt men nu dat s-;_ 'Jr V~ is,
als A de in § 187, e aangageyen beteekenis heeft, en dus Q = A'Jr!2, dan kan
men schrijven

'Jr MT

a=~,

..........

{17)

een vergelijking die men ook vindt door in aaomerking te nemen dat het
lichaam den even wiehtsstand verlaat met de kinetische energiet M~".t en dat
de potentieale ene1·gie (§ 187, e) t A a2 op het oogenblik van de gt·ootste uitwijking daaraan gelijk moet zijn.
Zoeken wij nu het koppel N, dat, t•aortd.urend werkend, een even gt·ooten
blijvenden uitslag kan teweegbrengen. Daar dit met het terugdrijvende koppel
evenwicht ZO!l moeten maken, is
N=aA . . . . . . • . . . (18)
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Men heeft derhalve tusschen de koppels Men N, die dezelfde uitwijking
geven, het eene als eersten uitslag, het andere blijvend, de betrekking
'11"

1\{ T

N = -s-- . . . . . . . . . . (19)
Bij dit alles is ondersteld dat e1· geen demping bestaat. Is er een weerstand
die van de snelheid afhangt, dan heeft a niet meer de door (17) bepaalde
waarde. De formule (18) blijft gelden, maar (19) moet door een betrekking
van meer ingewikkelden vorm worden vervangen.

VIERDE HOOFDSTUK.

EVENWICHT EN BEWEGING VAN VLOEISTOFFEN EN GASSEN.

§ 200. Druk van een vloeistof of een gas. Zoowel de toestandsveranderingen die door uitwendige oorzaken worden
teweeggebracht, als de daardoor opgewekte inwendige krachten zijn, in vergelijking met de vaste lichamen, bij vloeistoffen en gassen van bijzonder eenvoudigen aard.
Bij een eerste beschouwing van deze lichamen komen alleen
veranderingen van het volume ter sprake,. waarbij steeds de onderlinge rangschikking van de deeltjes in alle richtingen dezelfde
is, en bestaan de inwendige krachten in een "clruk", waarvoor
eenvouclige wetten gelclen.
Bevindt een vloeistof zich in een cilinder die door een bewegelijken zuiger is afgesloten, of in een ruimte waarvan
zulk een cilinder deel uitmaakt, dan kan men, door den zuiger naar binnen te drukken, het volume verkleinen. De vloei·
stof tracht zich dan aanstonds weer uit te zetten (veerkracht)
en oefent daardoor tegen de wanden ván het vat een druk
uit; eveneens zullen naast elkaar liggende deelen van de stof
tegen elkaar drukken.
Hetzelfde is bij een gas het geval, maar er bestaat tusschen
de beide aggregatietoestanden een groot versch.H wat den graad
van toenadering betreft, die door bepaalde uitwendige krachten aan de deeltjes gegeven wordt. Bij de vloeistoffen waarmee
men gewoonlijk te doen heeft, is de volumevermindering zoo
gering, dat zij. zelfs langen tijd aan de waarneming is ontsnapt; omgekeerd zetten zij zich, als een eerst aanwezige uit-
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wendige druk wordt verminderd of opgeheven, zeer weinig
uit. Uit een praktisch oogpunt mogen meestal deze stoff'en als
onsamendrukbaar beschouwd worden. Een gasmassa daarentegen
vertoont zeer groote volumeveranderingen; voor de uitzetting
bij drukvermindering bestaat hier zelfs geen grens, zoodat een
gas nooit zonder uitwendigen druk in een begrensd volume
kan worden gehouden.
Overigens kan de druk niet alleen door het naar binnen
drijven van een zUwand, maar ook door andere uitwendige
krachten worden veroorzaakt. De zwa~rtekracht drukt steeds
de bovenste lagen tegen de onderste en vermindert de ruimte
die deze laatste innemen.
§ 201. lUchting van den druk. De druk staat bij vloeistoffen en gassen loodrecht op het vlak waarop hij werkt. Dit geldt
vooreerst van de krachten die tegen begrenzende .wanden of ingedompelde vreemde lidwrnen worden uitgeoefend, rnaar ook van
de wederkeeri[Je krachten tusschen cle deelen 11an de stof die door
een willekeurig denkbeeldig oppervlak van elkaar gescheiden zijn.
Tangentiale spanningen, zooals bU vaste lichamen (§ 168, c),
bestaan, althans in stilstaande vloeistoffen, niet.
Nemen wU voor het zoo even bedoelde oppervlak een plat
vlak V (Fig. 183); het deel I van het lichaam oefent dan op
het deel II een groot aantal evenwUctige krachFig. 18i3.
ten uit, zooals die in de figuur voor een deel
a b van het vlak zijn voorgesteld. Natuurlijk
ondervindt I van II gelijke en tegengostelde
kracbten.
Door cle in cle figuur aangewezen krachten
met elkaar samen te stellen, dus bij elkaar op
te tellen, vindt men den "druk over het vlak a b". Deze is evenreelig met cle uitgestrektheid van a lJ, zoolang overal langs V cle
stof in gelijke mate is samengeelrukt; deelt men hem clan door·
de grootte van a b, clan vindt men den druk per vlakte-eenheid.
Verandert de toestand van punt tot punt, dan zullen op
naast elkaar liggende gelijke deelen van het vlak V ongelijke
krachten werken en zal de druk op een deel van het vlak
niet meer evenredig met de uitgestrektheid daarvan zijn. Men
kan zich evenwel rondom een punt P een zoo klein deel of
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element van het vlak voorstellen, dat de toestand in alle punten daarvan als gelijk mag beschouwd worden. Deelt men den
druk op dit element door het oppervlak ervan, dan krijgt men
den druk in P per vlakte-eenheid.
Wordt de vlakte-eenheid klein genoeg gekozen, dan kan men
het element daaraan gelijk nemen. Menigmaal mag voor den
druk per mm 2 de kracht worden genomen, die werkelijk op
een mm 2 wordt uitgeoefend.
Is er sprake van de grootte van den druk zonder aanwijzing
van een bepaalde vlakte-uitgebreidheid, dan wordt de druk per
vlakte-eenheid bedoeld. Nu en dan zullen wij echter ook van
den druk op een vlakte-element of van den totalen druk op
een wand van een vat spreken, en ook wel eens, wanneer de
druk per vlakte-eenheid bedoeld wordt, dat uitdrukkelijk er
bij zeggen.
Bij de bewegingsverschijnselen van vloeistoffen en gassen
doen zich gevallen voor, waarin de wederkeerige werking tusschen twee deelen van de stof niet loodrecht op het scheidingsvlak staat; zulke gevallen blijven echter voorloopig buiten
beschouwing.
§ 202. In een bepaald punt is de druk in alle richtingen
even groot. Brengt men door een willekeurig punt P in het
binnenste van een vloeibaar of gasvormig lichaam een vlakteelement achtereenvolgens in verschillende richtingen, dan is de
druk daarop steeds even groot, zoodat men van "clen druk in
P" kan spreken zonder de richting van het vlak nader aan te
geven.
Deze belangrijke wet is een gevolg van de groote bewegelijkheid der molekulen. Een vast lichaam kunnen wij eenzijdig
samendrukken, en wanneer de staafvan Fig. 123 (§ 168, a), nadat
hij is samengedrukt en daarbij, zooals later zal blijken, in horizontale richting is uitgezet, door een nauwsluitenden koker
omringd werd, zou hij tegen de zijwanden daarvan in het geheel niet drukken, maar alleen tegen het steunvlak b\j B.
Wordt echter een vloeistof die zich in een cilinder onder een
zuiger bevindt, ineengeperst, dan trachten de deeltjes aJt\jd
ook zijdelings te ontwijken. Z\jn zij daarin verhinderd, dan
zijn zij in richtingen loodrecht op de as van den cilinder in
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dezelfde. mate dichter bij elkaar gekomen als in de richting
van die as. Op dezelfde wijze zal in een vloeistof of gasmassat
hoe zij zich ook beweegt, en welke krachten er ook op werken, ieder klein ruimtedeel in alle richtingen even sterk samengedrukt zijn, waarvan het boven omtrent den inwendigen
druk gezegde een onmiddellijk gevolg is.
§ 203. Geval waarin de druk in alle punten even groot i.s~
De vraag in hoeverre in een stilstaande massa de druk van
het eene punt tot het andere verandert, kan men beantwoorden door in het oog te houden (§ 168) dat een lichaam alleen
dan in evenwicht kan zijn1 wanneer de krachten die een willekeurig deel ervan ondervindt, elkaar opheffen. Voor het gedeelte van een vloeibare of gasvormige massa, dat binnen een
denkbeeldig gesloten oppetvlak ligt, komen daarbij, behalve
krachten zooals de zwaartekracht, al de drukkingen in het
spel, die door de omringende stof worden uitgeoefend. Bij het
opmaken van de evenwichtsvoorwaarde behoeft op de "vloeibaarheid" van het beschouwde deel niet gelet te worden (§ 169).
Meestal zullen u;ij zeer smalle prismatische of cilindrische vloei8to{zuiltjes beschouwen met eindvlakken, loodrecht op de lengte, en
de· evenwichtsvoorwaarde opzoeken voor de krachten in de richting van de lengte. Daar de druk op het zijdelingsch opJWrvlak
overal loodrecht op de lengte staat, kan deze druk daarbij
buiten beschouwing blijven.
Aanstonds ziet men nu dat een vloeistof of een gas, als op
het binnenste geen uitwendige krachten werken, alleen in evenwicht kan zijn, wanneer de druk overal even groot is. Want
een willekeurig zuiltje moet aan de eindvlakken gelijke krachten ondervinden, en daar de eindvlakken even groot zijnt
moet ook de druk per eenheid van oppervlak aan weerszijden
dezelfde waarde hebben. Zoodra aan deze voorwaarde niet voldaan was, zou de vloeistof in beweging geraken.
Alleen dan mag natuurlijk deze stelling worden toegepast wanneer van de werking der zwaartekracht mag worden afgezient
dus in die gevallen, waarin de druk dien de zwaartekracht in
de onderste lagen veroorzaakt, klein is in vergelijking met den
druk die op andere wijze ontstaat. Als voorbeeld kan een gasmassa van matige afmetingen dienen, of een vloeistof waarop.
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door een zuiger een groote kracht wordt uitgeoefend (het water
in een hydraulische pers).
Is eenmaal een vloeistofmassa op het binnenste waarvan
-geen uitwendige krachten werken, in evenwicht, en vervangt
men dan ·het binnen een gesloten oppervlak liggende deel door
een willekeurig vast lichaam van gelijken vorm, zonder aan
den druk van de omringende vloeistof iets te veranderen, dan
moeten de krachten die deze op dat lichaam uitoefent., elkaar
nog altijd opheffen. Van daar de stelling, die men trouwens
ook meer rechtstreeks bewijzen kan: werkt op een willekeurig

lichaam van alle zijden een even groote normale druk, dan heffen al deze krachten elkaar op, wat cle beweging van het lichaam
in zijn geheel betreft.
Men kan zich van deze uitkomst somtijds bedienen, om de
r esultante te vinden van een overal even grooter! normalen
druk, die op een niet gesloten gebogen opFig. 184.
b
pervlak werkt. Wil men dit b.v. doen voor
de in Fig. 184 aangewezen drukkingen op
1~
het halve boloppervlak a b c, dan kan men
~
opmerken dat, wanneer ook op het platte
a
lil
c vlak a M c een per vlakte-eenheid even groote
'R
druk werkte, het halfbolvormige lichaam
abc M in evenwicht zou zijn. De gezochte resultante R werkt
dus langs de 1\jn b M en wordt gevonden door den druk per
vlakte-eenhèid met de grootte van het platte vlak a M c te
vermenigvuldigen.
§ 204. Invloed van de zwaartekracht op den inwendigen

·p.

/(\'1/)

druk. De samenpersing van de onderste lagen van een vloeistof·
of gasmassa door het gewicht van de bovenste gaat zoo ver voort,
tot elk zuiltje dat men zich in de vloeistof kan denken (§ 203)
in evenwicht is. Hoe dan de druk van punt tot punt verandert, blUkt uit het volgende.

a. ]Jaar een horizohtaal zuiltje door de zwaartekracht niet in
de richting van zijn lengte wordt voortgedreven, moet de druk
irt alle punten van een horizontaal vlak even groot zijn, ten
minste zoo . lang men in dit vlak van het eene punt naar het
andere kan gaan. zonder de vloeistof te verlaten.
b. Een verticaal zuiltje n b (Fig.

1~5)

kan alleen in even·
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-wicht zijn, wanneer de druk tegen het grondvlak dien tegen
bet bovenvlak overtreft met een bedrag dat gelijk is aan het
gewicht van het zuiltje. Ten einde aanstonds het verschil te
leeren kennen tusschen den druk in a en dien in b, beide
per vlakte-eenheid genomen, kennen w1j aan het zuiltje .
een doorsnede gelijk aan die eenheid toe. De druk in l~~~185 ·
overtreft derhalve dien in a met het gewicht van de verti{Jale vloeistof- of gaskolom die, met de doorsnede 1, tusschen a en b wordt aangebracht.

Bij gassen kan de toepassing van deze stelling in zoo
·verre zwarigheid opleveren, dat men, wegens de verandèring der dichtheid met de hoogte, het gewicht van de
kolom moeilUk berekenen kan. Dit neemt intusschen de ".
juistheid van de stelling niet weg. Wij kunnen die b.v.
toepassen op een verticale kolom, stel van 1 cm 2 doorsnede,
die zich in de open lucht tot aan de grens van den dampkring verheft; de kracht waarmee de aarde de in die kolom
aanwezige lucht aantrekt, bepaalt den druk op het grondvlak.
Even groot is dan ook (§ 202) de druk op een op dezelfde hoogte
als dit vlak verticaal of scheef geplaatsten cm 2 , en even groot is
ook de druk in hetzelfde horizontale vlak binnen een vertrek dat
door een, al is het nog zoo enge, opening met de buitenlucht in
gemeenschap staat. Wegens het geringe gewicht van een lucht-

kolom die tot aan den zolder van het vertrek reikt, mag men
dikwijls van de drukverschillen in dit laatste afzien.
De druk dien de lucht in het vertrek tegen de wanden en
andere voorwerpen uitoefent, is niet het gevolg van het gewicht van deze lucht zelf, maar van het gewicht der buitenlucht, waardoor de lucht in de kamer wordt samengedrongen.
c. Een vloeistofmassa die langs een deel van haar opper-vlak met de dampkringslucht in aanraking is, ondervindt van
deze laatste een overal even grooten druk, zoodat ook de druk
in de vloeistof, even b8lleden het oppervlak, overal dezelfde
waarde moet hebben. Is dit oppervlak een plat vlak, dan kan
men zich een zuiltje denken, onmiddellijk langs het oppervlak
liggende. Zulk een zuiltje wordt dan in de richting van de
lengte noch naa.r de eene noch naar de andere zijde gedrukt.
Werken er uitwendige krachten, zooals de zwaartekracht, dan
hL
W
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kan het kolommetje alleen in evenwicht zijn, wanneer het
loodrecht op de richting van de kracht staat. Van daar dat
in gewone gevallen een vrij vloeistofoppervlak een horizontaal plat
vlak is. Is het oppervlak gebogen, dan kan men toch steeds
een zoo klein gedeelte ervan beschouwen, dat dit aan een
plat vlak gelUkgesteld kan worden, en daarlangs een klein
zuiltje aanbrengen, waarop dan dezelfde redeneering weer kan
worden toegepast. Het vrije oppervlak zal in den evenwiehtstoestand overal loodrecht staan op de kracht die er op werkt.
Wordt een vloeistofmassa om een verticale as rondgewenteld, dan neemt men dezelfde verschijnselen waar, die zich
zouden voordoen (§ 107), als de wenteling niet bestond, maar
op de vloeistofdeeltjes de middelpuntvliedende kracht werkte.
Het holle vloeistofoppervlak staat overal loodrecht op de resultante van de genoemde kracht en de zwaartekracht.
Gemakkelijk zal men nu ook inzien dat een vloeistofmassa
die het lichaam M van Fig. 100 (blz. 189) omringde en waarvan de deeltjes aan de in § 128 besproken krachten onderworpen waren, aan de buitenztjde begrensd zou moeten zijn
door een der in die § besproken evenwichtsoppervlakken.
d. Keeren wij terug tot een vloeistof die in het hornogene
veld van de zwaartekracht geplaatst is. Zoodra zij ergens niet
de dampkringslucht in aanraking is, kent men den druk op
die plaats; men kan dan met behulp van het onder a en b gezegde den druk leeren kennen in elk punt b, dat men, van het
vrije oppervlak S uitgaande, bereiken kan
Fig. 186.
zonder de vloeistof te verlaten. Men kan nl.
altijd, welke gedaante het omsluitende vat
V (Fig. 186) ook hee.ft, binnen de vloeistof
een lijn van a naar b trekken, die uit
V
horizontaltJ en verticale wegen is samengesteld. Langs die lijn gaande moet men
soms hotizontaal voortgaan, waarb\j men
punten doorloopt, 'waar de druk even groot
is, en soms dalen of stijgen. Duiden wij iedere daling door h
en iedere stijging doór h' aan, en stellen wij het gewicht van
een vloeistofkolom die de vlakte-eenheid tot doorsnede heeft
voor door. haar lengte tusschen haakjes te schrijven, dan neemt
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bij elke daling de druk toe met [h], maar vermindert htj bij
elke stijging met [h']. Derhalve wordt, als P de dampkringsdruk is, de druk in b

p= p+

~

[h] -

~

[h' ],

waarbij de somteekens geen toelichting zullen behoeven.
Is nu b c de l\jn die in verticale richting van b naar den
vloeistofspiegel S of het verlengde daarvan wordt getrokken,
dan is klaarblijkelijk

p = P+ [eb],
wanneer (Fig. 186) b beneden, en

p = P- [c b],
wanneer (Fig. 187) b boven den vloeistofspiegel ligt.
Opmerking verdient hierbij vooral, dat het teeken [c b] het
gewicht voorstelt, dat een vloeistofzuil zou
:Fig. 187.
hebben, wanneer zij de lengte c b had. Het
ris voor de geldigheid van de meegedeelde
b
formules niet noodig dat werkelijlt de 1\jn
c b binnen de vloeistof valt.
s - ···
[' --·--D- ...rOverigens zal het nu duidelijk zijn dat in (>
twee willekeurige, even hoog gelegen punten,
A.___.....B
waartusschen een in de vloeistof liggende lijn
kan worden getrokken, de druk altijd even
gtoot is, dat overal in het verlengde van den spiegel de druk =
P moet zijn en dat, als het vrije oppervlak van de vloeistof uit
twee van elkaar gescheiden dellen bestaat, die aan een even grooten ~titwendigen druk zijn blootgesteld, die deelen in elkaars verlengde moeten liggen (wet der communiceerende vaten).
§ 205. Toepassingen. a. Wanneer wij van de dampkringsdrukking afzien, is de totale druk op den horizontalen bodem
van een open vat altijd gelijk aan het gewicht van een vloeistofzuil die van den bodem verticaal tot aan f;,et vlak van den vloeistofspiegel zou oprijzen. Men zal gemakkelijk vormen van het
vat kunnen bedenken, waarbij dit gewicht kleiner of grooter
is dan dat van de geheele vloeistofmassa. Neemt men echter
ook den druk tegen de zijwanden in aanmerking, die, lood·
recht daartegen werkende, in den regel overal in een verticale
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en een horizontale component kan ontbonden worden, dan zal
men inzien dat toch de resultante van alle krachten die het
vat van de vloeistof ondervindt, gelijk kan worden aan het
gewicht van de vloeistof, zooals het geval moet ;zijn.
b. De horizontale wand AB van het in Fig. 187 voorgestelde
vat ondergaat een druk naar boven, gelijk aan het gewicht dat
een vloeistofvolume AB 0 D zou hebben.
c. Druk tegen een niet horizontalen vlakken wand A B (Fig.
188). Zij (evenals in de volgende figuren) S de vloeistofspiegel,
a b een oneindig klein deel van den wand,
Fig. 188.
p q een op dezelfde hoogte gelegen even
groot horizontaal vlakte-element, p q p' q'
de daarboven staande, tot S reikende vloei·
stofkolom. Het gewicht daarvan geeft den
druk op a b aan; deze is dus klaarblijke·
1\jk grooter dan het gewicht van de kolom
a b a' b', die werkelijk boven a b staat. De
druk tegen den geheelen wand wordt gevonden door met elk element op de aangegeven wijze te handelen en
de verkregen krachten met elkaar samen te stellen.
Wij denken ons den wand A B horizontaal gelegd en boven elk punt a de
vloeistof tot een hoogte geplaatst, die gelijk is aan a a' in Fig. 188. Dan
staat werkelijk boven elk element a b een vloeistofkolom, waarvan het gewicht gelijk i~ aan den druk, rlie in Fig. HlS op a b we1·kt; det•halve is in die
figuur de totale druk op AB gelijk aan h~-gewicht van de geheele vloeistofmassa die men op de aangegeven wijze krijgt, een massa, die de gedaante heeft
van een kolom, staande op den borizontaal geplaatsten wand en aan de bovenzijde door een plat vlak scheef afgesneden. De loodlijn, uit het zwaat·tepunt
van deze kolom op haar horizontale grondvlal1 neergelaten, bepaalt door haar
voetpunt het aangrijpingspunt van den resulteercriden druk in Fig. 188.
Deze beschouwing is ook op ren verticalen wand van toepassing.

d. Wet van ARCHIMEDES. Daar op een vast lichaam dat in
een vloeistaf is ondergedompeld, aan de benedenzijde een grootere
druk werkt dan aan de bovenzijde, is de 1·esultante van al de
drukkingen op het oppervlak een verticaal naar boven gerichte
kracht. Deze is altijd gelijk aan het gewicht van de vloeistofmassa
die de door het vaste lichaam ingenomen ruimte zou kunnen
1mllen, m. a. w. 'aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Het
laatste ziet men onmiddellijk in voor een recht prisma met.
horizontaal grond· en bovenvlak. Hierbij toch worden de druk·
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kingen op grond- en bovenvlak gegeven door het gewicht van
vloeistofkolommen die, op deze vlakken staande, tot aan den
vloeistofspiegel zouden reiken.
Bti een lichaam van willekeurigen vorm kan men den druk
op elk element beschouwen en dit stelsel van krachten met
elkaar samenstellen of, wat eenvoudiger is, een redeneering
toepassen, die met de in § 203 gebezigde overeenkomt. Vervangt men nl. het vaste lichaam door de vloeistofmassa die
dezelfde ruimte inneemt, dan is deze te midden van de omringende vloeistof in evenwicht; de resultante van al de krachten die zij daarvan ondervindt, f\n die dezelfde zijn, die eerst
op het vaste lichaam werkten, moet dus gelUk en tegengesteld aan haar gewicht zijn .. Bovendien moet z~i met dit gewicht langs dezelfde 1\jn werken; daaruit volgt dat de opwaartsche druk ook bij het vaste lichaam door het zwaartepunt van
de verplaatste vloeistaf gericht is.
Het bovenstaande is ook van toepassing op een drijvend
lichaam dat slechts ten deele is ondergedompeld; onder de verplaatste vloeistof heeft men hierbij die te verstaan, welke de door
het lichaam ingenomen ruimte zou vullen, voor zoover deze beneden den vloeistofspiegel ligt.
Een geheel ondergedompeld lichaam kan in de vloeistof in
evenwicht zijn wanneer het gewicht ervan gelijk is aan dat
van de verplaatste vloeistof; het plaatst
Fig. 189.
zich dan echter in den regel in een bepaalde richting, waarheen het na elke
draaiing .terugkeert. Bij een willekeurigen
stand (Fig. 189) werkt nl. op het lichaam
de zwaartekracht, die geacht kan worden
in het zwaartepunt Z aan te grijpen, en
de even groote opwaartsche druk, de laatlOte
langs een lUn die door het zwaartepunt
Z' van de verplaatste vloeistof gaat. Deze
beide krachten vormen een koppel. In standvastig evenwicht
is het voorwerp eerst dan, wanneer Z verticaal beneden Z ' ligt.
Het evenwicht bestaat in elken stand, wanneer het lichaam
homogeen is; dan vallen namelijk Z en Z' samen.
De vraag, wanneer een drijvend voorwerp in stabiel even-
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wicht is, wordt door een dergel~jke beschouwing beantwoord.
Fig. 190 stelt b.v. een verticale doorsnede voor van een homo·
geen rechthoekig parallelepipedum; het vlak van de figuur
gaat door het middelpunt en loopt evenw~jdig aan een der
Fig. 190.
ztjvlakken. Het zwaartepunt van de
verplaatste vloeistof valt samen met
JJ
dat van het trapezium .A BEF, dat
-·---- E --van het lichaam met het .zwaartepunt
van den rechthoek A B CD. Men ziet
hoe het gewicht en de opwaartsche
R
druk een koppel opleveren, dat het
parallelepipedum terugdrijft naar een stand waarbij AB hori·
zontaal is.
Gemakkelijk zal men inzi~n dat een homogene cilinder,
waarván de lengte veel grooter is dan de dwarsafmetingen,
veelal in wankelbaar evenwicht zou zijn als hij, met de lengte
verticaal, dreef. Om zulk een lichaam in dezen stand te houden is dan een belasting aan het benedeneinde noodig.
Wij moeten niet verzuimen, ten slotte op te merken dat de

tJ

wet van ARCHIMEDES ook geldt, wanneer de omringende stof gasvormig is; ook kan het ondergedompelde lichaam vloeibaar of
gasvormig zijn. Dat een licht gas in een zwaarder gas opstijgt

is als een gevolg van de wet te beschouwen.
e. Hevel. De omgebogen buis van Fig. 191 is met zijn eene
Fig. 191.
einde in de vloeistof van het vat A gestoken en, nadat hij geheel met de vloeistof
gevuld is, b~j q met den vinger gesloten.
Dan bestaat binnen de buis bij q een druk
die grooter of kleiner dan die van den
dampkring is, naarmate q lager of hooger
ligt dan de vloei::;tofspiegel in A. In het
eerste geval zal, na het wegnemen van
den vinger, op de vloeistofmassa tusschen

de vlakken p en q van boven een grootere druk werken dan
aan de benedenzijde, de vloeistof zal dus uitstroomen. Daarentegen wordt zij in het tweede geval naar A teruggedreven.
f. Communiceerende vaten met. verschillende vloeistoffen. Barometer. In de U-vormige buis van Fig. 192 bevindt zich kwik
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van a tot b, en daarboven in het eene been water tot c. Daar
in een punt van b en een tweede punt dat in het andere
been in hetzelfde horizontale vlak ligt, dezelfde druk moet bestaan, is de evenwichtsvoorwaarde dat de hoogFig. 192.
ten van a en· c boven dat horizontale vlak omgekeerd evenredig zijn met de dichthèden van kwik
en water.
Men merke hierb\j op dat in twee punten,
die aan weersz\jden even hoog liggen, maar
boven b, dus in verschillende vloeistoffen, de
druk niet dezelfde is.
BU den gewonen bakbarometer, die in Fig.
193 is voorgesteld, moet in het horizontale -y, - ---· - ---·
vlak a b cl de druk overal even groot zijn. Terwijl aan den vloeistofspiegel in den bak df\
dampkringsdruk bestaat, heeft men, wanneer
boven c een lucht\edige ruimte is, binnen de buis bij d den
druk die door de kwikzuil cd wordt teweeggebracht. De druk
in den dampkring is dus gelijk aan den druk
Fig. 193.
die, bij afwezigheid van de lucht, aan den bodem
van een met kwik gevuld vat zou worden gevonc
den, als de hoogte van de vloeistof daarin gelijk
was aan de verticale hoogte van het kwik in de
barometerbnis boven dat in den bak.
Bij een hevelbarometer (Fig. 194) wordt op
dezelfde w\jze de druk van den dampkring aangegeven door den verticalen afstand van de
kwikoppervlakken c en b.
Gemakkelijk kan men uit den barometerstand
den druk van de lncht in dynes per cm 2 afleiden. Men vindt daarvoor bij den gemiddelden
'barometerstand van 76 cm (kwik van 0° 0.)
1,014 X lOr, dynes.
Doet. men de buis van een barometer hellen,
dan blijft de verticale hoogte van het kwik boven den vloeistofspiegel in den bak onveranderd. Bij een genoegzame helling vult het kwik de buis geheel en drukt zelfs
tegen den bovenwand daarvan; de bedoelde druk is gelijk aan
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het gewicht van een kwikkolom waarvan men de lengte vindt
door de verticale hoogte van den top der buis boven den
kwikspiegel af te trekken van de barometerhoogte.
Hetzelfde geldt bij een verticale buis die korter is
Fig. 194· dan de barometerhoogte, en geheel met kwik is gevuld. Past men dezelfde berekening toe op een buis
c
die langer is dan de barometerhoogte, in de onderstelling dat de vloeistof tot aan den top reikt, dan
vindt men een negatieve waarde voor den druk.
D.w.z., de buis kan alleen gevuld zijn, wanneer het
kwik aan het glas hangt, en wanneer eveneens het
bovenste deel van de kwikkolom de lager gelegen
vloeistof door een aantrekkende kracht draagt. Bij
een goed uitgekookten barometer kan men werkelijk
somtijds waarnemen dat, na het omkeeren van de
buis in den kwikbak en het wegnemen van den vinger, de kwikkolom zich eerst na een licht kloppen
van den top der buis scheidt.
Uitdrukkelijk wijzen wij er nog op dat in al cle be·
sproken gevallen de dntk alleen daarom overal kan
bepaald worden, omdat er één plaats is, waar hij bekend is. Bij een vloeistofmassa die aan alle zijden door vaste
wanden is ingesloten moet men den druk uü anFig. 195.
dere gegevens, nl. uit de hoeveelheid stof, de tempe·
ratuur en het volume afleiden.
g. In elke vloeistof en in elk gas bleek ons de druk
beneden grooter te zijn dan boven; hoeveel dit verschil
bedraagt hangt echter van <Ie dichtheid der stof af.
Laat b.v. A een punt beneden en A' een punt boven in een gasleiding zijn, en laat B en JJ' twee punD
ten in de lucht zijn, die resp. even hoog liggen als A
en A'. Daar het lichtgas lichter is clan de lucht, zal,.
als er in de leiding evenwicht bestaat, het drukverschil
tusschen A en A' kleiner zijn dan dat tusschen B en
B', waaruit volgt dat de overmaat van druk in de gasleiding tegenover de buitenlucht boven in een gebouw
TJ
grooter is dan beneden.
Aangezien de lucht bij de gewone dichtheid ongeveer 800 maal lichter-

E
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is dan water, zullen, vergeleken met de drukverschillen in een waterkolom, die in een luchtkolom van dezelfde hoogte kunnen worden verwaarloosd. Door een luchtmassa kan men een druk van een lager naar
een hooger punt overbrengen, zonder dat hij merkbaar verandert. Dit
heeft b.v. plaats bij de in Fig. 195 afgebeelde inrichting. De lucht in
het vat lJ ondergaat een druk die beantwoordt aan de hoogte van het
water in het open vat A; deze druk wordt door een buis overgebracht
naar het vat D en kan het water uit dit laatste in de buis E zoover
omhoog drijven, dat het hoogteverschil van het water in Den E op zeer
weinig na even groot is als dat tusschen A en B.
§ 206. A.rbeid van de zwaartekracht bij de beweging van

vloeistoffen. Dezen arbeid, of, wat op hetzelfde neerkomt, de
vermindering van het arbeidsvermogen van plaats. tegenover
de zwaartekracht, kan men vinden (§ 169) door de daling van
het zwaartepunt der geheele vloeistofmassa met haar gewicht
te vermenigvuldigen. Veelal is intusschen een andere opvatting eenvoudiger.
Staat b.v. in een U·vormige buis (Fig. 196) de vloeistof
eerst aan weerszijden even hoog, nl. tot in b en d, en wordt
zij dan verplaatst, zoodat zU tot a en c reikt, dan kan rrien
opmerken dat men dezen stand ook had kunnen
Fig. 196.
krUgen door de vloeistofmassa ct b weg te nemen
en daarmee de ruimte d c te vullen; klaarbl\jkelijk toch komt het er, wat de gezamenlijke po; r:
tentieele energie betreft, niet op aan, of het eene b :. ···---- d
vloeistofdeeltje of het andere op een zekere hoogte a
ligt. Is nu z het zwaartepunt van de massa a b,
en z' dat van de massa d c, dan wordt de vermeerdering van het arbeidsvermogen van plaats
gevonden door het hoogteverschil van z en z'
met het gewicht van de bedoelde massa te vermenigvuldigen.
§ 207. A.rbeid van een nitwendigen ·druk. a. Een overal
even groote uitwendige druk verricht een arbeid bij elke verandering van het volume.
Stel, dat de beschouwde stof zich bevindt in een cilinder
onder een bewegelijken zuiger, en laat op dezen laatsten een
normale druk van p dynes per cm 2 worden uitgeoefend. Is
het oppervlak van den zuiger S cm 2 , dan is de totale kracht
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.P S dynes en bij een verplaatsing naar binnen over een afstand van d cm wordt de gezochte arbeid p S d ergen. Het
product S d stelt echter de volumevermindering voor. Derhalve wordt de arbeid van den uitwendigen druk (in ergen) gevonden, wanneer men den d1·uk (in dynes per cm 2) vermenigvuldigt met de volumevermindering (in cm 3 uitgedrukt).

B\j een beweging van den zuiger naar buiten verricht de
uitwendige druk een negatieven arbeid; daarop is dezelfde
stelling van toepassing, daar in dit geval ook de volumevermindering negatief is. De stelling geldt overigens altijd, wanneer op alle punten van het oppervlak van een lichaam een
even groote normale druk werkt; het is niet noodig dat de
beschouwde stof zich in een cilinder onder een zuiger bevindt.
Zij eerst abc ... (Fig. 197) het oppervlak van het lichaam en laat de punten .a, b, c, ... do01· oneindig kleine ve~·plaatsingen in
Fig. 197.
a', b', c', ... komen. Vet·deelt men het oppervlak in
oneindig kleine deelen, in de figuur door a b, b c ...
voorgesteld, dan zijn de verplaatsingen der verschillende punten van een zelfde E'lerpent op oneindig
weinigna ondel'ling evenwijdig en gelijk. Den inhoud
van de ruimte a ba' b' kan men dus berekenen alsof
hij een cilinder was. Is ó de loodlijn uit a' op het
vlakje a b neet·gelaten, tr dit vlakje zelf, dan is de
bedoeld.e ruimte
T=èitr.

Aan den anderen kant is de druk op tr, wanneer hij voor deYlakte-eenheid
p bedt·aagt, p tr, de arbeid daarvan
prrd=pT,

en dus de totale arbeid dien men zoekt
]J:!:T.

Klaarblijkelijk is :!: T de vermindering van het volu·me.
Het geval dat de punten van het oppervlak zich buitenwaarts bewegen, of
dat sommige naar binnen en andere naar buiten gaan, kunnen wij aan den
dezet• overlaten.

Uit de stelling volgt dat een overal even groote druk geen
arbeid verricht zoolang het volume niet verandert. Bij een vloeistof die besloten is tusschen twee zuigers, waarvan de een
naar pinnen gaat en de andere terugwijkt. kan men zich gemakkelijk daarvan overtuigen; men moet daarbij in aanmer-
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king nemen dat de totale krachten op de zuigers evenredig
met hun oppervlakken zun.
b. De druk dien een vloeistof of een gas tegen de begrenzende wanden uitoefent, is gelijk en tegengesteld aan dien,
welken de stof zelf ondergaat; de arbeid ervan wordt derhalve
gevonden door den druk per vlakte-eenheid met de volumevermeerdering te vermenigvuldigen.
c. Bij een onsamendrukbare vloeistof verrichten de uitwendige
drukkingen wel een arbeid, wanneer zij van een plaats waar de
druk hoog is, stroomt naar een andere, waar hij lager is. Bevindt zich b.v. de vloeistof tusschen twee zuigers a. en b
(Fig. 198), tegen welke per vlakteFig. 198.
eenheid de drukkingen p en p'
werken en die zich tot in a' en b'
verplaatsen, dan vindt men, door
toepassing van de boven onder a
gebezigde redeneering, dat de gezamenlijke arbeid van de
drukkingen is
(p- p') V.
Daarbij is V het volume dat tusschen a en a', of tusschen
b en b' begrepen is, dus ook het vloeistofvolume dat door een
willekeurige doorsnede tusschen a en b gestroomd is.
§ 208. Toepassing van het beginsel van den arbeid op
het evenwicht van vloeistoffen. Uit alle verschijnselen blijkt
dat, behoudens een omstandigheid die later besproken zal
worden, het inwendige arbeidsvermogen van een vloeistof bepaald is door Mt volume en de temperatuur. Blijven deze onveranderd, en kan men van het opnemen of afstaan van warmte
afzien, dan· moet dus aan elken arbeid va.n de uitwendige krachten een vermeerdering van de kinetische energie der zichtbare
bewe,qingen beantwoorden. Wij zullen in de volgende § een toepasRing hiervan maken op een bewegingsverschijnsel; vooraf
echter merken wij op dat de redeneeringen van § § 155 en
156 en de daaruit afgeleide evenwichtsvoorwaarden ook voor
vloeistoffen doorgaan.
WU kunnen die b.v. toepassen op het geval waarop Fig. 192.
(blz. 311) betrekking heeft. Wij verbeelden ons te dien einde
dat, uit den evenwichtsstand, het oppervlak a zich over een
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oneindig kleinen afstand ~ naar beneden verplaatst; is de buis
overal even wijd, dan gaan daardoor de oppervlakken b en c
evenveel naar boven. Zij nu S de doorsnede van de buis, h
het hoogteverschil tussèhen a en b~ h' dat tusschen b en c, s
het soortelUk gewicht van de benedenste vloeistof, s' dat van
de bovenste, dan is het arbeidsvermogen van plaats van de
eèrste afgenomen (§ 206) met
hsS'd

en dat van de laatste toegenomen met
h's' Só.

De geheele vermindering van de potentieele energie, d.w.z.
de arbeid van de zwaartekracht, bedraagt dus
(hs-h' s')Só.

Zal er in den oorspronkel\jken stand evenwicht bestaan, dan
moet dit verdwijnen en daardoor vindt men de reeds bekende
voorwaarde terug,
§ 209. Uitstroomlog door een opening in een wand. a.
Wij beschouwen het geval dat zich in den bodem van een
vat (Fig. 199) een opening a b bevindt; wij zullen onderstellen
dat, terwijl de vloeistof daaruit stroomt, haar oppervlak S op
Fig. i99.
een standvastige hoogte h boven a b wordt ge·
houden. De bewegingstoestand wordt dan onver1 ---~ç;
anderlijk (stationair); niet alleen in de opening,
maar ook in een willekeurig punt van de met
vloeistof gevnlde rnimle wordt ten allen tijde
dezelfde snelheid aangetroffen, ofschoon in een
a. ....b.
.
dergelijk punt telkens weer nieuwe vloeistof is gea --- /x
c --à
komen.
WU letten nu op de hoeveelheid vloeistof die op zeker
oogenblik tusschen S en het platte vlak a b is begrepen. Na
een oneindig kleinen tijd is deze massa beneden 8 tot aan
het gestippelde oppervlak gedaald, en strekt zij zich aan de
benedenzijde b.v. tot in a' b' uit. De potentieele energie is
evenveel afgenomen, als wanneer een dun laagje van het oppervlak weggenomen en in a b a' b' geplaatst was; de bedoelde
vermindering bedraagt dus Ph, als P het gewicht van de uit-
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getreden hoeveelheid voorstelt. Men kan verder in den dunnen
vloeistofstraal den druk overal gelijk stellen aan dien van de
dampkringslucht; de beschouwde hoeveelheid vloeistof ondervindt dus op haar grensvlakken S en a b drukkingen die per
~enheid van oppervlak even groot zijn, zoodat er geen sprake
is van een arbeid van den uitwendigen druk. Daaruit volgt
dat het arbeidsvermogen van beweging met Ph moet zijn
toegenomen. Nu is deze energie in de ruimte tusschen het
gestippelde oppervlak en a b voortdurend dezelfde, maar terwUI eerst de vloeistof tusschen dat gestippelde oppervlak en
S geen merkbare beweging had (wat men mag aannemen als
het oppervlak S veel grooter is dan a b), heeft de uitgetreden
hoeveelheid a b a' b' een zekere snelheid v, en dus, als m de
massa is, een kinetische energie

tmv2

Pv
= --.
2g
2

Wij hebben dus
Pv 2
2g

---=Ph

'

of
V=

V2g7i;.

.

(1)

zoodat de uitstroomingssrtelheid gelijk is aan de snelheid die een
·voorwerp krijgt als het van de hoogte h valt (Wet Vl%n ToRRI·
CELLI).

Deze regel geldt ook wanneer de vloeiRtof door een opening
in een z~wand uitstroomt, en zelfs, wanneer zij door een
opening in een horizontalen wand, b.v. in den wand AB in
Fig. 18'7 (blz. 307) naar boven spuit. Door zijn snelheid zou
~lk vloeistofdeeltje dan tot een hoogte gelijk aan die van den
vloeistofspiegel S kunnen opstügen, als dit niet door de ontmoeting met de weer terugvallende deeltjes belet werd. Bovendien wordt in alle gevallen de uitstroomingssnelheid ver·
kleinel door de wrijving.
Bestond er in het geheel geen wrijving, dan zou ook bij de
uitstrooming door een hevel de afgeleide formule gelden.
b. Zeer eenvoudig is ook de berekening van de uitstroomingssnelheid
als op het oppervlak S van de vloeistof nog een druk, b.v. die van een
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samengeperst gas, werkt. Men kan nl. den arbeid van dezen druk in de
berekening opnemen, of wel zich boven S nog een vloeistofmassa aangebracht denken, die door haar gewicht een druk op S teweegbrengt,
even groot als. de overmaat van den werkelijk bestaanden druk boven
dien van de atmospheer. Men moet dan in de formule onder h de totale
hoogte verstaan, die de vloeistof daardoor heeft gekregen.
Mag men van den invloed der zwaa1·tekracht afzien, en overt1·eft de druk
in het vat den druk daarbuiten met een bedrag p, terwijl de dichtheid dis,
dan heeft men voor den arbeid van den druk bij het uitstroomen van een
kleine massa m, pdm' Do01· dit gelijk te stellen aan de ve1·kregen kinetische
energie, vindt men voor de uitstroomingssnelheid v

=

V J.
2

Bij gelijken dl'Uk Îs zij dus omgekeerd evemedig met den vierl1antswortel
uit de dichtheid.
c. De omgekeerde beweging, waarbij de vloeistof do01· een opening in den
wand naar binnen st1·oomt, is eveneens mogelijk, zoodra men aan het wate1·
maar een naar binnen gerichte snelheid van voldoende g1·ootte geeft. Heeft
b.v. de in het begin van deze §beschouwde beweging in omgekeei'de richting
plaats, dan wordt bij het naar binnen stroomen van een hoeveelheid vloeistof van het gewicht P een hoeveelheid arbeidsvermogen van plaat~ Ph gep

2

wonnen, terwijl er een hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging 2 ;- verloren gaat, waaruit weer volgt v =V 2 g h. De v.loeistof heeft dus voor het
naar binnen stl'oomen een even groote snelheid noorlig als zij bij het uitstroomen zou krijgen.

§ 210. Hoeveelheid vloeistofdie per tijdseenheid uitstroomt.
Wanneer een vloeistof (of een gas) zich loodrecht op een begrensd plat vlak S daardoor heen beweegt, en wel overal met
dezelfde snelheid v, wordt gedurende een tijdsverloop T een
vloeistofcilinder met de hoogte v T door het vlak voortgeschoven. Het volume daarvan is v ST; per tijdseenheid is dus het
volume dat door het vlak stroomt v S.
Men kan dit echter niet op de opening a b van Fig. 199
toepassen, daar, zooals de figuur doet zien, de deeltjes aan
den omtrek zich niet in verticale richting bewegen. De vloeistofstraal trekt zich dientengevolge samen en eerst op eenigen
afstand beneden a b, b.v. bij cd, wordt hij ten naaste bij
cilindervormig. Daar de snelheden dan alle verticaal zijn geworden en nog slechts weinig van de in § 209 berekende
snelheid v verschillen, krijgt men de uitstroomende hoeveelheid
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door v met de doorsnede van den straal bij c cl te vermenigvuldigen.
De waarneming heeft geleerd dat, wanneer 0 het oppervlak
van de opening a b zelf voorstelt, de bedoelde hoeveelheid
nagenoeg 0,6 v 0 is.
§ 211. Drukve.rsehilleit. bij de beweging van een vloeistof'
door een buis met verwijdingen of vernauwingen. De wetten volgens welke de beweging van een vloeistof in buizen
plaats heeft, ~\in niet. dezelfde bij verschillende middellijnen
van deze laatste; van da doorsnede hangt namelijk de invloed
af, dien de wrijving op de verschijnselen heeft. Wij zullen
voorloopig onderstelleR dat men de buizen wijd genoeg neemt
om van de wrijving geheel te kunnen afzien. Dan behoeft
men niet te letten op den vertragenden invloed van den wand
en kan men de snelheid in alle punten van een doorsnede
als even groot beschouwen. Onder een doorsnede verstaan wU
altijd die met een vlak loodrecht op de lengte van de buis.
Verandert de grootte daarvan van het eene punt van de buis
tot het andere niet of slechts langzaam, dan kunnen w\j zeggen dat de vloeistofdeeltjes zich overal loodrecht op de doorsnede bewegen. Is dus S het oppervlak daarvan, en v de snelheid, dan is het volume dat per tijdseenheid door de doorsnede stroomt vS. Bij onsamendrukbare vloeistoffen, die de
buis voortdurend geheel vullen, moet natuurlijk deze hoeveelheid voor elke doorsnede even groot z\jn. In een cilindrische
buis is derhalve de snelheid over de geheele lengte even groot;
in elk ander geval verandert zij omgekeerd evenredig met de
doorsnede.
Wij zullen ons gemakshalve tot bewegingen bepalen, die
aanhoudend op dezelfde wijze plaats hebben. Bovendien zullen
wij voorloopig aamiemen dat de buis horizontaal ligt, of dat,
wanneer dit niet het geval is, de werking van de zwaartekracht, in vergelijking met die van den druk die de beweging
veroorzaakt, mag worden verwaarloosd.
In gedachte kan men nu door twee dicht achter elkaar gelegen doorsneden een deel der vloeistof van de rest afzonderen en dit deel bij zijn beweging volgen. Het wordt door de
vloeistof die er achter ligt vooruitgedreven, maar tegengehou-
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den door de er voor liggende vloeistof. Naar gelang de resultante van de drukkingen de eene of de andere richting heeft,
-zal de beweging versneld of vertraagd zijn.
Is de buis overal even wijd, dan is de beweging gelijkmatig; er werkt dus geen kracht op het beschouwde vloeistof·
deel; m. a. w., de druk aan de voor- en achterzijde is gelijk.
Bestond een oogenblik aan de achterzijde een grootere druk,
dan zou een versnelling en een kleine samendrukking van de
meer naar voren gelegen vloeistof het gevolg zijn; dit zou
voortgaan tot de rlnik weer overal even groot was geworden.
Anders is de zaak bij een buis die zich verwijdt of verengt.
Als b.v. de vloeistof in de richting. van de pijlen door de in
Fig. 200 afgebeelde buis stroomt, moet de snelheid in b klei·
Fig. 200.
ner zijn dan in a. Een vloeistofelement, zooals dat tusschen de doorsneden c en d, heeft derhalve bij den
overgang in het wijdere gedeelte van
de buis een vertraagde beweging. Dit is alleen mogelijk, als
de druk rechts van d grooter is dan links van c.
Men meene niet dat wegens het verschil in grootte tusschen
de doorsneden c en d reeds dan een kracht naar links op het
element zou werken, wanneer de druk per vlakte-eenheid aan
weerszijden even groot was. In dat geval zou namelijk de
vloeistof tegen den wand tusschen c en d denzelfden druk
uitoefenen en dien dus ook van den wand ondervinden; dientengevolge zou de vloeistofmassa aan alle zijden aan een even
grooten druk onderworpen zijn, wat geen resulteerende kracht
oplevert.
Tot de gevolgtrekking dat de druk in het wijde gedeelte van
de buis grooter is dan in het enge komt men ook, als de vloeistof zich van het eerste naar het laatste beweegt; men moet
dan in aanmerking nemen dat de beweging versneld is.
Bevindt zich een eng gedeelte van de buis tusschen twee
wijdere, of een wijd tusschen twee engere, dan kan men de
retleneering tweemaal toepassen; in het eerste geval is de druk
in de verenging kleiner dan aan weerszijden daarvan. Bij ge·
noegzame snelheid van den vloeistofstroom kan aan een plaatselijke verenging de druk beneden dien van den dampkring
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dalen; is daar nu een zijbuis aangebracht, dan zal lucht uit
deze laatste gezogen en door den waterstroom meegesleept
worden. Er bestaan zoogenaamde water-luchtpompen die op
dit beginsel berusten.
Daar de vloeistofbeweging zich zoo regelt, dat door elke doorsnede van een buis dezelfde hoeveelheid stroomt, wat alleen mogelijk is bij de besproken drukverschillen, moeten deze van zelf
ontstaan. In bijzonderheden aan te geven hoe dit gebeurt, is
echter niet gemakkelijk.
Men vergelijke overigens de boven gebezigde redeneeringen
met die van § 93.
De stelling omtrent het arbeidsve1·mogen maakt een berekening van de
d!'ltkverschillen mogelijk. Wij beschouwen de geheele vloei8tofmassa die tusschen de doorsneden a en b (Fig. 200) begrepen is. Na een oneindig kleinen
tijd "- ligt zij tusschen a' en b'. Zij p 1 de druk pe1· vlakte-eenheid in a, p 2 die
in b; laat S 1 en S, de beide cloormcden, v 1 en v2 de snelheden zijn, zoodat
SI = v:l s:l is. De arbeid ,·an den druk links is PI VIs, r, die van den druk
rechts - p 2 v2 S 2 r, en de druk dien de wand uitoefent, ve1-richt geen arbeid,
daar hij loodl'ccht op de beweging8richting staat. Het arbeidsvermogen van beweging moet dus met (p 1 -]J 2 ) v 1 S 1 r z\jn toegenom•~n. Nu heeft voor en na
den tijd ".de vloei,.;tof tuss.-hen a' en b dezelfde kinetische energie, maar tot
de massa die wij beschouwden behoorde ee!'st het volume v1 S 1 "-met de snelheid v1 en late!' het vol u me v:l S2 "- met de snel hei• I v2• liet arbeidsvermogen
van beweging is dus toegenomen met

v,

!

v1 S 1 ". (v 22 - v12) d,

als d de dichtbeid is, en men verkrijgt
l i t - P2 =!cl (v 22 - v12 ).
Het d1·ukversehil wordt hie1·dom· in dynes pm· cm2 gegeven, wanneer men
alles in C. G. S.-eenheden uitdrukt.

Het in deze § gezegde geldt in hoofdzaak ook van gassen;
bovendien bestaan de drukverschillen niet alleen bij de beweging in buizen, maar in het algemeen, zoodra de weg dien
de vloeistof- of gasmassa volgt, zich ergens verengt, zal daar
de kleinste druk gevonden worden.
Ziehier een paar verschijnselen die men met behulp van het bovenstaande eenigszins begrijpelijk kan maken, of~choon een geheel bevredigende verklaring buiten ons bestek valt.
a. Een schijf a b (Fig. 201) is in het midden van een opening voorzien, waarin de buis c is gestoken; op kleinen afstand van a b wordt
een tweede plaat de gehouden. Een krachtige luchtstroom door de buis
L. I.

21
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in de richting van de pijl doet nu, als de omstandigheden geschikt gekozen zijn, de tot a b naderen. De lucht die uit de buis komt, verspreidt
zich nl. over den geheelen omtrek van de ruimte tusschen de schijven;
bij deze verbreeding van den weg moet de druk
F ig. 201.
toenemen, en daar nu aan den omtrek de dampkringsdrukking bestaat, vindt men overal tusschen de schijven, en vooral in het midden, een
kleineren druk. De druk van de buitenlucht tegen
b
de onderzijde van d e brengt het verschijnsel
e teweeg.
b. Wordt een luchtstroom uit de kegelvormig toegespitste buis a b
(Fig. 202) gedreven, dan zal hij zich na de uitstrooming terstond over
een grootere ruimte uiteenspreiden. Nabij b, waar de stroom den smalsten weg volgt, is de druk kleiner dan in de omringende lucht; daardoor kan in de buis c, die in een
bakje met vloeistof staat, deze laatste worden opgezogen, zoo ver zelfs, dat zij het boveneinde bereikt en in
druppels door den luchtstroom wordt meegesleept.
c. Van dergelijke zuigwerkingen wordt voor verschillende doeleinden partij getrokk•m; de belangrijkste
toepassing is wel de door GrFFARD uitgevonden voedingspomp (injecteur) voor stoomketels. Ontdaan van
alle bijzonderheden IS deze toestel in Fig. 203 voorgesteld. A B is de
zijwand van den stoomketel, waarin het.
Fig. 203.
water tot in S staat. Wordt de kraan K
geopend, dan ontsnapt de stoom uit de
a, die kegelvormig uitloopt. In de
buis
a
ruimtebontstaat dientengevolge een luchtverdunning, waardoor het voedingswater
_ door de buis c uit een reservoir wordt
s
opgezogen; dit water eindelijk wordt door
den uit a komenden stoom, dien het bij
de ontmoeting tot vloeistof verdicht, in
de buis d meegesleept en met zoo groote
snelheid tegen de klep e gedreven, dat het
deze opent en in den stoomketel komt.
B
Sluit men K, dan wordt door den druk
ip den ketel ook e gesloten.
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Bij deze werking bestaat dit eigenaardige, dat een lichaam zich beweegt
van de dampruimte naar een plaats waar de druk even hoog, of eigenlijk nog
iets hooget• is. Dit is alleen mogelijk omdat eerst een plaats van lageren druk
bereikt wordt (nl. b) en omdat de stof in een anderen aggregatietoestand in
den stoomketel terugkeert, dan zij bij het verlaten daarvan had. In aanraking
met het koud!'re water zal de stoom tot water verdichten. De waterHtraal die
aldus ontstaat heeft een groote snelheid, zooals men kan inzien door te
bedenken dat wanneer een hoeveelheid stoom alleen dom· onttrekking van
warmte, zond et· dat er een resulteerende kracht op werkte, verdicht werd, de
beweging van het zwaartepunt geheel onveranderd zou blijven.
Daat· nu het water een veel grootere dichtheid heeft dan de stoom, zal de
snelheid ruim voldoende zijn om den druk van het water in den ketel te
.ovet·winnen (§ 209, b en c) en er zal zelfs een deel van het arbeidsvermogen
van beweging kunnen wm·den gebruikt om ook aan het opgezogen water de
benoodigde snelheid te geven.

§ 212. Drukverschillen bij de beweging in een verticale
buis. Uit een vat dat van een verticaal naar beneden gaande

buis voorzien is, stroomt menigmaal een vloeistof als een
samenhangende kolom, die de geheele buis vult. Is deze laatste,
zooals wij onderstellen zullen, overal even wijd, dan moet de
vloeistof de snelheid waarmee zij in de buis komt behouden,
en dit is alleen mogelijk, als de totale kracht die op een
element werkt, nul is. De druk regelt zich dus zoo, dat voor
elk deel van de kolom uit den druk. aan de boven· en bene·
denzijde een kracht voortvloeit, die het gewicht opheft; daartoe moet de druk naar boven afnemen. De drnkverschillen
moeten even groot zijn als in het geval dat de vloeistof in een
van onderen gesloten buis stilstaat, want ook dan wordt elk
element door het drukverschil tusschen de boven- en benedenzijde gedragen. Tusschen de twee gevallen bestaat echter dit
onderscheid, dat in de gesloten buis aan het benedeneinde
een druk bestaat, die den damp}~ringsdruk overtreft, terwijl
bij het uitstroomen van het vocht de druk beneden gelijk aan·
dien van de lucht is en aan den top van de buis een kleinere
waarde heeft.
Men kan zich het ontstaan van dit drukverschil als volgt voorstellen. Wanneer een oogenblik overal in de buis dezelfde
druk bestond, zou de beweging van de vloeistofdeeltjes door
de werking der zwaartekracht versneld zijn. Na 0en korten
tijd zouden de deeltjes die zich lager in de buis bevinden, en
dus een langeren weg hebben doorloopen, een grootere snel-
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beid hebben gekregen dan die welke hooger zijn gelegen. Het
vloeistofvolume dat daartusschen ligt zal dus iets vergroot z\jn,
en de druk die daarin heersebt iets verkleind. De drukver·
schillen die op deze wijze ontstaan, nemen zoolang toe, totdat
de snelheid overal in de buis even groot geworden is, wat
alleen mogel\jk is als de werking van de zwaartekracht door
de ontstane drukverschillen wordt opgeheven.
De verlaging van den druk aan den top van de buis is des
te grooter, naarmate de buis langer is; daar de druk niet
altijd kleiner en kleiner kan worden, moet bij voortdurende
verlenging van de buis eindelijk de samenhang van de kolom
verbroken worden, zoodat h\i zich in druppels oplost.
Bepalen wij ons echter tot het geval van een samenhangende vloeistofzuiL Wordt tle top van de buis in gemeenschap
gebracht met een vat dat met lucht gevuld is, dan zal deze
r.oolang daaruit weggezogen worden en door de vloeistof worden meegenomen tot de druk in het vat gelijk is aan dien
boven in de buis. Op dit beginsel berusten sommige water·
en kwikluchtpompen. Het is duidel\jk dat bij deze toestellen,
wil men er een vrij goed luchtledig mee verkrijgen, de buis
in het geval van water ruim 10 m, en in het geval van kwik
ongeveer 76 cm lang moet zijn.
Gemakkelijk zal men nu inzien dat door het aanbrengen van een verticale buis beneden de opening a b van Fig. 199 (blz. 316) de uitstroomingssnelheid toeneemt; daardoor wordt I1l. de druk in a b kleiner dan
hij eerst was. Men kan trouwens ook het benedeneinde van de buis als
de uitvloeiingsopening opvatten, zoodat men in formule (1) voor h
een grootere hoogte moet nemen dan in § 209.
Eindelijk merken wij nog op dat ook een vloeistof die in afzonderlijke
druppels door een verticale buis valt, aan den top daarvan een zuigwerking uitoefent wanneer de druppels de buis geheel afsluiten. Elke druppel werkt als een zuiger en nadat hij, terwijl hij naar beneden gaat,
eenige lucht uit een met de buis verbonden vat heeft doen toestroomen,
kan een tweede druppel die lucht afsluiten en voor zich uitdrijven.
§ 213. Beweging van vloeistoffen door nauwe buizen. Een

vloeistof kan zich nooit langs een vast lïchaam bewegen zonder
daarvan een zekere wrijving te ondervinden; bovendien bestaat
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zulk een kracht tusschen de deelen van de vloeistof, die zich langs
elkaar verplaatsen. Om van deze laatste kracht, de zoogenaamde inwendige wrijving (viscositeit) een denkbeeld te kr\j-

gen, verbeelden wij ons twee vloeistoflagen A en B (Fig. 204),
die zich evenwijdig aan het scheidingsvlak V, beide naar rechts,
bewegen, maar met ongelijke snelheden.
Fig. 204.
De laag A, die het snelst stroomt, wordt
dan door de andere tegengBhouden, maar
A--tracht omgekeerd deze mee te sleepen. v=-----De gelijke en tegengestelde krachten die zij
.nop elkaar, evenwijdig aan V, uitoefenen,
hebben bij elke vloeistof bij een gegeven snelheidsverschil een
bepaalde waarde per eenheid van oppervlak, zoodat voor elke
vloeistof een coëfficient (wrijvingscor''fficient) kan wonZen ingevoerd,
met behulp waarvan de krachten in ieder geval kunnen worden.
aangegeven. Stelt men deze krachten samen met den normalen
druk tusschen .A en B, dan blijkt het dat de totale werking

tusschen de lagen scheef met betrekking tot V gericht is, iets
waarop reeds in § 201 gedoeld werd.
Uit de waarnemingen heeft men afgeleid dat bij cle beweging
van een vloeistof door een buis meestal de uiterste vloeistoflaag
geheel door den wand wordt vastgehouden. Deze laag oefent

dan een vertragende werking uit op een volgende laag; deze
weer op een derde meer naar binnen liggende, enz. Ten slotte
bewegen zich die lagen het snelst, die het verst van den wand
verwijderd zijn. Verdeelt men in een buis van cirkelvormige
doorsnede de vloeistofkolom door een groot aantal cilinders
die met den buiswand de as gemeen hebben, in een vol cilindertje in het midden, en een aantal in elkaar passende hollfl
kokers daarom heen, dan zal men zich gemakkelijk kunnen
voorstellen hoe deze deelen van de vloeistof, elk met zijn eigen
snelheid, worden voortgeschoven. Iedere vloeistofkoker ondervindt daarbij zoowel aan de binnen- als aan de buitenzijde
een wrijving, maar nadere beschouwing leert dat de wrijving
aan de buitenzijde, die tegengesteld aan de beweging gericht
is, de wrijving aan de binnenzijde overtreft, en dat dus voor
elken vloeistofkoker de wrijving aan de beide zijden tezamengenomen zich tegen de beweging verzet.
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Er moet nu, ook al is cle buis overal e1'en witjd, en dus de
beweging van ieder deeltje geliJkmatig, een drukverschil bestaan,
om de beweging te onderhouden.
Laat (Fig. 205) A en B twee vaten z\jn, door de buis a b
verbonden, en waarin op een of andere wijze de vloeistof op
de standvastige hoogten 8 1 en 8 2 wordt gehouden, zoodat een
stationaire beweging ontstaat. .Men kan dan onderscheiden:
den druk p 1 in het vat A , nabij de opening van de buis, den
druk p'1 in de buis nabij a en wel op die plaats, waar de
vloeistofdeeltjes zich met de snelheden die zij verder behouden zullen, evenwijdig aan de
Fig. 205.
as van a b bewegen, verder den
druk p ' 2 binnen de buis nabij
b, even voordat de deeltjes bij
het
uittreden van snelheid ver·........ ct
anderen, eindelijk den druk p 2
in B, nabij de uitmonding van
de buis. Dan wordt door het
verschil p 1 - p' 1 de snelheid van
de vloeistofteweeggebracht, door
het verschil p' 1 - p' 2 onderhouden, eindelijk door het verschil
P2 - p'2 weer vernietigd.
Bij zeer enge (capillaire) en niet te korte buizen is nu de
snelheid zoo klein en de wr\jving van zooveel beteekenis, dat
w\j de verschillen p 1 - - p' 1 en p 2 - p' 2 tf?genover p' 1 - p' ~ kunnen verwaarloozen, en dus kunnen rekenen clat het geheele
drukverschil dient voor het overwinnen van cle wriJving in
de buis.
Uit de waarneming is gebleken dat biJ buizen die aan deze
voorwaarde voldoen het volume vloeistof dat per tiJdseenheid door
een doorsnede gaat, dus wat witj de ."sterkte" of nintensiteit"
van den stroom knnnen noemen, evenredig is met het drukverschil tusschen de uiteinden. Stelt men door r het drukverschil
voor, dat noodig is om een stroom van de sterkte 1 door de
buis te doen gaan, dan bestaat dus in elk ander geval tusschen
de sterkte i en het drukverschil de betrAkking
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De grootheid r is des te grooter, naarmate de buis de vloeistof moeilijker doorlaat, en kan derhalve als maat dienen
voor den weerstand dien de vloeistof in de buis ondervindt,
of zelf de weerstanel genoemd worden.
Wil men de weerstanden van twee buizen met elkaar vergelijken, dan kan men ze zoo verbinden, dat een vloeistofstroom achtereenvolgens door beide moet gaan, en vervolgens
den druk meten aan het begin van de eerste buis, de verbindingsplaats, en het einde van de tweede, iets, dat men
kan doen door in deze punten verticaal naar boven reikende
buizen te plaatsen, en waar te nemen, hoe hoog de vloeistof
daarin opstijgt. Zijn, nadat de stroom stationair is geworden,
de drie drukkingen p 1, p 2 en p 3 , dan zijn p 1 - p 2 en P2 - p 3
de drukverschillen die in de twee buizen voor een zelfden
stroom vereisebt worden; met die grootheden z\jn dus de
weerstanden evenredig.
Is de buis van Fig. 205 overal van dezelfde doorsnede, dan
zal de druk in het midden juist het gemiddelde van dien aan
de uiteinden zijn, zoodat in een buis cd de vloeistof een punt
bereikt, dat halverwege tusschen de vlakken SI en s2 ligt.
Daar nl. de twee helften van de buis gelijke weerstanden hebben, moet de druk evenveel dalen van a tot c als van c tot b.
Tevens blUkt nu echter dat de weerstand van de geheele
buis a b het dubbel is van dieri der halve buis a c, want
dezelfde vloeistofstroom vereisebt bij deze laatste een half zoo
groot drukverschil als bij de eerste. In het algemeen is de
weerstand van een bnis evenredig met de lengte; omgekeerd evenredig daarmee is clus de hoeveeliwiel vloeistof die bij een zelfde
drukverschil door een btds stroomt.
Het zal na het bovenstaande duideltik zijn dat in Fig. 205.
de drttk geleidelijk van a naar b daalt, zoudat hij, wanneer men
over gelijke afstanden voortgaat, telkens evenveel afneemt, en dat
in het algemeen dit laatste het geval is, wanneer de deelen van
de bui8 tusschen een reeks punten alle denzelfden weerstand
hebben.
Behalve van de lengte hangt de weerstand van een buis nog
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af van de doorsnede en van den aard der vloeistof; natuurlijk
wordt hij bij verwijding van de buis kleiner.
Door theot·etische beschouwingen heeft men voor de Hterkte van den vloeistofstroom, d.w.z. voor het volume dat per tijdHeenbeid door een doorsnede
stroomt, de volgende uitdrukking gevonden:
.
1

=

". (p, - P2) a4

-g-;z--· . . . . . . . . .

(3}

(Wet van PoiSEUILLE). Daarin is l de lengte van de bui~, a de straal van de
doorsnede en ,.,. de wrijvingscoëlficient van de vloeistof, van welke grootheid
de beteekenis op de volgende wijze nade-r kan worden aangegeven. V.'anneer
in het geval van Fig. 204 in de nabijheid van het vlak V de naa•·rechts gekeerde snelheid geleidelijk van beneden naat· boven toeneemt (in we•·kelijkheid
is de ve1·andering van de snelheid van heteene punt tot het andere altijd geleidelijk), en wel zoo dat het ve1·schil van de snelheden in twee vlakken waat·van het eene 1 cm boven het andere ligt, 1 cm pet· sec bed•·aagt, dan stelt 1.~.
de kracht evenwijdig aan het vlak in dynes en per cm2 voor, die de vloeistof
aan de eene zijde van het vlak V op de vloeistof aan de andere z\jde uitoefent.
Experimeu.teele onder zoekingen hebben de in fo•·mule (3) opgesloten
wetten bevestigd.

Formule (2) stelt ons in staat, verschillende vraagstukken
over de beweging door nauwe buizen op te lossen.
a. Laat de buis A (Fig. 206)
Fig. 206.
zich splitsen in de takken B en
C, die zich bij Q weer vereenigen. Zij i, de stroomsterkte in B,
i 2 die in C, r 1 de weerstand van
den eersten, r~ die van den tweeden tak, eindelijk p de druk in P,
p' die in Q. :Men heeft dan

dus
i, : i2 = r 2

:

r,.

Wil men tusschen P en Q een enkele buis inlasschen, die,
bij een bepaalde waarde van p - p', alleen evenveel vloeistof
doorlaat als B en C te zamen, dan wordt de weerstand x
daarvan bepaald door
p - p' p :- p' p - p '

- -- = - - - + ---,
x

of

r1

r2
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rl r2
rl + r2

X=--~---.

b. Wij kunnen in een buis met den weerstandreen vloeistofstroom i teweeg brengen, wanneer wij de buis tusschen twee
cilindrische vaten brengen, en op daarin passende zuigers per
vlakte-eenheid de uitwendige drukkingen p 1 en p 2 uitoefenen.
Wij moeten dan (§ 207, c) per tijdseenheid een arbeid (p 1 - p 2 ) i
verrichten, waarvoor wij mogen schrijven i 2 r. Met dit bedrag moet de energie van het stelsel toenemen, en daarbij is
nu alleen sprake van de warmteontwikkeling in de langs elkaar
wrijvende vloeistoflagen. De hoeveelheid warmte die in de
seconde ontstaat is dus

mechanisch warmte-aequivalent).
Tot dezelfde uitkomst geraakt men door in het geval van
Fig. 205 op de verandering van de potentieele energie te letten.
Ten slotte vermelden wij nog dat ook het in deze § gezegde
grootendeels bij gassen doorgaat; alleen worden hier door de
veranderingen in dichtheid de verschijnselen iets ingewikkelder.
§ 214. Invloed van de inwendige wrijving op andere bewegingsverschijnselen. Niet alleen bij de strooming door buizen, maar in het alge-

(E

meen bij elke beweging van een vloeistof bemerkt men den invloed,
zoowel ·van de inwendige wrijving tusschen de verschillende vloeistoflagen als van de krachten waarmee de vloeistof en vaste lichamen die zij
aanraakt, op elkaar werkep. Men mag wel aannemen, althans in de
meeste gevallen, dat tengevolge van deze laatste krachten het vloeistoflaagje dat in onmiddellijke aanraking met een vast lichaam is, in rust
blijft als dit stilstaat, en anders in de beweging ervan deelt.
Wij beschouwen b.v. een bolvormig vast lichaam dat in een vloeistofmassa geplaatst is, die aan de buitenz\jde door een onbewegelijken bolvormigen wand met hetzelfde middelpunt is begrensd; deze massa verdeelen w'ij door bollen die concentrisch met het oppervlak van het lichaam
zijn, in oneindig dunne lagen. Wordt nu het lichaam om een middellijn,
stel om de verticale middellijn, gedraaid, dan sleept het de binnenste
vloeistoflaag mede; deze heeft een dergelijke werking op de volgende
vloeistoflaag en zoo vervolgens, zoodat ten slotte al de lagen om de ver-
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ticale as wentelen, waarbij echter de hoeksnelheden, daar de buitenste
Jaag door den wand wordt vastgehouden, naar buiten toe afnemen.
Terwijl nu de bol op deze wijze de vloeistof meesleept, wordt hij zelf in
:zijn beweging belemmerd. Het gevolg is dat men, om den hol in beweging te houden, er voortdurend een koppel op moet laten werken en
dat, als men dit niet doet, de beweging langzamerhand wordt uitgeput.
Draaiende schommelingen, die men kan hebben wanneer de vaste bol
met een punt van zijn oppervlak aan een draad is opgehangen, worden
()p deze wijze gedempt.
Iets dergelijks als hier van een bol gezegd werd, geldt ook van lichamen van anderen vorm, b.v. van een cirkelvormige schijf, die in horizontalen stand met zijn middelpunt aan een draad is opgehangen en
door een vloeistof omringd is.
Het verdient verder opmerking dat de beweging die door een vast
lichaam aan een vloeistof is meegedeeld, door deze op een tweede vast
lichaam kan worden overgedragen. Zijn b.v. in een vloeistofmassa twee
horizontale cirkelvormige schijven geplaatst, met de middelpunten op
dezelfde verticale lijn, dan zal het ronddraaien van de eene schijf om die
lijn tengevolge hebben dat de andere zich eveneens op dezelfde wijze in
beweging stelt.
De wrijving geeft ook tot een weerstand aanleiding als een vast lichaam
:zich door een vloeistof heen verschuift. Over de wijze waarop zich in dit
geval de vloeistof beweegt, kunnen wij hier niet in bijzonderheden treden. Wij vermelden alleen dat het onderzoek van alle in deze §genoemde
verschijnselen en eveneens van de stroorning door buizen heeft doen
:zien dat de grootte van de voorkomende snelheden, dus b.v. de grootte
der snelheid van een vast lichaam of de grootte der gemiddelde snelheid
van een vloeistofstroom van veel invloed is. Bij genoegzaam kleine snelheden zijn de verschijnselen betrekkelijk eenvoudig; voor de beweging
in buizen geld~n de boven besproken wetten, en de weerstand dien een
vast lichaam ondervindt, is evenredig aan de snelheid waarmee het wentelt of voortgaat. Bij grootere snelheden wordt alles ingewikkelder. In de
vloeistof ontstaan onregelmatige draaiende bewegingen en de weerstand
waarmee zich een buiswand tegen een vloeistofstroom of een vloeistof
tegen de beweging van een vast lichaam verzet, neemt sneller toe dan
de snelheden zelf.

VIJFDE HOOFDSTUK.

EIGENSCHAPPEN VAN GASSEN.

§ 215. Wet van Boyle. Het proefondervindelijk onderzoek
naar de eigenschappen van gasvormige lichamen heeft in de
eerste plaats ten doel, het verband te leeren kennen, dat er tusschen den druk, de temperatuur en het volurne bestaat. Daarbij
kan men een van deze grootheden onveranderd laten. Men
kan dus nagaan hoe bij standvastige temperatuur het volume
verandert met den druk (onderzoek naar de samendrukbaarheid), hoe bij constanten druk een gas zich bij verwarming
uitzet, en eindelijk hoe in een gas dat in een onveranderlijk
volume is opgesloten de. druk stijgt wanneer de temperatuur
verhoogd wordt. Bij dit alles is het onverschillig of men spreekt
van den druk dien het gas van buiten ondervindt, of van dien
welken het zelf uitoefent (spanning).
De talrijke proeven die men ter bepaling van de samenclrukbaarheicl heeft genomen, hebben dit met elkaar gemeen,
dat het gas in een glazen vat door een kwikmassa was afgesloten, die in het vat kon worden vooruitgedreyen, hetz\j door
den druk van een kwikkolom, hetzij door een perspomp. Wil
men het eerste middel bezigen, dan kan de toestel b.v. bestaan uit een verticaal geplaatste U-vormige buis met ongelijke beenen, waarvan het kortste gesloten en het andere open
is. Het gas bevindt zich in het eerste been boven een in de
buis gebrachte hoeveelheid kwik; door in het andere been
kwik bij te gieten kan het gas worden gecomprimeerd.
Volgens de wet van BoYLE (1661) is nu, zoolang de temperatuur onveranderd blijft, het volume van een gas omgekeerd even-
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redig met clen druk dien het ondervindt, of, wat op hetzelfde
neerkomt, de spanning evenredig met de dichtheid.
Geen gas volgt de wet volkomen; er bestaan afwijkingen,
die des te aanmerkelijker zijn, naarmate men bU hoogere drukkingen experimenteert. Bij gassen als lucht en waterstof mag
men bij drukkingen, die niet vele malen grooter z~jn dan die
van de dampkringslucht, van de afwijkingen afzien; wij zullen
dat in dit hoofdstuk steeds doen.
§ 216. Luchtpomp. Als toepassing van de wet van BoYLE
kan men de drukvermindering berekenen, die door de gewone,
in Fig. 207 schematisch voorgestelde luchtpomp wordt verkregen. Het reservoir R, waaruit de lucht moet worden verwijderd, staat door de buis B in geFig. 207.
meenschap met den cilinder 0, waarin
de luchtdicht sluitende zuiger Z wordt
op- en neerbewogen; bij a en b vindt
men kleppen, die zich naar boven
R
c openen. Gaat de zuiger omhoog, dan
z.
is dè klep b gesloten, zoowel door
zijn gewicht en door een veer, als
door
den druk der buitenlucht; daarenB.
tegen wordt door een geschikt mechanisme a geopend. Een zekere hoeveelheid lucht stroomt dan
uit R naar 0. Zoodra de zuiger naar beneden gaat, wordt a
gesloten, en nu heeft weldra de lucht beneden den zuiger
voldoende spanning om b te openen en naar buiten te ontsnappen.
Het benedenvlak van den zuiger moet zich zoo goed mogelijk aansluiten aan den bodem van den cilinder. In de kleine
"schadelijke ruimte", die beneden den zuiger in zijn laagsten
stand overblijft, bevindt zich nl. lucht van 1 atmospheer spanning en men ziet gemakkelijk dat hierdoor een grens gesteld
wordt aan de verdunning in R.
Een dergelijke schadel\jke ruimte komt niet voor bij de
kwikluchtpomp, waarmee men dan ook veel hoogere verdunningen kan bereiken dan met de gewone luchtpompen. Men
stelle zich, om een denkbeeld van de werking te krijgen, een
glazen ballon voor, aan den top van een verticale buis, door
welke men kwik in den ballon kan laten opstijgen of daaruit
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kan laten wegvloeien. Deze ballon moet in gemeenschap gebracht kunnen worden met het reservoir waaruit men de
lucl).t wil verwUderen, en bovendien moet er een uitweg zijn
aangebracht, waardoor lucht uit den ballon kan worden weggedreven. De beide wegen worden op een of andere wijze op
geschikte oogenblikken geopend en geFig. 208.
sloten, en wel zoo, dat bij het wegvloeien van het kwik uit den ballon
lucht uit het reservoir toestroomt en
G
dat deze lucht, als het kwik stijgt, langs
den zooeven genoemden uitweg wordt
verwijderd. De ballon kan dus met den
cilinder van een gewone luchtpomp vergeleken worden en het kwik met den
zuiger, terwijl de schadelijke ruimte
vermeden is, daar het kwik werkelijk
in aanraking met den geheelen wand
van den ballon kan komen en dezen
F.
dus geheel kan vullen.
Wordt het openen en sluiten van de verbindingswegen met brhulp van kranen verkregen, wat bij de oudste kwikluchtpompen
geschiedde, dan wordt steeds door het vet,
waarmee noodzakelijk de kranen moeten worden ingesmeerd, het kwik een weinig verontreinigd, wat de goede werking belemmert.
c
De kwikluchtpomp van BESSEL-HAGE:-.1, die in
Fig. 208 in zijn eenvoudigsten vorm is voorgesteld, en waarbij alle kranen kunnen worden vermeden, is vrij van dit bezwaar. Men kan hier het kwik in den
bol A doen rijzen of dalen door den bol n die met een caoutchoucslang
aan de buis C is verbonden, naar boven of beneden te bewegen. Is het
kwik uit A gedaald tot beneden D, dan staat A door de buis G in verbinding met de ledig te pompen ruimte. Laat men het kwik rijzen, dan
is deze verbindingsweg weldra afgesloten, en de lucht uit A wordt door
de buis F, die met zijn opening in het kwikbakje E uitkomt, naar buiten gedreven. Men kan gemakkelijk nagaan dat de buizen C, F en U
langer moeten zijn dan 76 cm.
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Een glazen vat dat met behulp van de kwikluchtpomp luchtledig is
gemaakt, kan vervolgens worden afgesmolten. i\Ien kan nl. de verbindingsbuis, op een plek waar hij reeds voorafverengd was, met een spitse
vlam verhitten. Zoodra het glas week is gewor1len, drukt de buitenlucht
de buis dicht.
§ 2'17. Druk in den dampkring op TersebillP.nde hoogten. Met behulp van
de wet van BoYLE kan men aangeven hoe de druk in den dampkring afneemt,
wanneer men tot hooger gelegen· punten overgaat. Wij onderstellen daarbij
dat de lucht in evenwicht is en ove1·al de temperatuur van smeltend ijs heeft.
Laat (Fig. 209) A1, A 2 , A3, A 4 , enz. een reeks punten zijn, die op een verticale lijn, op afstanden van 1 m van elkaar, liggen. Laat de drukkingen in de
.
genoemde punten (in dynes per cm 2 ) zijn p 1, p2 , p 3 , p 4 enz., en de
Fig. 209. dichtheden (in grammen per cm3) d., d 2 , d3, d4, enz. Volgens de wet
van BoYLE bestaat tusscherr de dichtheid en den druk een standvastige
verhouding C, zoodat

d1

= Cp

1,

d2 = Cp 2 , enz.

is.
Uit het feit dat bij een druk van 76 cm en een temperatuur van
0° een liter lucht een massa van 1,293 gram heeft vindt men

x

c = 1,275 10- 9•
Het verschil tusschen p 1 en p 2 is nu gelijk aan het gewicht van
een luchtkolom, die van A1 tot A 2 reikt. Nu is de dichtheid van de
lucht tusschen A 1 en A 2 niet oveml dezelfde, maar verande1·t van d 1
tot d 2 • Was zij overal= d 1, dan zou
Pt- P 2 = 100 grit= 100 g C Pt• dus P2 = 0,9998749 p 1 •• (1)
worden; was daarentegen de dichtheid overal d 2 , dan zou men vinden
cA,

Pt- P2

= 100 g C P2•

OJ;~251'
'
uitkomst tot in 7 decimalen

dus P2 = '1

Voel't men de laatste deeling uit, dan blijkt de
met ( 1) overeen te stemmen; derhalve kunnen wij ons verde1· van deze laatste
betrekking bedienen.
Dezelfde beschouwingen als op de kolom A1 A2 zijn ook op de kolommen
A 2 A 3 , enz. van toepassing; men mag het gewicht van elke kolom be•·ekenen
alsof de lucht over zijn geheele hoogte dezelfde dichtheid had als aan den voet.
Men vindt aldus
Pa= 0,9998749 p 2 , Pt = 0,99987 49 pa, enz.,
m.a.w. de d1·ukkingen vormen een meetkundige reeks. Op •'en hoogte van h
m wordt de druk
p=0,9998749h p.,
waaruit voor de hoogte in meters volgt
h

= 18400

log 1!!,
p

Op- deze wijze zon men uit den barometerstand op den top van een berg,
wanneer men dien aan het oppervlak der zee op 76 cm stelt, de hoogte van'

335
den be1·g kunnen afleiden. In werkelijkheid wm·dt de zaak iets minder eenvoudig, daar de temperatuur niet overal 0° is.

§ 218. Wet van Gay-Lussac. Ten einde, bij standvastigen
druk, de uitzetting van een gas door de warmte te onderzoeke.n, kunnen wij gebruik maken van een glazen bol die van
een verdeelde buis voorzien is, en in welken het te onderzoeken gas zich bevindt, afgesloten door een kleine kwikzuil in
de horizontaal gerichte buis. Dit kwik verplaatst zich zoo gemakkelijk, dat de druk van het gas steeds gelijk aan dien
van den dampkring is. Ter vereenvoudiging zullen wij onderstellen dat de barometerstand in den loop van de proeven
niet verandert en dat het vat zelf zich niet uitze~; in werkelijkheid moet met het oog op de volumeverandering van dit
laatste een correctie worden aangebracht.
vVanneer men nu een aantal van de beschreven toestellen,
met verschillende gassen gevuld, met elkaar vergelijkt, blijkt
door dezelfde temperatuurverhooging bij alle gassen het volume
in dezelfde verhouding toe te nemen. Dit is de wet van GAYLessAc (1816). Z\j geldt ook voor het geval dat men een gas
onder een anderen druk dan dien van den dampkring neemt.
Onderzoekt men nl. tweemaal de uitzetting, eens terwijl de
druk steeds 1 atmospheer bedraagt en een ander maal terwijl
hij op 2 atmospheren wordt gehouden, dan neemt weer bij
een bepaalde temperatuurverhooging in beide gevallen het
volume in dezelfde verhouding toe.
Wordt de toestel eerst in smeltend ijs gebracht en vervolgens
in damp van water dat bij een barometerstanel van 76 cm kookt,
dan is de volnmevermeerclering gelijk aan het oorspronkelijke
volume, vermenigvuldigd met 0,366.
Wij kunnen een van de bedoelde toestellen als thermometer
bezigen (luchtthermometer). W\i plaatsen daartoe b\j die punten
van de buis, tot welke de gasmassa bij de zooeven genoemde
proeven reikt, de getallen 0 en 100, verdeelen den afstand
daartusschen in honderd gelijke deelen en zeggen dat de temperatuur t0 is, wanneer het gas zich uitstrekt tot de deelstreep waarbij het getal t staat. Klaarblijkelijk brengt deze bepaling van de temperat1tur mede dat het gas zich voor elken.
graad temperatuurver/woging evenveel uitzet.
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Onder den uitzettingscoëfficient verstaat men de breuk die
aangeeft welk gedeelte de volumevermeerdering bij l e temperatuurverhooging is van het volume bij oe. Is o: deze coijfti.
cient, V 0 het volume bij Oe, en Vt dat bij te, dan is
V(~ V0

(1 +IX t)

.

.

.

(2)

De waarde van den uitzettingscoëfficient is blijkens het bovenstaande
1
IX = 0,00366 =
273 .
Meet men nu verder de temperaturen met den zooeven
genoemden thermometer en onderzoekt men de uitzetting van
andere gassen, dan blijkt, wegens de wet van GAY·LussAc,
ook bij deze het volume voor elken graad toe te· nemen met

2~3 van

de waarde die het bij

oe

heeft. Derhalve geldt voor alle

gassen de formule (B) en heeft voor alle de uitzettingscoëfficient
dezelfde waarde.
In werkelijkheid vertoonen de gassen dergelijke afwijkingen
van de wet van GAY-LussAc als van die van BoYLE; wij zullen evenwel ook daarvan afzien.
§ 219. Algemeen verband tusschen druk, temperatuur en
volume. Hoe, bij onveranderlUk volume, de druk van een
gasmassa bij verhitting verandert - het derde punt, dat in
§ 215 werd opgenoemd - behoeft niet meer afzonderlijk onderzocht te worden, maar kan uit hetgeen wij nu weten worden afgeleid. Stel, dat het gas bij 0° den druk p 0 uitoefent.
Om dan den druk Pt te vinden voor het geval dat bU standvastig volume de temperatuur op te gebracht wordt, verbeelden
wij ons eerst dat bij de verwarming de druk constant wordt
gehouden. Het volume wordt dan 1 + IX t maal grooter. Wij
laten vervolgens de temperatuur constant en brengen door
verhooging van den druk het volume tot de oorspronkelijke
waarde terug. Volgens de wet van BoYLE moet daartoe de
<lruk 1 + IX t maal grooter gemaakt worden, en hadden wij
aanstonds bij de verwarming den druk in deze mate doen
stijgen, dan zou het volume niet veranderd zijn. Derhalve:
Pt =Po (1 + od) . . . . . . . (3)
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Uit deze uitkomst blijkt dat men den uitzettingscoëfficient kan
bepalen door proeven waarbij in het geheel geen uitzetting plaats
heeft, door nl. den druk te meten, dien · een opgesloten gasmassa
bij verschillende temperaturen uitoefent.
Daarbij kan b.v. van den in Fig. 210 voorgestelden toestel gebruik
worden gemaakt. Het gas bevindt zich in den glazen bol B, die gesmolten is aan de buis a b; deze staat door een
Fig. 210.
caoutchoucbuis C in gemeenschap met een
verticale buis D, die op en neer kan worden geschoven. In rn b, C en D bevindt
zich kwik, waardoor het gas is afgesloten,
en men kan, doov D op of neer te schui~
D
ven, bewerken dat telkens, zoowel bij een
lage als bij een hoogere temperatuur, het
kwik reikt tot aan een vast merk m, dat
op a b is aangebracht. Het hoogteverschil
tusschen het kwik in a b en dat in D doet,
in verband met den barometerstand, den
druk van het gas kennen. Natuurlijk moet
:m en bij de berekening der proeven de uitzetting van het glas niet over het hoofd zien.
Hoe men, eenmaal a kennende, met dezen
toestel ook temperat11ren kan meten, hoe
bij dus een luchtthermometer mag heeten,
behoeft geen betoog.

Het meest algemeene vraagstuk
over de veranderingen van druk, volume en temperatuur is
het volgende: Wanneer onder een druk p en bij een temperatuur t een gas het volume v inneemt, hoe groot zal dan het
volume v' zijn, wanneer de druk p' en de temperatuur t' wordt ?
Laat men eerst den druk constant, en doet alleen de tempe-

.

l+"f

ratuur m t' overgaan, dan wordt het volume v 1 +" t. Vervol·gens kan men, bij de standvastige temperatuur t', den druk
tot p' doen toenemen, en hierbij de wet van BoYLE toepassen .
.Het antwoord op de vraag is derhalve

L. I.

l+"t'
v·' =V p- -p' 1 +" t

(4)

22
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Deze formule vindt een toepassing in al die gevallen waarin
men de hoeveelheid van een gas bepaalt door het volume temeten. Men moet dan ook den druk en de temperatuur waarnemen en kan, om verschillende uitkomsten vergelijkbaar temaken, elke meting herleiden tot een druk van 76 cm en
een temperatuur van 0°.
Daar a=

2 ~ 3 is,

kan men voor {4) schrijven

P ----~-.
273 + t'
p' 273 + t
Verbeeldt men zich nu een punt op de thermometerschaal,
273° beneden het nulpunt, dan stellen 273 + t en 273 + t' de
temperaturen voor, die het gas achtereenvolgens gehad heeft,
wanneer men het aantal graden van het bedoelde punt af
telt. Wij zullen deze temperaturen de absolute noemen en
door T en T' voorstellen. De vergelijking kan dan aldus geschreven worden :
p v p' v'
V

I

=

V-

T = -'i,--, . . . . . . . .

(5)

d.w.z. het product van druk en volume, dat volgens de wet
van BoYLE bij een bepaalde temperatuur standvastig is, verandert evenredig met de absolute temperatunr.
Dat in (5) de betrekkingen (2) en (3) begrepen zijn, is duidelijk.
Het verdient nog opmerking dat in vele gevallen het volume
van een gas dat onder constanten druk wordt gehouden, ook
dan nog bij elken graad temperatuurverlaging even veel afneemt, als de temperatuur beneden 0° C komt. Dan geldt dus
de formule (2) ook voor negatieve waarden van t en, zoo lang
ook de wet van BOYLE mag worden aangenomen, gaat de vergelijking (5) nog door voor waarden vanTof T', kleiner dan 273.
Uit de wetten van BoYLE en GAY·LussAc kan men eindelijk
nog een belangrijke stelling afleiden. Twee gassen beschouwende, die onder denzelfden druk verkeeren en dezelfde temperatuur hebben, kan men de verhouding van hun dichtheden
opmaken. Voor die verhouding wordt nu hetzelfde getal gevonden, wanneer men de twee lichamen onder een anderen druk en
bij een andere temperatuur met elkaar vergelijkt, als men er
maar voor zorgt dat druk en temperatuur bij het eene gas even
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hoog zijn als bij het andere. Dit laatste is altijd de bedoeling
als de relatieve dichtheid van het eene gas ten opzichte van
het andere wordt opgegeven.
Ten slotte merken wij nog op dat de formules van deze en
de vorige § alleen dan gelden, wanneer de temperaturen met
een luchtthermometer, zooals de in § 218 beschrevene, gemeten worden. Een gewone kwikthermometer wijst, zooals
ons naderhand zal blijken, niet altijd hetzelfde aantal graden
als een luchtthermometer aan, al is het verschil gewoonlUk
tamelijk gering.
Men is overeengekomen, bij nauwkeurige onderzoekingen de
temperaturen steeds in graden van den luchtthermometer op te
geven en wij zullen in het vervolg onderstellen dat dit gebeurt.
Dit neemt niet weg Jat men bij de proeven een kwikthermometer kan gebruiken, als deze maar vooraf met een luchtthermometer vergeleken is.
Wij zullen ten slotte het verband tusschen p, v en 1' nog
op eenigszins andere wijze uitdrukken. Daartoe kiezen w~j een
bepaalde hoeveelheid van het gas als eenheid. Hebben wij
juist daarmee te doen, dan heeft de grootheid ~~ een bepaalde
waarde, die men de gasconstante noemt, en die wij door R
zullen voorstellen; dan is dus
pv= RT. .
' . . . (6)
Hieruit kan men verder afleiden dat, als men niet één eenheid, maar n eenheden heeft,
p 1J = n R T .
. (7)
is.
Neemt men een gram als eenheid, dan is voor lucht
R= 2,87 X W 0
en voor waterstof
R

=

41,4 X W 6 ,

zooals men vindt door in aanmerking te nemen àat bij 0° C
273) en onder een druk van 76 cm kwik (p = 1,014 X
X W 0 , § 205, · {) een cm 3 lucht 0,001293 gram en een cm 3
waterstof 0,0000898 gram weegt.
§ 220. Kinetische theorie der gassen. De onderstellingen
(T =
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omtrent molekulen en molekulaire bewegingen, waarvan in
het voorgaande zoo dikwijls sprake is geweest, hebben tot een
uitgewerkte theorie aangaande het wezen der gasvormige lichamen geleid; de eenvoudige eigenschappen van deze stoffen worden gemakkelijk uit de warmtebeweging verklaard, als men hun
een zoodanige ijlheid toekent, dat de afmetingen van de molekulen en de afstand waarop twee deeltjes merkbaar op elkaar werken zeer klein zijn in vergelijking met den gemiddelden afstand
van op elkaar volgende deeltjes.
Uit deze hypothese volgt dat "elk gasmolekuul zijn beweging
voor het grootste gedeelte uitvoert terwijl het geheel aan zich
zelf is overgelaten. Het vliegt dus in een rechte lijn voort, totdat
het op zeer kleinen afstand komt van een ander deeltje of van
een vasten wand. Met veranderde richting zet het dan zijn beweging weer gedurende eenigen tijd langs een rechte lijn voort,
zoodat de geheele baan zigzagvormig is.
Wat de onderlinge werking van twee molekulen betreft,
deze bestaat zonder twijfel ten deele in een aantrekking, iets,
dat men wel moet aannemen omdat een gas tot een vloeistof
verdicht kan worden. Verschillende verschijnselen maken het
echter waarschUnlijk dat twee molekulen, wanneer zij elkaar
aanraken, of op zeer kleinen afstand van elkaar komen, ook
afstootende krachten op elkaar uitoefenen. Bestonden er alleen
zulke krachten, dan zou men zich de deeltjes kunnen voorstellen onder het beeld van veerkrachtige bollen, die in een
ruimte heen- en weervliegen en daarb\j herhaaldelijk tegen
elkaar botsen. Ter wille van de duidelUkheid zullen wij in het
vervolg van dit beeld veelal gebruik maken, ofschoon het
Qllgetwijfeld vrij wat van de werkelijkheid afwijkt.
Ook omtrent de werking tusschen een gasmolekuul en een
vasten wand maken wij een onderstelling, die, ofschoon zij
voor de afleiding van de uitkomsten niet noodzakelijk is, tot
vereenvoudiging van de voorstelling leidt; wij zullen nl. aannemen dat de wanden volkomen gladde veerkrachtige oppervlakken zijn, waardoor de molekulen op de in § 119 hesproken
wijze teruggekaatst worden.
De door het gas tegen de omringende wanden uitgeoefende
druk is nu bij deze opvatting niet anders dan het gevolg van
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de stoaten die de wanden onophoudelijk van de molekulen ondervinden. Hij moet dus van drie grootheden afhangen, nl. van
het aantal molekulen, de snelheid waarmee zij voortvliegen,
en de massa van elk deeltje. Het is begrijpelijk dat, zooals de
wet van BoYLE verlangt, de druk toeneemt ·wanneer meer
deeltjes in een bepaalde ruimte gebracht worden, en evenzoo
dat de spanning van een gas dat in een onveranderlijk volume
is opgesloten, bij verwarming toeneemt, en dat het gas zich
daarbij uitzet, wanneer een der insluitende wanden kan terugwijken. Een gas "verwarmen" is nl. niet anders dan een grootere snelheid aan de molekulen meedeelen.
Beschouwen wij gemakshalve een vat met de eenheid van
volume. Dat de druk evenredig met het aantal daarin aanwezige molekulen, en met de massa van elk deeltje is, is
gemakkelijk in te zien. Wat de snelheid betreft, blijkt het b\i
nadere beschouwing dat de druk 4, 9, enz. maal grooter wordt,
wanneer de snelheden van alle molekulen worden· verdubbeld,
verdrievoudigd, enz. Dit is begrijpelijk, als men bedenkt dat
bij vergrooting van de snelheden de wanden meer stoaten van
de heen- en weergaande molekulen ondervinden, en dat bovendien iedere stoot heviger wordt.
Men kan de uitkomst waartoe de theoretische berekening leidt,
het kortst uitdrnkken door te zeggen dat de getalwaarde van den
druk per vlakte-eenheid het twee derde is van de getalwaarde
der kinetische energie die, wegens de voortgaande beweging van
de molekulen, in de ruimte-eenheid aanwezig is.
Heeft men dus den druk (in dynes per crn 2) gemeten, dan
kent men ook deze kinetische energie (in ergen per cm 3). Daar
men ook de massa van een cm 3 kan bepalen, is men in staat,
de snelheid van de molekulen of liever, daar niet alle zich
even snel behoeven te bewegen, een zekere gemiddelde snelheid te berekenen. Voor waterstof van 0° bedraagt deze 184000
cm per seconde en ook bij andere gassen honderden meters,
wat in goede overeenstemming is met de uitkomst van § 145.
§ '221. Aftelding van hr.t verband tn~schen clen druk en de moleknlaire
beweging. Onderstellen wij dat het gas zich in een cilindervormig vat V
(Fig. 211) van de hoogte h bevindt, dat het bovenvlak daarvan een bewegelijke zuiger Z is, en dat de deeltjes zoo klein zijn, dat zij zoo goed als nooit
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tegen elkaar botsen. Een deeltje P, dat de in de figuur voorgestelde zigzaglijn
doorloopt, zal steeds dezelfde snelheid hebben in een richting loodrecht op z.
Duiden wij deze snelheidscomponent door u 1 aan, dan is het aantal botsingen
in de tijdseenheid van dit ééne molekuul tegen Z: 2u~·
Om Z op zijn plaats te houden moeten wij voortdurend van buiten een
Fia. 211.
kracht K uitoefenen; deze is het, die wij willen bereke"
nen. Geheel in rust blijft de zuiger eigenlijk niet. Door
eiken stoot ontvangt hij nl. een kleine snelheid naat' buiten,
z maar tusschen twee achtereenvolgende botsingen driift
~
~~~?Wi~~~~ de kracht K hem weer naat• binnen, en hij zal schijnbaar
stilstaan, wanneer de hoeveelheid van beweging die hij
/
van de kracht K in de tijdseenheid ontvangt, gelijk is
aan de som van de hoeveelheden van beweging die hem
in dien tijd door de molekulen worden meegedeeld.
V
De massa. van den zuiget· is zoo groot in vergelijking
met die van een molekuul, dat de terugkaatsing van dit
laatste op de in § 119 beschouwde wijze plaats heeft. Wij
/
zullen de massa van den zuiger 1-' en die van een mole. ·
kuul m noemen.
Het deeltje P ontvangt telkens wanneer het Z treft een snelheid 2 u 1 bij
die welke het had; het geeft dus aan den zuiget· een snelheid 2 m u, en een

,h

,..

hocveelheid van beweging 2 m ut. De som van alle hoeveelheden van beweging
die dit eene molekuul in de tijdseenheid aan Z meedeelt, is :!3_~{ 12• De hoeveelheid van beweging die Z van de kracht K moet ontvangen, is derhalve
1~. L tt 2,
1

h

waarbij de som over alle gasmolekulen moet worden uitgestrekt. De

liraebt K wordt nu door hetzelfde getal vo01·gesteld, dus
m

K=ïi

LUt 2•

Is eindelijk S het oppenlak van den zuiger, dan vindt men voor den druk
per vlakte-eenheid
_m
2
P-h sl:ut.
De hierin voorkomende som kail doot' een eenvoudigen kunstgreep worden
gevonden. Wanneer men nl. in de gasmassa dt·ie ondet•ling loodrechte coöt·dinaatassen aanb1·engt, waarvan de eerste loodt·echt op Z Btaat, dan bestaat
voor elk molekuul tusschen de snelheid u en de drie componenten daarvan
tt 1, u 2, u 3 de betrekking
ttt2

+ u22 + u32 =

u 2,

dus ook voor het geheele ga:. de vergelijking
l: ut'+ l: u 2 2 + l: u 32 = l:u2;
Daar het gas in alle richtingen dezelfde eigenschappen heeft, moet men .aannemen dat
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rs. Daaruit volgt
en dus
1' =
of, wanneer v

=hS

m
:n;-.s
~ u2,

het volume is,
m

p =:~ v ~ u2

. (8)

Het arbeidsvermogen van beweging is
A

= 21 m ~u 2

en men verkr\jgt d liS

waarmee het boven gez<'gde bewezen is.
Noemen wij verder· het aantal molekulen in het vat n en bepalen wij een
snelheid U door de vergelijking
{!2
~lan

kunnen

w~j

= .1.
n

:;: u2,

voor (8) schrijven
1\ï

lf2

P=3-v·

(10)

waarb\j w\j nog voor de gcheele massa llf geschreven hebben.
Wij zullen tle gr·ootheid U de gemiddelde ,;nelheid der deeltjes noemen,
ofschoon z\j eigenlijk die snelheid is, waarvan het quadraat gel\jk is aan het
gemidtlelde van al de sndheidsquadraten.
Door de formules (9) en ('10) kan men A en U uit de grootheden afleiden,
die rechtstreelis gemeten kunnen wol'den. Beschouwen w\j als voorbeeld 1 gram
waterstof van Û0 , onder ePn druk van 7G cm, dan is M = 1, v = 11140,
p
1,014 X 106 (§ 205, f); men vindt daaruit

=

U= 184000 cm per seconde.

Had men de brrekeningen uitgevoerd voor dezelfde temperatuur maar een
antieren druk, dan zou mrn, daat· v omgekeerd evenredig met. p verandert,
dezelfde uitkomst gekregen hebben. Bij een bepaalde temperatuur ·is dus de
molekulaire snelheid van het gas onnfhankelijk van de dichtheid. Had men dit,
.als op zich zelf aannemel~jk, op den voorgrond gesteld, dan zou uit de vergelijking (10) de wet van BoYLE volgen.
Daar hllt product p v bij verwarming evenredig met de absolute temperatuur
toeneemt, i~ blijkens (9) hetzelfde met A het geval, terwijl volgens (10) de
gemiddelde snelheid evenredig met den vierkantswortel uit de absolute temperatuur zal zijn.
Vergelijkt men eindel\jk twee verschillende gassen bij dezelfde temperatum·
en onder denzelfden druk, dan komt in eenzelfde volume in beide dezelfde.
kinetische energie voor; de gemiddelde snelheid U is dus omgekeerd evenredig
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met den vierkantswortel uit de dichtheid. Zij is bij waterstof grooter dan bij
eenig ander gas.
Merken wij ten slotte nog op, dat de gemakshalve gemaakte onderstelling
dat de molekulen niet tegen elkaar botsen, gebleken is, niet noodzakelijk te
zijn om de meegedeelde uitkomsten te verkJ-ijgen. Wel zal door de botsingen
somtijds een molekuul dat anders tegen een wand zou botsen, dallrin verhinderd worden, maar evengoed zullen deeltjes door een ontmoeting met andere
tegen een wand worden geworpen.
Zoo lang maar de molekulen zeer klein zijn in vergelijking met de tusschenruimten, gelden de afgeleide formules, al hebben e1· ook een zeer groot aantal ontmoetingen plaats.
Ook in een vat van willekeurigen vorm wordt de druk door de vergelijking
(9) bepaald.

§ 222. Beweging van de bestanddeelen der molekulen.
Dissociatieverschijnselen. Terwijl het zwaartepunt van een
molekuul voortvliegt (verg. § 170, a), kunnen zich bovendien
de atomen waaruit het is samengesteld, met betrekking tot
dat punt bewegen; het molekuul kan b.v. in zijn geheel draaien,
en de. atomen kunnen kringvormige banen om hun gemeenschappelijk massamiddelpunt beschrijven, of aan weerszijden
van een evenwichtsstand heen- en weergaan. Deze bewegingen zouden, al bestonden zij eerst niet, van zelf ontstaan door
de krachten die bij een ontmoeting werken tusschen de het
dichtst bij elkaar komende atomen; deze zullen snelheden ontvangen, des te aanzienlijker naarmate de botsende molekulen
in hun geheel met grootere snelheid voortvliegen. Wordt de
temperatuur van het gas meer en meer verhoogd, dan zullen zich
eindelijk de atomen zoo hevig bewegen, dat de krachten waardoor
zij aan elkaar gebonden zijn niet meer toereikende zijn om het
molek7tul in stand te houden.
De scheikundigen hebben bij gasvormige lichamen een aantal zoogenaamde dissociatieverschijnselen waargenomen, zooals
b.v. de splitsing van N2 0 4 in 2 N 0 2 , die van P Cl5 in P Cl 3
en Cl2 • In deze en dergelijke gevallen kan men niet zeggen dat
voor de ontleding een bepaalde temperatuur noodig is, zoodat
beneden die temperatuur geen en daar boven een volledige splitsing in de twee bestanddeelen zou plaats hebben. Integendeel, de
temperatuur waarbij de dissociatie het eerst merkbaar wordt,
en die, waarbij zU voltooid of althans ver gevorderd is, liggen
meer of min uiteen, en blj elken daartusschen gelegen warmte-
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graad is een bepaald gedeelte van de stof ontleed, een gedeelte, dat grooter wordt bij verdere verwarming. Keert men
na een verwarming tot de aanvankelUke temperatuur terugt
dan wordt ook weer de oorspronkelijke graad van dissociatie
bereikt.
Om dit alles te begrtjpen moet men vooreerst in het oog
houden dat in· een gasmassa niet alle molekulen met dezelfde
snelheid voortgaan. Twee genjke veerkrachtige bollen, die eerst
dezelfde snelheid hebben, maar in richtingen die een hoek met
elkaar maken, zullen in den regel na een botsing met ver·
schillende snelheden uiteengaan. Iets dergelijks heeft met de
molekulen van een gas plaats, zoodat, al waren voor een
oogenblik alle snelheden even groot, door de botsingen verschillen zullen ontstaan. Zelfs bij betrekkelijk lage temperatuur
kunnen nu eenige molekulen snelheden hebben, overeenkomende
met de gemiddelde snelheid bij vrij wat hooger temperatuur,
snelheden, groot genoeg om bij een botsing een uiteenvallen tengm;olge te hebben.
Dat echter bij elke temperatuur niet meer dan een bepaald gedeelte van de stof ontleed is, heeft de volgende oorzaak. Zoodra

eenige molekulen ontleed zijn, bestaat er ook gelegenheid voor
een omgekeerd verschijnsel. Twee van de atoomgroepen die
door de dissociat~ ontstaan zUn, kunnen elkaar ontmoeten,
en daarbij kan het gebeuren, al zal het niet altijd plaats hebben, dat zij zich weer verbinden. Naarmate nu reeds meer
molekulen ontleed zijn, wordt de kans op ontmoetingen van
den laatstgenoemden aard gunstiger. Eindelijk O'JJ,tstaat een toestand waarin gedurende eenig tijelsverloop evenveel deeltjes weer
worden opgebouwd als er worden ontleed, en dan zullen de hoe-

veelheden ontlede en niet ontlede stof, en daarmee alle waarneembare eigenschappen van de massa verder onveranderd
blijven, al zijn het niet voortdurend dezelfde molekulen, die
zich niet ontleed in het gas bevinden. Men kan een op deze
wijze ontstaanden stationairen of bl~jvenden toestand een toestand van evenwicht noemen, ofschoon hier het woord "evenwicht" in oen anderen zin wordt gebruikt dan gewoonlijk in
de mechanica het geval is.
Het evemcicht wordt verbroken zoodra men cle temperatuur
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verandert. Bij verwarming neemt het aantal ontledingen van
molekulen, dat in een bepaalden tijd plaats heeft, toe, terw\il
het aantal verbindingen nog niet aanstonds grooter wordt.
Weldra zal echter dit laatste aantal, juist omdat er meer vrije
atomen of atoomgroepen zijn gekomen, weer zoover zijn gestegen,
dat het opnieuw gelijk aan het aantal ontledingen is geworden.
§ 223. Wet van .Avogadro. Zijn twee lichamen die elkaar
aanraken, wat de warmtewisseling betreft, in een toestand van
evenwicht gekomen, hebben zij dus dezelfde temperatuur aangenomen, dan moet er een zekere betrekking bestaan tusschen de
J:Jterkte va:n de molekulaire bewegingen in het eene en in het andere. Bij gasvormige lichamen is men er in geslaagd, die betrekking uit de theorie af te leiden; men heeft aangetoond
dat bij dezelfde temperatuur in alle gassen de gemiddelde kinetische energie van de voortgaande beweging van een molekuul
even groot is.
VergelUkt men verder twee gassen niet alleen bü dezelfde
temperatuur, maar ook onder denzelfden druk, dan moet volgens het in § 220 gezegde, ook voor beide de gezamenlijke
kinetische energie van alle in de volume-eenheid aanwezige deeltjes
even groot zijn. De beide stellingen met elkaar in verband
brengende komt men tot de wet van A voGADRo, die zegt dat
bij dezelfde temperatuur en o~der denzelfden druk gelijke ruimteeleeZen van verschillende gassen evenveel molekulen bevatten, dat
dus de molekulaire gewichten evenredig z\jn met de dichtheden
onder de genoemde gelijke omstandigheden.
Deze wet is voor de scheikundigen van groot belang, omdat
zij het mogelük maakt, molekulaire gewichten van gasvormige
lichamen te bepalen. Omgekeerd kan zij ons dienen, om, wanneer wü de molekulaire formule van een gas onthouden hebben, de dichtheid daarvan in vergelijking met waterstof op
te geven.
De wet van AvoGADRO geldt ook voor gasmengsels, want ook
hier hangt de druk op dezelfde wijze als bij een enkel gas
van de in de volume-eenheid aanwezige kinetische energie af,
en bij dezelfde temperatuur is de gemiddelde kinetische energie
van een molekuul in alle gassen, met elkaar gemengd of niet,
even groot.
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In het algemeen dus kan het aantal molekulen in de massaeenhèid van een gasvormig lichaam, dat, vergeleken met waterstof van dezelfde temperatuur en onder denzelfden druk,
N

de dichtheid d heeft1 worden voorgesteld door (i' als N het
aantal molekulen in de massa-eenheid van die waterstof voorstelt.
In de omstandigheid dat de waterstof de wetten van BoYLE
en GAY-LussAc op zeer weinig na volgt, heeft men grond om
aan te nemen dat dit getal N bij alle temperaturen en drukkingen even groot is. Ook bij elk ander gas dat aan de bedoelde wetten. gehoorzaamt, en waarvoor dus d een constante
is (§ 219), moet dan het aantal molekulen onveranderlijk zijn.
Maar, zoodra men waarneemt, dat, zooals bij N2 0 4 , d bij tempe-

ratuurverhooging kleiner wordt, moet men besluiten dat het aantal molekulen is toegenomen, dat er dus een dissociatie heeft
plaats gehad.
Natuurlijk sluit het kleiner worden van d in zich dat N2 0 4
van de wet van GAY-LussAc afwijkt, en dat de druk van dat
gas, als het in een vast volume is opgesloten, sneller toeneemt
dan de absolute temperatuur. De zaak is deze. dat de meerdere
molekulen die door de dissociatie ontstaan, ieder afzonderlijk
tegen den wand botsen; de snelheid waarmee zij dit doen,
wordt bepaald door den regel dat de gemiddelde kinetische
energie van deze molekulen even groot is als die der molekulen van elk ander gas bij dezelfde temperatuur.
W\j merken hierbij op dat splitsing der molekulen met een
verboaging der potentieele energie van de elkaar aantrekkende
bestanddoelen gepaard gaat en dus toevoer van arbeidsvermogen
vereischt.
Eindelijk vestigen wij er de aandacht op dat volgens de wet
van AvoGADRO voor twee gasmassa's die evenveel molekulen
bevatten de in § 219 ingevoerde constante R dezelfde waarde
moet hebben. Met zulke gasmassa's heeft meri te doen wanneer men van elk gas zooveel gram neemt als door het malekulair gewicht van het gas wordt aangewezen, b.v. van waterstof 2 gram, van zuurstof 32 gram, enz. Deze hoeveelheid
noemt men een gram-molekuul en men kan dezen naam ook
op een mengsel, zooals de lucht, toepassen wanneer men er
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een hoeveelheid onder verstaat, waarin evenveel molekulen als
in 2 gram waterstof voorkomen.
Voor een gram-molekuul wordt
R = 82,7 X 10°.

Dit getal, dat voor alle gassen even groot is, verdient in het
bijzonder den naam van "gasconstante".
§ 224. Di:ffusie van gassen. Als de gasmolekulen in het geheel niet tegen elkaar botsten, zouden zij wegens hun groote
snelheden reeds in een klein onderdeel van een seconde aanmerkelijke wegen in rechte 1\jnen doorloopen. Twee naast
elkaar liggende gasmassa's zouden zich dus zeer spoedig met
elkaar vermengen. De waarneming leert evenwel dat dit niet
het geval is; wordt b.v. in den eenen hoek van een vertrek
een gas ontwikkeld, dat aan ztin reuk kenbaar is, dan kan
het vrij lang duren voor het aan de tegenovergestelde zijde
wordt waargenomen.
Dit is een gevolg van de botsingen met andere deeltjes, die
een molekuul naar de zijde van waar het komt kunnen terugwerpen; het beschrijft in een seconde een zigzaglijn, die wel
vele honderden meters lang is, maar waarlangs het toch nog
niet ver van het punt van uitgang behoeft gekomen te zijn.
Een langzame vermenging of diffusie van twee gassen heeft
intusschen altijd plaats; zij is des te trager, naarmate een
molekuul meerdere malen tegen een ander stoot, naarmate
dus de afstand dien het tusschen twee op elkaar volgende
botsingen doorloopt, kleiner is. Die afstand is natuurlijk niet
voor alle molekulen dezelfde, zoodat er slechts van een bepaling van zijn gemiddelde waarde sprake kan zijn. Voor een
dergel~jke bepaling kunnen juist de proeven over de diffusie,
alsmede andere verschijnselen, die wij in de beide volgende
§ § bespreken zullen, worden gebezigd.
Om een denkbeeld te geven van de veelvuldigheid der botsingen vermelden wij, dat in waterstof van 0° onder een druk
van 76 cm de bedoelde afstand gemiddeld slechts 0,000016 cm
bedraagt. Neemt men de Vl'oeger voor de snelheid opgegeven
waarde in aanmerking, dan vindt men dat een molekuul per
seconde ongeveer 10 10 botsingen ondergaat.
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Als voorbeeld van een proef over de diffusie moge een der waarnemingen van LoscHMIDT dienen. Twee glazen buizen, elk 48,7 cm lang en
2,6 cm in middellijn, en aan de eene zijde gesloten, werden, nadat de
eene met koolzuur en de andere met waterstof gevuld was, in verticalen
stand met de openingen tegen elkaar geplaatst, de buis met het kooizuur
beneden. Dit laatste was noorlig opdat werkelijk alleen door de molekulaire bewegingen en niet veel sneller door den invloed van de zwaartekracht een vermenging zou plaats hebben. Toen na een half uur de inhoml van de buizen onderzocht werd, bleek het dat slechts 37° j0 van
het koolzuur in de bovenste buis was gekomen.
§ 225. Warmtegeleiding. Ook in een ruimte die geheel met hetzelfde
gas gevuld is, heeft een aanhoudendé vermenging van de verschillende
lagen plaats. Wij kunnen dat bemerken, als eerst tusschen die lagen een
of ander verschil bestaat, als b.v. de bovenste een hoogere temperatuur
hebben dan de onderste. De molekulen die er, ondanks de botsingen, in
slagen van de bovenste helft van het vat naar de benedenste te gaan,
brengen hun snelheid mee en doen de gemiddelde snelheid beneden in
het vat toenemen; boven in het vat daarentegen wordt die snelheid kleiner, daar de zooeven genoemde deeltjes hier vervangen worden door
andere, die, van een plaats van lagere temperatuur komende, een kleinere
snelheid hebben.
Dat nu, na eenigen tijd, niet dezelfde stof in elke helft van de ruimte
is als aanvankelijk, kunnen wij niet bemerken; heteenige wat wij waarnemen is, dat de temperatuur beneden hooger en boven lager is geworden. Schijnbaar is het verschijnsel van denzelfden aard als de warmtegeleiding in een koperen staaf en men bezigt er ook denzelfden naam
voor, maar in werkelijkheid zou men kunnen spreken van de diffusie van
twee gasmassa's van ongelijke temperatuur. Ook deze diffusie gaat lang·zaam; m.a.w. de gassen zijn slechte warmtegeleiders. Hun geleidingsvermogen zou veel grooter zijn, als een molekuul niet telkens door een
ander werd tegengehouden.
Het verdient opmerking dat ook de botsingen der deeltjes van de eene
tegen die der andere laag den overgang vttn een zekere hoeveelheid
arbeidsvermogen van beweging, d. w. z. van een zekere hoeveelheid
"warmte", ten gevolge hebben. Bij gassen van niet te groote dichtheid
treedt dit intusschen op den achtergrond en kan men de warmtegeleiding
als een vermenging der lagen van verschillende temperatuur opvatten.
§ 226. Inwendige wrijving. Hiervan (§ 213) kan bij gasvormige licha-
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men een dergelijke verklaring gegeven worden als van de warmtegeleiding. Heeft een gas een stroomende beweging, dan hebben alle molekulen,
behalve de onregelmatige warmtebeweging, nog een gemeenschappelijke
snelheid ("stroomsnelheid") in een bepaalde richting. Is nu deze (Fig.
204, blz. 325) naar rechts gericht, en boven het vlak V grooter dan
daar beneden, dan zal dit verschil kleiner worden door de uitwisseling
van deeltjes tusschen de beide lagen. Inderdaad, daarbij worden beneden
V molekulen, die behalve de warmtebeweging een kleine snelheid naar
rechts hebben, vervangen door andere met een grootere snelheid. Bij de
botsingen die deze ondergaan met de molekulen, die reeds beneden V
waren, zal zich die grootere snelheid over al de deeltjes beneden V verdeelen, maar natuurlijk wordt dan de snelheid, die de geheele laag naar
rechts vertoont, grooter dan zij eerst was. Boven V heeft het omgekeerde plaats, en voor den waarnemer komt alles op hetzelfde neer, alsof
geen stof door het vlak was heengegaan, maar wat daarboven ligt het
andere deel door een tangentiale kracht had meegesleept.
vVij zagen in § 213 dat wegens de inwendige wrijving een zeker drukverschil vereischt wordt om een vloeistof of een gas door een enge buis
te drijven. Bij een gas kan men zich van hetgeen er in de buis plaats
heeft, op de volgende wijze een voorstelling maken. De buiswand is ook
zelf uit molekulen samengesteld en met een verdichte gaslaag bedekt. In
die laag komen onophoudelijk nieuwe deeltjes uit het binnenste van de
buis, terwijl andere molekulen de grenslaag verlaten. Al hebben nu de
eerstgenoemde molekulen, behalve de warmtebeweging, een snelheid volgens de lengte der buis, zij zullen deze, in de wandlaag aangekomen,
spoedig verliezen, en hun plaatsvervangers verlaten den wand zonder
zulk een snelheid. Stroomde nu het gas in het binnenste der buis voort,
maar werd die strooming niet onderhouden, dan zou zij na eenigen tijd
door deze uitwisseling van molekulen geheel zijn verdwenen. Zal een
standvastige stroomsnelheid blijven bestaan, dan moet telkens aan nieuwe
molekulen - die nl., welke uit de wandlaag afkomstig zijn, - een
snelheid worden gegeven, en hiertoe is een voortdurend drukverschil
noodig.
D~ar de molekulaire snelheden bij tempe1•atuurverhooging toenemen is het
begrijpelijk dat de uitwisseling van deeltjes door het vlak V in Fig. 204, of
tusschen de wandlaag en het binnenste in een capillaire buis daardoor bevorderd wordt. Werkelijk leeren proeven over de doorstrooming dat de inwendige
wrijving bij verwarming grooter wordt. Bij vloeistoffen is het tegendeel het
geval.
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De inwendige wrijving van de gassen doet zich, behalve bij de stroomi11g door nauwe buizen, bij menig ander verschijnsel gevoelen (verg.
§ 214). Alle bewegin{len in een gasmassa w01·den erdoor gedempt.
Zij draagt er toe bij, den wind uit te putten en de geluidstrillingen te
doen ophouden.
Het zal na het hovenstaande duidelijk zijn dat de bestudeering van
eenvoudige gevallen waarbij de inwendige wrijving in h~t spel is, tot
een besluit kan leiden aangaande de lengte van den weg dien een molekuul gemiddeld tusschen twee op elkaar volgende botsingen doorloopt
Ook de warmtegeleiding kan voor de bepaling van dien weg dienen. De
op deze wijze verkregen uitkomsten zijn zoowel met elkaar als met hetgeen men uit de diffusieverschijnselen heeft afgeleid, in bevredigende
overeenstemming.
De bedoelde lengte staat in verband met de grootte van de molekulen
en met hun aantal; immers, naarmate de deeltjes kleiner zijn en hun
aantal minder is, zal er meer kans zijn dat een ervan een aanmerkelijken
af:<stand doorloopt, zonder een ander te raken.
De wiskundige theorie van de inwendige wrijving heeft tot de merkwaardige
uitkomst geleid dat zij, tot zeer hooge verdunningen toe, onafhankelijk is van
de dichtheid van het gas (ofschoon zij, als de dichtheid nog verder afneemt,
eindigt met kleiner te worden). Wel is waar wordt nl. het aantal deeltjes dat
per tijdseenheid door het vlak V (Fig. 204) gaat, bU verdunning kleiner, maar,
aangezien de kans op een botsing vermindert, zullen de deeltjes uit de eene
laag die pet· in de andere doordringen, wat aan de vermenging bevorderlijk is.
Werkelijk leert de waarneming dat b.v. het in § 214 besproken meesleepen
van de eene schijf doo1· de andere bij de hoog~te verdunning die men met een
gewone luchtpomp be1·eiken kan, nog in dezelfde mate gebeurt als bij den
dampkringsd1·uk. Dit is een van de merkwaardigste bevestigingen van de
kinetische theorie der gassen.

§ 227. Druk van de eene gaslaag tegen de andere. In het
vierde hoofdstuk hebben w\i herhaaldelijk gesproken van den
druk dien het eene deel van een gas tegen het andere uitoefent; wij stelden ons daarbij voor dat elk deel voortdurend
uit dezelfde stof bleef bestaan. Men zou deze opvatting moeten laten varen wanneer er in de ruimtedealen die men beschouwt slechts weinig molekulen voorkwamen. Bevatte b.v.
een cm 3 van een gas 100 deeltjes, dan zouden de deeltjes die
zich op zeker oogenblik in een laag ter dikte van 1 cm bevinden, spoedig ten gevolge van hun beweging naar alle zijden
verstrooid zijn; ook zou men dan bezwaarlijk kunnen spreken
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van een druk door de aangrenzende deelen van het gas uitgeoefend, daar de laag de meeste molekulen die van uit die
deelen komen aanvliegen, vrij zou doorlaten.
In werkelijkheid is blj gassen van de gewoonlUk voorkomende dichtheid de zaak anders. Daar de gemiddelde lengte
van den weg tusschen twee botsingen nog geen tienduizendste
em bedraagt, zal b.v. bij een laag van 1 mm dikte de uitwisseling van . molekulen met de omgeving tot de nabUheid der
zUvlakken beperkt blijven en kan zulk een Jaag gedurende geruimen tijd geacht worden uit dezelfde deeltjes te bestaan.
Deeltjes die uit de omgeving komen, stooten op kleinen afstand van het oppervlak tegen molekulen die tot de laag behooren, en brengen dus een druk tegen deze te weeg op een
w\jze die niet veel verschilt van wat er zou gebeuren als zij
tegen een asten wand botsten.
§ 228. Temperatuurveranderingen bij adiabatische uitzetting en samendrukking. Wanneer een zuiger die een gasmassa in een cilindervormig vat afsluit wordt vastgehouden,
zal een molekuul met dezelfde snelheid teruggekaatst worden,
waarmee het er tegen stoot. Dit is niet meer het geval als de
zuiger zich beweegt. Wijkt hU terug, dan keert een deeltje
met kleinere snelheid terug dan waarmee het den zuiger bereikte; wordt de zuiger naar binnen gedreven, dan is het omgekeerde het geval.
Daar deze snelheidsveranderingen bij alle deeltjes voorkomen,
die den zuiger treffen, zal de gemiddelde snelheid van de
molekulaire beweging en dus de temperatuur van het gas gewijzigd worden. Dit is eveneens het geval, als het gas door
een kwikkolom die terugwijkt of naar bitmen wordt geschoven,
of zelfs door een andere gasmassa wordt begrensd (verg. § 227).
In het algemeen, zoodra een gas zich uitzet, daalt de temperatuur en zoodra het wordt samengedrukt, stijgt die, tenzij doer
warmtetoevoer van buiten of door meedeeling van warmte aan
<le omgeving de temperatuur standvastig wordt gehouden.
Volumeveranderingen die bU standvastige temperatuur ge·
beuren zullen wij isothermische noemen ; daarentegen worden
veranderingen waarb'i elke warmtewisseling met de omgeving
is Uitgesloten, adiabatische genoemd. Om die geheel te ver-
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wezenlijken 110u men hut gas in een vat moeten brengen,
waarvan de wanden geen warmte doorlaten.
Zulke wanden bestaan in werkel~jkheid niet; rnen kan evenwel zeer snelle veranderingen als acliabaf'ische beschouwen, daar
bij deze geen tij<l is voor eon merkbare warmtewisseling met
het vat.
Men neemt dan ook b~j plotseling neerdrukken van een
zuiger in een stovigen gla11en cilinder (vuurpomp) eeu warmteontwikkeling waar, die voldoende is om eenigen zwavelkoolstofdamp dien men in de lucht in den cilinder gebracht heeft,
te doen ontbranden. Omgekeerd daalt b~j snelle luchtverdunning de temperatuur onder de klok van een luchtpomp z;oo
ver, dat, wanneer de lucht vochtig is, een nevel wordt gevormd.
De waarnemingen over de adiu lmti~<'he volumeveranderingen van een
luehtmassa hebben geleerd, <lat warmf'<~r b.v. lucht van 15° C. plotseling
tot ,·~~··n yijfd<~ van het oorspronk!llijk volume wordt samengedrukt, dP
temperatuur tot :.!~·\0° stijgt; hij uitc~etting tot het dubbel van de cer~t
ingenomen ruimte koelt hd gas tot -- f>5" af.

s

22H. Overeenstemming met de wet van het behoud van
arbeidsvermogen. Dat de besprokon verschijnselen met de wet
van het behoud van arbeidsvermogen in overeenstemming zijn,
is gemakkel~jk in te zien. Een gasmassa dje zich in een cilinder onder oen ;mi gor bevindt, oefent tegen dezen laatsten een
druk uit e'n vcrricht cîus bij de uitzetting een arbeid, ·wat
alleen mogeiUk is als hot inwendige arbeidsvermogen afneemt.
Wat de molekulen aan kinetische energie verliezen, wordt
teruggevonden als arbeidsvermogen van beweging van den
zuiger zelf, als deze een merkbare snelheid krijgt, of als potentieele energie, wanneer door do beweging van den zuiger eoB
gewicht wordt opgelicht; het kan ook gediend hebben om
een werktuig dat met den zuiger verbonden is, in beweging
te brengen.
Omgekeerd zal, als de zuiger daalt, de vermeerdering van
het arbeidsvermogen der molekulen beantwoorden aan den
arbeid van de uitwendige kracht die den zuiger naar binnen
drijft, en dus aan een vermindering der energw in het lichaam
van den proefnemer als deze zelf die kracht uitoefent.
LL

~
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Natuurlijk verricht een gas geen arbeid als het zich uitzet zonder een ander lichaam voor zich uit te drijven, d. w. z. als het
zich in een ledige ruimte stort. Dan blijft dus het inwendige
arbeid~;>vermogen onveranderd, en de kinetische gastheorie,
volgens welke dit arbeidsvermogen kinetische energie is, vereisebt dat de molekulaire snelheid en de temperatuur standvastig blijven.
Een proef van JOULE heeft deze verwachting bevestigd. Hij
verbond twee gelijke cilinders door een buis met een kraan
en plaatste beide in het water van een calorimeter. Vooraf
was de eene cilinder ledig, de andere met samengeperste lucht
gevuld, en het bleek dan dat bij het openen van de kraan de
temperatuur van den calorimeter geen wUziging onderging,
zoodat ook het gas, zonder warmte op te nemen of af te
staan, zijn oorspronkel\jke temperatuur had behouden.
Ten einde de beteekenis van deze belangrijke proef goed tedoen uitkomen, zullen wij voor een oogenblik van de kinetische theorie der gassen afzien en bij de redeneering alleen de
wet van het arbeidsvermogen gebruiken. Het water in den
calorimeter heeft dezelfde temperatuur behouden, en het gas
heeft dus geen warmte ontvangen. Bovendien heeft het geen
arbeid verricht; derhalve is de inwendige energie niet veranderd, hoewel het volume vergroot is. De proef leert ons dus
dat het inwendige arbeidsvermogen van een gasmassa die op
constante temperatuur wordt gehouden, onafhankelijk is van het
volume. De kinetische theorie geeft nu van deze onafhankelijkheid rekenschap door aan te nemen dat de deeltjes van het
gas elkaar niet merkbaar aantrekken, zoodat er van een potentieale energie, die bij uitzetting zou toenemen, geen sprake is,
en dat de molekulen bij een bepaalde temperatuur altijd dezelfde.
snelheid hebben, onverschillig of het volume groot of klein is.
Het boven gezegde is intusschen, evenals de wetten van BOYLE en GAYLussAc, slechts bij benadering waar. In werkelijkheid ondergaat de temperatuur bij adiabatische uitzetting, ook als er geen uitwendige arbeid verricht
wordt, een daling clie, wanneer de oorspronkelijke dichtheid niet te g1·oot is,
zeer weinig bed1·aagt, maar wanneer men met een sterk samengeperst gas begint, aanmerkelijk kan worden.

§ 230. Soortelijke warmte bij constant volume en bij con-

stanten druk. Verbeelden wij ons in em. cilinder beneden
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een zuiger een gram van een of ander gas; zij de temperatuur
daarvan 0°. Verhitten wij nu dit gas tot 1°, en wel terw\jl
wij den zuiger vastzetten en dus een uitzetting verhinderen.
De hoeveelheid warmte die wij daartoe aan het gas moeten
toevoeren, heet de soortelijke warmte bij constant volume en
zal door c. worden voorgesteld. Zij dient om aan het gas het
inwendige arbeidsvermogen te geven, dat het bij JO meer heeft
dan bij 0°.
Herhalen wij nu de proef, met dit onderscheid dat wij eden
zuiger vrij bewegelijk laten, en zorg dragen dat het gas voortdurend denzelfden druk uitoefent. Om de inwendige energie
to vergrooten is weer dezelfde hoeveelheid warmte noodig als
straks; die energie heeft b\i 1° een bepaalde waarde, onverschillig of het gas een kleine of een groote ruimte inneemt.
Maar het gas verricht nu, terwijl het den zuiger voortdr\jft,
een arbeid, en om deze reden moet meer warmte worden toegevoerd dan bij de eerste proef.
Het aantal calorieën dat nu noodig is, heet de soortelijke
warmte bij constanten druk en zal door Cp worden aangeduid.
Men kan de proeven ook omkeeren. Koelt het gas b\j standvastig volume van 1° tot 0° af, dan staat het een hoeveelheid
warmte c. af; maar het geeft meer warmte af, nl. een hoeveelheid cp, wanneer de druk constant bl\ift, en het zich dus
samentrekt. De meerdere warmte is in dit laatste geval ontstaan door den arbeid dien de uitwendige krachten verrichten.
Om de soortelijke warmte van een gas te meten, laat men
het eerst door een verwarmde spiraalvormig gewonden buis
stroomen, en vervolgens door een dergelijke buis die zich in
een calorimeter bevindt. De t"lmperatuurverhooging van dezen
laatsten, de temperaturen waarmee het gas den calorimeter
bereikt en verlaat, de hoeveelheid gas en de waterwaarde van
den calorimeter zijn de gegevens waaruit men de soortelijke
warmte kan afleiden. D~ uitkomst is de specifieke warmte bij
canstçmten druk. Men zou dat onmiddellijk inzien als het gas
op zijn weg door den calorimeter overal denzelfden druk uitoefende, maar men kan bewijzen dat het eveneens waar is,
al is een merkbaar drukverschil noodig om het gas voort te
drijven.
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Te dien einde ·kan men beschouwingen als die van § 211 (blz. 319)
en een figuur als Fig. 200 gebruiken; alleen is het nu niet noodig dat de
doorsneden a en b verschillende grootte hebben. Stel dat het deel va~ de buis
tusschen n' en b in den calorimeter geplaatst is, dat dus a en a' liggen in
het warme, b en 1/ in het afgekoelde gas. Laat t1 de temperatuur in de l'llirnte
a. a' en t2 die in b b' zijn, p 1 de druk ir.. a, p 2 die in .b, v1 het volume tusschen a en a', en ·v 2 dat tusschen b en b'. Daa1· het de beäoeling is, dat
dezelfde ga~massa die eerst tusschen a en b ligt, zich nadedmnd tusschen
a' en b' bevindt, heeft men bij .een stationaire beweging
PI VI

1 +-;-~

P2 t'2

= 1+ ;~·

De arbeid van de uitwendige krachten op de massa tusschen a en b is
J11 V1- P2 V2

•

•

•

•

.

.

•

•

•

•

(11)

Daar men van de kinetische enet·gie kan afzien, die het gas bij zijn geringe
stroomsnelheid heeft, liomt een aan dien arbeid aequivalente hoeveelheid
warmte te voorschijn, behalve nog de warmte die aan de door het gas vet·loren inwendige energie beantwoordt.
'vVas eehter een hoeveelheid gas, gelUk aan die, welke tusschen a en a' bevat is, in een vat gebracht en daarin bij den constanten druk p 1 van t1 tot t2
afgekoeld, dan zou het volume zijn geworden
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en de arbeid van den uitwendigen drult zou zijn
P1 (vl - v'2),
wat juist gelijk is aan de waarde ( 11 ).

Voor lucht vond

REGNAULT
Cp

=

0,2377,

waarbij nog valt op te merken dat, behoudens kleine afw~i
kingen, dit getal altijd de soortelUke warmte bij standvastigen
druk bepaalt, on verschillig hoe hoog de druk is.
Om een voor de hand liggende reden zijn aan de bepaling
van de soortelijke waruite · bîj standvastig volume door een
rechtstreeksche proef ·bezwaren verbonden. Daar echter het
verschil van cp en c. in nauw verband staat met de in de
vorige § § besproken versèhijnselen, ka:n men aan de waJ:~,r
neming van deze laatste een nl.iddel ontleenen om, als eenmaal cp bekend is, ook c. te vinden. Op de'Ze wijze heeft men
gev'ünden
c. = 0,1692.
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§ 231. Bepaling van het mechanisch wat·mte-aequivalent.
Het verschil cp - c, = 0,0685 calorieën is nu de hoeveelheid
warmte die verbruikt wordt om den zuiger, of welk begrenzend lichaam dan ook, voort te drijven, als 1 gram lucht bij
standvastigen druk van 0° tot 1o verhit wordt. ZU do druk p
dynes por cm 2 en het volume v cm\ dus de uitzetting b\i de
verwarming x v. De arbeid dien het gas verricht is dan(§ 207, b)
x p v ergon, en daar nu voor dezen arbeid cp - c" calorieën gediend hebben, vindt men voor het mechanisch aequivalent der
warmte-eenheid

E

= __!_)J_1J__.

([2)

Cp-Cv

Daar, wanneer wij met T de absolute temperatuur bij 0°
voorstellen, x

=o ,~ is,

kan men voor den bovengenoemden arbeid

ook schrijven
pv
---=

T

R

'

waarin R (§ 219) de gasconstante (op een gram betrekking hebbende) is. Voor het mec~anisch warmte-aequivalent hoeft men
dus ook, in plaats van (12),
R
E = ~----.
(13)
Cp

~-

C,

Substitueert men hierin voor cp en c, de in de vorige § opgegeven waarden, en R = 2,87 X 10° (§ 219), dan vindt men
E= 419 X 10".
Dit is de bepaling waarop reeds in § 143 gedoeld werd. Daar zij berust op de kennis van c,, die door proeven over de temperatuurverandering bij adiabatische samendrukking of uitzetting is verkregen, kan
men ook zeggen d!it de waarde van E nit die proeven is afgeleid. Dat
dit mogelijk is, ziet men gemakkelijk in. \Vordt een gas adiabatüwh
samengedrukt, dan kan men uit de volumevermindering en den uitwendigen druk den arbeid van dezenlaatsten afleiden; aan den anderen kant
doet de temperatuurverhooging in verband met de soortelijke warmte
van het gas ons de hoeveelheid ontwikkelde warmte kennen, zoodat men
alle gegevens heeft om tot het mechanisch aequivalent der warmte-eenheid
te geraken. Hetzelfde is het geval wanneer men de afkoeling bij een
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uitzetting heeft gemeten; men weet dan hoeveel warmte verdwenen is
en hoeveel arbeid daardoor verricht is.
§ 232. Beschouwing Tan een oneindig kleine adlabatiRcbfl Tolnrne•er·
anderlng. Ziehier een van de wijzen waarop de temperatuurverandering bij een
·adiabatische samendrukking kan worden gèmeten. Uit een gt·ooten glazen ballon C (Fig. 212) die door een kl-aan A met wijde doorboring kan worden ge:sloten, w01·dt eerst eenige lucht weggezogen; na het sluiten van A wordt vervolgens de toestel aan zich zelf overgelaten tot h\i de
temperatuur van de omgeving heeft aangenomen. Met
Fig. 212.
behulp van een manometer kan. de druk van het gas
wot•den gemeten; zoodra die niet meer vet·andet·t, is men
zeker dat de tempemtuur van de omgeving bm·eikt is.
Nu wordt de kraan A geopend, en zoodra de dt·uk
van de lucht gelijk aan dien van de atmosphee1· is geworden, wat zeer snel gebeurt, weer gesloten. Op dat
oogenblik is doo1· het toestroomen van de buitenlucht de
temperatuur gestegen; na het sluiten van de kraan daalt
zij weP-r tot de oorspronkelijke hoogte, en daarbij neemt
de druk af.
Zij p de druk van de atmospheer, p 1 de druk die eerst
in den ballon bestond, p 2 de einddruk, alles in dynes
per cm2. Dan is p 1 < p en p 2 < p, terwijl ook p 1 < p 2 moet zijn, daar ten slotte
bij dezelfde temperatuur meet· lucht in den ballon is dan aanvankelijk.
Zij verder de absolute temperatum· van de omgeving T. Bij de laatste toestandsverandering is de druk gedaald van p tot p 2, terwijl het volqme even
groot is gebleven. Op het oogenblik waarop de kraan gesloten werd, was der-

halve de temperatuur T' = }!_ T. Het resultaat van de proef is dus dat wanneer
P2
een luchtmassa van de temperatuur Ten den druk p 1 adiabat·isch wordt samengedrukt tot den druk p, de temperatuur stijgt tut T'

= }!_ T.

Pt
Ditzelfde zou ook gebeuren als dezelfde drukverandering adiabatisch plaats
had, terwijl de lucht zich in een cilinder onder een zuiger bevond. Men kan
Dil gemakkelijk uitdrukkingen vinden vom· den arbeid die dan door den uitwendigen druk wo1·dt verricht, en voo1· de vermee1·dering van de inwendige
energie; door deze uitdrukkingen aan elkaar gelijk te stellen krijgt men een
vergelijking, die met (13) voor de bepaling van c. en E dient.
Onderstelt men nl. dat de hoeveelheid gas die adiabatisch wordt samengedrukt 1 gram bedraagt, dan is het volume v661· de adiabatische samendrultking
(druk= p 1 , tempemtuur = T)

RT
Pt

(~ 219)

en daarna (druk= p, tempe1·atuur = T' = ;,
R 1''

RT

7')
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De volumevermindering is dus geweest
RT

(_!_ __ _!_)
Pt

.

Pz

• (14)

De druk die van buiten op den zniget· heeft moeten werken, is niet voot•tdul'end dezelfde geweest, mam· wannee1· de verschillen p - p 1 en p- p 2 , en dus
ook de volumeveranderingen, zee1· klein zijn, mag men bie1·van afzien, en den
arbeid berekenen alsof de druk steeds ·n 1 bad bedragen. De arbeid is dus het
p1·oduct van (14) met p 1, d.w.z.

n T (1-;:)

.........

(15)

Wat de inwendige energie betreft, moet men bedenken dat de vermeerdering daarvan door de temperatum·verhooging bepaald wordt, en als deze 1o
en de hoeveelheid van het gas 1 gram bedraagt, gelijkstaat met c, caloriei'n,
dus met E cv arbeidseenheden. Bij de proef die wij beschouwen, is de temperatuurverhooging T'- T= T
dige energie E c, T

1), rlus de vermeerdering-van de inwen(_}J_P2

(E.Jl2 -1). Door dit aan (15) gelijk te stellen vindt men
Ecv=RJ12-~'f\
p-p2

Uit deze vergelijking en (13) kunnen nu cv en E bepaald worden. Elimineert rne11 de laatste g1·ootheid, dan komt er

c,,
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(16)

Het is dtts de vm·howling van de beide soortelijke warm ten, die door de nu beschouwde Jlroef bepaald wordt.
~ 2:n Uitstrooming van gassen. Onderstellen wij dat een gas zid1
bevindt in een vat, aan de eene zijde afgesloten door een bewegelijken
zuiger, waarop een standvastige uitwendige druk wordt uitgeoefend, en
dat het dientengevolge door een opening tegenover den zuiger uitstroomt
in een ruimte waarin een onveranderlijke lagere druk heerscht. De vraag,
met welke snelheid het gas dan door de opening gaat, kan, evenals de
overeenkomstige vraag voor een vloeistof (§ 200), beantwoord worden
met behulp der wet van het arbeidsvermogen; rnen moet daarbij echter
niet alleen letten op den positieven arbeid van den druk op den zuiger
en den negatieven arbeid van den druk die zic:h tegen de uitstrooming
verzet, maar ook op de inwendige energie en, zoo noodig, op de hoeveelheid warmte die van buiten aan het gas wordt toegevoerd. Is de
wand waarin zich de opening bevin_dt, zeer dun, en is dus het gas slechts
over een klein oppervlal\ met een vast lichaam in aanraldng, dan kan
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men van die warmte afzien, maar, daar het gas zich dan adiabatisch
uitzet, daalt de temperatuur en neemt de inwendige energie af. De uitstroomingssnelheid is dus anders dan men zon Yinden als men de kinetische energie die er aan beantwoordt uit den n rbeid van de drukkingen
alleen berekende.
Wij kunnen hier het versehijnsel niet nader hesdwmven. Alleen moge
met verwijzing naar het in § 209 gezegde opgemerkt worden dat bij een
zelfde drukversehiJ de snelheid de;; te groflter i:<, nanrmate men met een
liehter gas te doen heeft, en dat zij aanmerkelijk grouter is dan de snelheid waarmee een vloeistof zou uitstroomen wan nel'!' hij deze aan weerskanten van de opening dezelfde drnldöngen bestonden als in het gas ..

ZESDE HOOFDSTUK.

THERMODYNAMISCHE BESCHOUWINGEN.

~ 2:H. 1'emperatuure-venwicht. 'l'erw\jl men met behulp van
de molckulaire theorie menig versch~jnsel bij gassen, en, zooals ons later zal bl~jken, ook bij vloeistoffen, kan verklaren,
is het toch in vele gevallen nog onmogelijk, zich tot in bijzonderheden rekenschap te goven van de beweging dor molokulen on de werking die zij op eikaar uitoefenen. Reeds vroeger (§ 112) word erop gewezen, van hoevoel belang onder deze
omstandigheden de wet van het behoud van arbeidsvermogen
is. Wij zullen ons nu bezighouden met algomeene stellingen
van anderer, aard, die eveneens de verschijnselen tot op zekere
hoogte begr~jpel~jk maken, ook al blUft ons het mechanisme
waardoor zij worden teweeggebracht verborgen.
Daar bij de volgende beschouwingen het begrip van temperatuur een voorname rol speelt, beginnen wij met nog eens
te herinneren aan de beteekenis van dit woord. Wanneer wij
een aantal lichamen onderzoeken, elk in een bepaalden toestand genomen, kunnen wij voor ieder daarvan een zeker getal aangeven, op zoodanige wijze dat het van de grootte van
deze getallen afhangt, of bij de aanraking van twee lichamen
warmte van het eene naa1 het andere overgaat, en, zoo ja,
in welke richting dat gebeurt. Zijn de bedoelde getallen voor
twee lichamen even groot, dan zullen deze bij de aanraking
onveranderd blijven; in ieder ander geval zal warmte overgaan
van het lichaam met het grootste naar het lichaam met het
kleinste getal. De aldus gekozen getallen, waarvoor b.v. geno-
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men kunnen worden die welke het volume van een bepaalde
gasmassa voorstellen, die, steeds onder denzelfden druk, achtereenvolgens met de verschillende lichamen in aanraking wordt
gebracht, noemen wij de temperaturen der lichamen.
Vooreerst verdient het nu opmerking dat het volstrekt niet
van· zelf spreekt, maar als een uitkomst van onze waarnemingen
moet beschouwd worden, dat getallen van den bovengenQemclen
aard werkelijk kunnen worden aangegeven, en dat er dus van
een temperatuur kan worden gesproken. Om dit in te zien,
stelle men zich drie lichamen A, B en C voor, in zulke toestanden, dat er geen warmte-overgang· plaats heeft, als men
A met B, en evenmin als men A met C in aanraking brengt.
Beproeft men nu getallen te kiezen, die de straks vermelde
eigenschappen hebben, dan moet klaarblijkelijk aan B en ook
aan C hetzelfde getal worden toegekend als aan A, en wanneer deze getallen in alle gevallen over het al of niet overgaan
van warmte zullen beslissen, is het noodig dat dan ook B en
C bij aanraking geen warmte aan elkaar geven. De waarneming leert dat dit inderdaad zoo is, maar het is wel denkbaar
dat B warmte aan C zou afstaan, al vertoonden zij geen van
beide een warmtewisseling met A.
In de tweede plaats moet erop gewezen worden dat de gelijkheid van temperatuur of, zooals men zegt, het "temperatuurevenwicht" van zelf ontstaat, wanneer wij twee of meer Zieltarnen
aan zich zelf overlaten, onder zoodanige omstandighec]en dat op
een der in § 146 genoemde wijzen warmte van her eene naar
het andere kan overgaan. In korter of langer tijd worden dan
alle temperatuurverschillen vereffend.
§ 235. Evenwichtstoestanden. In de vorige § werd stilzwijgend ondersteld dat er in het beschouwde stelsel geen andere
verandering kan plaats hebben dan een overgang van warmte
van het eene lichaam naar het andere. In werkelijkheid kunnen dikwijls tctl van andere verschijnselen gebeuren, maar de
ervaring leert dat ook daarbij steeds een bepaalde eindtoestand
ontstaat, die verder niet meer verandert. Als b.v. in een gesloten vat een gasmassa gebracht wordt, die eerst maar een deel
van de ruimte inneemt, zal zij zich na eenigen t\jd over het
geheele volume verspreid hebben; de dichtheid zal, wanneer
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van den invloed der zwaartekracht mag worden afgezien, overal
even groot zijn geworden, en wanneer die invloed mer~baar
is, volgens een bepaalde wet van beneden naar boven afnemen.
Heeft men in het vat eerst een vloeistof en daar boven een
ledige ruimte, dan zal d~ vloeistof, als de hoeveelheid ervan
klein is, geheel in den gasvormigen toestand overgaan, en
zich als damp over de ruimte verspreiden. In een gegeven
volume blijkt echter, bij bepaalde temP.,eratuur, maar een bepaalde
hoeveelheid vloeistof te kunnen verdampen; brengt men nog
meer in het vat, dan ontstaat een toestand, waarin een gedeelte van de vloeistof als zoodanig is overgebleven, en de
ruimte daarboven damp van een bepaalde dichtheid d en erm
bepaalde spanning bevat. Men noemt dezen damp, die ten slotte
in aanraking met de vloeistof bestaat, verzadigden damp.
Dezelfde toestand, waartoe wij zooeven gekomen zijn, ontstaat (bij dezelfde temperatuur) ook, wanneer eerst boven de
vloeistof een damp aanwezig is met een grootere dichtheid
dan ue zooeven genoemde. Er heeft dan een omzetting van
damp in vloeistof plaats, een verdichting of condensatie; deze
gaat zoo ver tot weer de dichtheid d bereikt is.
Wanneer in gevallen, zooals de hier besprokene, de eindtoestand bereikt is, zegt men dat het stelsel in evenwicht is
gekomen. Als verdere voorbeelden van zulke evenwichtstoestanden kunnen nog dienen: een ·lichaam dat gedeeltelUk gesmolten is, een vaste stof, in aanraking met een "verzadigde"
oplossing daarvan, en eindelijk het geval dat op water een
laag aether gegoten is, waarb\j het bl\jkt dat in het water
een zekere hoeveelheid aether en in den aether eenig water
oplost.
Als een stelsel bestaat uit verschillende, ieder op zich zelt
nornogene doelen, die geheel of ten deele uit dezelfde stoffen
zijn samengesteld, onderscheidt men die van elkaar als verschillende phasen.
De evenwichtsstoestanden die wij nu hebben leeren kennen,
zijn volgens de molekulaire theorie van anderen aard dan de
gewone evenwichten die in de mechanica behandeld worden.
Ofschoon nl. de voor ons waarneembare deelen van de lichamen
dezelfde samenstelling en eigenschappen behouden, zou een waar-
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nemer die de afzonderlijke molekulen kon zien, getuige zijn 1:an
zeer ingewikkelde bewegingsverschijnselen. Dat, ondank:> deze
veranderingen, het geheele stelsel in een blijvenden toestand
verkeert, is te danken aan het groote aantal molekulen waaruit
cte lichamen zUn opgebouwd.
Verbeelden wij ons b.v. twee stukken koper A en B, die
nadat z\j eenigen tijd in smeltend ijs hebben gelegen, met
elkaar in aanraking worden gebracht. Evenals in een gas bij
een bepaalde temperatuur de verschillende deeltjes ongelijke
snelheden hebben (§ 222), zal dat ook in hot koper het geval
zijn. Het is dus zeer goed mogelijk dat op 't eene punt van
het aanrakingsoppervlak een molekuul van A eon veel grootere
snelheid heeft dan een deeltje van B waarmee het in aanraking komt, terwijl in een ander punt het omgekeerde het
geval is. Op de eerstt:, plaats zal dan oenige warmte overgaan van A naar B, en op de laatstgenoemde plaats van B
naar A.
Dat er, alles samengenomen, noch in de eene noch in de
andere richting warmte overgaat, is hieraan te wijten (\at langs
het grensvlak allerlei toestanden worden gevonden, maar zoo
dat gemiddeld de snelheden in het eene lichaam oven groot
zijn als in het andere.
Ook de gelijkmatige verdeeling van een gas over de beschikbare ruimte is alleen door het groote aantal deeltjes mogelijk.
Vlogen er in een vat niet meer dan 100 molekulen heen en
weer, dan zouden er wel niet juist 50 in elke helft zijn.
De verdamping van een vloeistof kan men zich zoo voorstellen dat sommige molekulen, en wel die, welke de grootste
snelheden hebben, uit de vloeistof ontsnappen en zich als gasmolekulen in de ruimte daarboven bewegen. Onophoudelijk
zullen oenige deeltjes dit doen, en de hoeveelheid damp zou
voortdurend toenemen, als er niet ook iets anders plaats had.
Molekulen van den damp kunnen nl. door hun beweging weer
in de vloeistof geraken en door de aantrekking daarvan worden vastgehouden. Dit zal des te meer gebeuren, naarmate er
reeds ·meer damp is. Ten slotte is er evenwicht, wanneer even-

veel deeltjes als de vloeistof verlaten er ook weer in terug keeren
(verg. § 222).

36f>

Andere evenwichten tusschon twee phason kan men op oen
dergelijke wijze opvatten.
§ 2:16. Kenmerl{en van een evenwichtstoestand. Hoe ook
de dichtheid der stof van punt tot punt verandert, en hoeveel
ook do naast elkaar bestaande phasen van elkaar ven;chillen~

steeds zal in alle cleelen van het stelsel de temperatuur even
hoog zijn.
Het is verder gebleken dat alle zichtbare relatieve bewegingen van hot oene deel der stof ten opziehte van het andere
door r1o wrijving worden uitgeput. TVanneer het beschouwde
stelsel door 8til-~taandc -wanden omsloten ·i8, hebben er -in den
even1cichtstoestancl -in het geheel geen zichtbare bewegingen meer

plaats.
§ ~37. Adiabatische en isothermische veranderingen. Vat
men de uitdrukking dat een stelsel aan zich zelf zal worden
overgelaten, letterl\jk op, dan is daarmee natuurl\jk ook gezegd dat er noch warmte aan het stolsel moet worden meegedoold, noch daaraan moet worden onttrokken, dat het dus
b.v. binnt>n een omhulsel moet ?:ijn opgesloten, dat in hot geheel geen ~warmte doorlaat. De veranderingen, die dan nog
kunnen plaats hobben, gebeuren adiabatisch (§ 228).
Niet alleen in dit goval neemt het stelsel een t1venwichtstoestand aan, maar eveneens, wanneer, zooals w\j ons dikwijls
zullen voorstellen, do temperatuur constant wordt gehoudun,
en dns de verancleringen isotherrn-isch z\jn. Wil men zich hiervan verzekeren, dan moet het stelsel in aanraking wor'l!cn gebracht met een lichaam van 7:00 groote warmte-capaciteit dat
de temporatuur daarvan niet merkbaar verandert als het oenige
warmte aan het stelsol afstaat of daarvar1 ontvangt. "\Vi.i zullen zulk een lichaam een warmtcreser-co-ir noemen.

§

:ms. Richting waarin de veranderingen

plaat!'~

hebben.

Een stolsel van lichamen waarin eerst geen ovenwicht bestond,
en dat ten slotte in een stationairon toestand is gekomen, zal
niet weer van zelf tot den oorsprankelijken toestand terugkoeren. M. a. w., de veranderingen die het ondergaan heeft, kunnen niet in omgekeerde richting plaats hebben. (Zie intl1sschen
§ 301).
Zoo zal b.v. door warmtegeleiding of straling een tempera-
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tuurverschil nooit grooter worden. Wel leert ons de waarne·
ming dat ook lichamen van lage temperatuur, zooals een stuk
ijs: eenige warmte uitstralen, en daarvan kan een lichaam van
hoogere temperatuur iets opnemen, maar de warmte die dit
zoo van het koude voorwerp ontvangt, bedraagt altijd minder
dan de warmte die het daaraan door straling meedeelt.
Een gas verdeelt zich gelijkmatig over de beschikbare ruimte,
maar nooit zal het zich van zelf in een deel van de ruimte
meer opeenhocpen dan in een ander, en evenmin zullen de
bestanddeelen van een mengsel van twee gassen zich van zelf
van elkaar scheiden.
Een verandering die menigmaal voorkomt als een stelsel tot
een evenwichtstoestand nadert, is de omzetting van "mwhanisch" arbeidsvermogen in warmte, b.v. ten gevolge van wrijving. Onder mechanisch arbeidsvermogen verstaan w\j hierb1j
zoowel de kinetische energie van zichtbare bewegingen als de
potentieele energie die beantwoordt àan de op zichtbare massa's
werkende krachten.
De omgekeerrle verandering zou nu zijn de omzetting van
warmte in .zulk mechanisch arbeidsvermogen, of, m. a. w., het
verrichten van mechani_schen arbeid met behulp van warmte.
Deze omzetting is wel mogelijk, maar zij is veel meer dan de
eerstgenoemde aan bepaalde voorwaarden gebonden en van
geschikte kunstgrepen afhankelijk.
Dit ligt trouwens in den aard van de onregelmatige molekulaire bewegingen. Wanneer een lichaam zioh in zijn geheel
voortbeweegt, kunnen wij het, door er b.v. een koord aan vast
te maken, een gewicht tot zekere hoogte laten optillen (§ 116).
Evenzoo kunnen wij partij trekken van de kinetische energie
van een waterstroom, waarin zich alle deeltjes in dezelfde
richting bewegen; wij kunnen het water op de schoepen van
eén rad laten werken. Moeilijker zou het reeds zijn, het water
arbeid te laten verrichten wanneer er tal van kleine wervelstroomen in bestonden. En volkomen onmogelijk is het, de
kinetische energie van de in alle richtingen voortvliegende
molekulen van een gas geheel voor mechanischen arbeid te
gebruiken, daar wij de moltlkulen niet afzonderlijk kunnen
hanteeren, en niet elk molekuul tegen een klein vlakje kun-
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nen laten drukken, dat loodrecht op de bewegingsrichting gehouden wordt.
De energie van de molekulaire bewegingen is veel minder voor
ons toegangelijk dan het arbeidsvermogen dat zichtbare cleelen
der lichamen in hun geheel hebben. Met dat al kan men er w.el
tot op zekere hoogte partij van trekken, en met name is dit het
geval, zooals ons aanstonds zal blijken, wanneer men over
lichamen van verschillende temperatuur kan beschikken.
§ 239. Omzetting van warmte in mechanisch arbeidsver-

mogen. Zonder in technische bijzonderheden te tfeden, zullen
wij nu nagaan, op welke wijze bij de stoomwerktuigen en de
heete-lucbtmachines warmte in mechanisch arbeidsvermogen
wordt omgezet.
Vot>reerst verdient het opmerking dat deze "calorische machines" bestemd zijn om, zoo lang men wil, onophoudelijk
arbeid te verrichten, en dat te dien einde het lichaam waarvan men zich bedient (het "werkende lichaam"), drukt tegen
een in een cilinder heen- en weergaanden zuiger 1), waarvan
de beweging op een vliegwiel wordt overgebracht. Wij zullen
aannemen dat de verschijnselen volkomen periodiek zijn en
dat men voortdurend van dezelfde massa van het werkende
lichaam gebruik maakt; dit moet zich dan, telkens :üs de
zuiger een heen- en weergang volbracht heeft, weer in denzelfden toestand bevinden; het moet dus een kringloop van
veranderingen ondergaan hebben.
Gemakshalve nemen wU aan dat het daarbij slechts met de
eene zijde van den zuiger in aanraking komt en dat zich aan
de andere zijde de dampkringslucht bevindt. De druk van
deze laatste verricht bij een heen- en weergang, alles samengenomen, geen arbeid.
Het werkende lichaam doet een positieven arbeid als het
den zuiger naar buiten drijft, en een negatieven als deze
terugkeert. M. a. w., terwijl door don druk dien het uitoefent
in hAt eerste geval de wenteling van het vliegwiel versneld
I) Wij laten werktuigen zooals de stoomturbines, bij welke een stoornstrnnl met
groote snelheid aan den omtrek van een rad geplaatste schoepjes treft, buiten beschouwing.
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wordt, moet dit arbeidsvermogen afstaan om den zuiger weer
naar binnen te drijven.
Zal de geheele arbe'id van het werkende lichaam gedurende
een periode positief zijn, flan moet het, terwijl de zuiger naar
buiten gaat, een grooteren druk uitoefenen dan terwijl hij terugkeert. Dit is mogelijk als het lichaam gedurende de twee helften
van clen kringloop verschillende temperatu?·en heeft.
§ 240. Heete-luchtmachines. Ziehier, als voorbeeld, hoe een
van de meest eenvoudige werktuigen waarin beurtelings verhitte en afgekoelde lucht gebezigd wordt, is ingericht. Een
luchtketel A (Fig. 213) wordt aan de benedenzUde bij B ver·
hit en aan het boveneindo
Fig. 213.
C op een lage temperatuur
I==== gehouden door koud water.
dat in een ringvormigen
bak rondom C is aangebracht. In den ketellJevindt.
zich eon lichaam D, dat
wij
den "verdringer" zullen
IJ
A.D
noemen; het kar. zich, met
eenige speling aan den omtrek, op en neer be\vegen
en laat dan aan de bovenof benedenzijde een J~ekere
ruimte over, die met lucht gevuld is. De verdringer heeft ten
doel, terw\jl hij op- en neergaat, deze hoeveelheid lucht beurtelings in het verhitte of het afgekoelde deel van A t.o brengen en dus een hooge of lage temperatuur te doen aannemen.
De daaruit voortvloeiende drukveranderingen worden gebozigd
om den zuiger Z in een cilinder E, die met don luchtketel
verbonden is, te doen heen- en weergaar1. 31:en laat don z;uiger naar buiten gaan, wanneer de verdringer hoog en naar
binnen, wanneer hij laag geplaatst is.
De zuiger is op de gewone w\jze verbonden met een as die
van een vliegwiel is voorzien, en de verdringer ontvangt op
de geschikte oog1imblikken zijn beweging van deze as, waarmee. hij door een mechanisme dat wij hier niet behoeven te
beschrijven, verbonden is.

369
§ 241. Stoomwerktuig. Als tweede voorbeeld diene de in

Fig. 214 schematisch voorgestelde stoommachine. 0 is de cilinder met den zuiger Z, P de stoomketel, Q de condensator,
d. w. z. een ruimte die door omrinFig. 214.
gend koud water op een lage temperatuur T 2 word't gehouden. In den
stoomketel bestaat een hooge temperatuur T1 • 0 is met P en Q door de
buizen p en q verbonden ; deze kunnen
naar willekeur worden geopend en gesloten.
Daar de spanning van den verzadigden waterdamp (§ 235) bij ·.rerhooging van temperatuur toeneemt, zal
in P een hooge en in Q een lage dampspanning bestaan. Der·
halve hebben wij, om den stoom arbeid te laten verrichten,
slechts de buis p te openen, als de zuiger stijgt, en de buis
q, als hij daalt; ~nderdaad is dan het benedenvlak van Z in
die gevallen aan verschillende drukkingen onderworpen, bij de
rijzing aan de spanning p 1 van den verzadigden damp bij de
temperatuur T,, bij de daling aan de spanning p 2 bij de temperatuur T2 • Zoodra nL de cilinder met Q in gemeenschap is
gesteld, zal de stoom zich daarheen begeven en zich ten deele
verdichten, zoodat de druk = p 2 wordt.
Stellen wij ons nog voor dat het water dat in den condensator uit den stoom ontstaat, wordt gebezigd om den stoomketel te voeden, dan kan de machine aanhoudend met dezelfde
hoeveelheid water werken, die een kringloop van veranderingen ondergaat.
§ 242. Graphische voorstelling der veranderlogen van een
gasmassa. Daar de verschijnselen in de heete-luchtmachine
van § 240 vrij ingewikkeld zijn, zullen wtj onze verdere beschouwingen vastknoopen aan een denkbeeldig werktuig, :waarin
een gas een bijzonder eenvoudigen kringloop van veranderingen ondergaat.
Stellen wij ons voor dat Mn gasmassa in een evenwiehtstoestand verkeert, terwijl zij de temperatuur T heeft, en aan
geen andere uitwendige krachten dan een druk p is blootgeL I.

~
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steld. Zij v het volume en nemen wij gemakshalve aan dat
het gas zich in een cilinder onder een verplaatsharen zuiger
bevindt. Werd nu der.e r.uiger snel naar buiten bewogen, hetzij
door den druk van het gas, hetzij door een uitwendige kracht,
dan zouden zeer ingewikkelde toestanden kunnen ontstaan.
Niet alleen zou het gas een aanmerkelijke stroomsnelheid kr\i·
gen, waarvan het niet zeker is dat zij in alle deelen van de
massa dezelfde is, maar er konden ook verschillen in dichtheid en temperatuur ontstaan. Lieten de wanden geen warmte
door, dan zou het gas afkoelen, maar misschien het eene deel
meer dan het andere, en wilde men door een warmte-reservoir,
waarmee dé wanden van den cilinder in aanraking zijn, de
temperatuur standvastig houden, dan zou bij snelle veranderingen een afkoeling op eenigen afstand van den wand allicht
niet voorkomen worden. Kortom, men mag niet zeggen dat
gedurende een snelle verplaatsing van den zuiger het gas zich
op elk Dogenblik in een toestand van evenwicht, d.w.z. in
een toestand die blijvend zou kunnen zijn, bevindt.
Ten einde nu de hieruit voortvloeiende complicaties te vermijden, zullen wij aannemen dat de verplaatsing van den zuiger, hetzij, zooals boven ondersteld werd, naar buiten, hetzij
naar binnen, uiterst langzaam plaats heeft. Het is wel duidelük dat, ofschoon strikt genomen het gas altijd nog wel iets
van evenwichtstoestanden zal afwijken, daarvan bij zulke zeer
langzame bewegingen mag worden afgezien; de veranderingen
die wij beschouwen, bestaan dus in een opeenvolging van geleidelijk in elkaar over,qaande evenwichtstoestanden. Men onderscheidt
ze gewoonlijk als omkeerbare veranderingen, daar een reeks
van op elkaar volgende evenwichtstoestanden zoowel in de
eene als in de andere richting kan worden doorloopen. Dit is
een punt waarop wij nog terugkomen.
Daar tusschen den druk p van het gas, de absolute temperatuur T en het volume v steeds het in § 219 besproken verband bestaat, is de toestand op elk oogenblik bepaald, wanneer
men twee van deze drie grootheden aangeeft. W\i zullen daarvoor het volume en den druk kiezen, en dan verder de veranderingen van het gas op een voor de hand liggende wijze
graphisch voorstellen.
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WU zullen nl., nadat w~i twee onderling loodrechte coördinaatassen 0 V en 0 P (Fig. 215) hebben aangenomen, het
volume van het gas door de abscis, en den druk door de
.ordinaat van een punt voorstellen, zoodat b.v., wanneer 0 a
het volume en a A den
Fig. 215.
druk aangeeft, het punt p ·
A wordt gevonden. Dit
bepaalt dan door zUn
A
ligging den toestand van
het gas. Wanneer deze
verandert heeftmen voor
elk oogenblik weer een
ander punt; het is b.v.
mogelijk dat na eenigen
tüd het volume o g, en
de druk g G is geworden,
zoodat dan het punt G
.c:
den toestand van het
'
gas voorstelt. Klaarblij- o ' - - - --:----:----'::----1
c
V
9"' d tJ r
kelijk zal nu aan elke
verandering van het gas een lijn van deze rJf gene gedaante,
zooals b.v. de lijn AB, beantwoorden.
Kortheidshalve kunnen wij van den "toestand A" en van
de "verandering A B" spreken.
Van bijzonder belang zijn nu de lijnen die isothermische en
adiabatische veranderingen voorstellen, of zooals men ook zegt,
de isothermische en adiabatische lijnen. Tot de eerste behooren
b.v. AB, E F en D C. Dat deze lUnen naar de rechterzijde
moeten dalen is duidelijk.
Elke isothermische lijn beantwoordt aan een bepaalde temperatuur, en een warmtereservoir van die temperatuur is noodig als het gas zoodanige verandering zal ondergaan, als door
de lijn wordt voorgesteld. Het is gemakkelijk in te zien dat
men een isothermische l~in zoowel in de eene als in de andere
richting kan doorloopen.
Voorbeelden van adiabatische lijnen heeft men in A D, G-R
en B C. Ook deze kunnen naar beide zijden doorloopen worden. Gebeurt dit in de richting van een uitzetting, d. w. z. in
I
I

1

:
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onze figuren naor rechts, dan daalt de temperatuur; de 'tlruk
neemt dan meer af dan bij constante temperatuur bet geval
zou zijn. Derhalve dalen de adiabatische lijnen naar de rechterzijde sneller dan de isothermische.
Dat door elk punt van het deel van het platte vlak dat ter
sprake komt, zoowel een adiabatische als een isothermische'
lijn kan worden getrokken, behoeft wel geen hetoog.
§ 243. Graphische voorstelling van den arbeid. Bl\jft gedurende de uitzetting van een gas de druk onveranderd, dan
vindt men den arbeid dien het verricht door (§ 207, b) den
druk per vlakte-eenheid . met de volumevermeerdering te vermenigvuldigen. Is de druk veranderlijk, dan moet men (verg.
§ 113, d) de gebeele uitzetting in oneindig kleine deelen verdealen; gedurende een van deze oneindig kleine volumevermeerderingen kan de druk als constant worden aangemerkt,
zoodat de zooeven vermelde regel kan worden toegepast.
De uitkomst wa~rtoe men aldus geraakt, kan op zeer eenvoudige wijze worden uitgedrukt met behulp van de graphische
voorstelling. Wordt nl. de verandering van de gasmassa door
de lijn P Q (Fig. 216) voorgesteld, en groeit dus het volume
van 0 A tot 0 B aan, dan beantwoordt aan de boven bedoelde
splitsing van de geheele uitzetting een
verdeeling van A B in oneindig kleine
y'
deelen, zooals CD. Stellen nu verder
de ordinaten de waarden V'an den druk
per vlakte-eenhèid voor, en beschouwt
men den druk gedurende de volumevermeerdering CD als constant = CR, dan
is een der deelen van den gezochten
~--'---'---'--''---'---1..- arbeid : 0 D x C R. De grootte van dit
0
B x product wordt door het oppervlak van
- A c .D
den op CD staanden rechthoek voorgesteld, en dus de geheele
verrichte arbeid door de limiet der som van al de in de figuur
aangewezen rechthoeken, d. w. z. door het oppervlak van de
figuur P Q B A, tiie aan de bovenzijde door de kromme lijn P Q
begrensd is.
Gema,kkelijk zal men inzien dat de arbeid van het gas bij
de door QP voorgestelde samendrukking gel\jk is aan het
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oppervlak van de genoemde figuur, met het negatieve teeken
genomen.
§ 244. Kringloop, bestaande uit twee isothermische en
twee adiabatische veranderingen. Keert het gas tot den oorsprankelijken toestand terug, dan moet het punt waarvan de
coördinaten het volume en den druk aangeven, zijn aanvankelijke plaats hernemen. Aan een kringloop van veranderingen
beantwoordt dus een gesloten lijn; omgekeerd is altijd een
kringloop denkbaar, die aan een willekeurig gekozen lijn van
dien aard beantwoordt.
De eenvoudige kringloop waarop in § 242 gedoeld werd, wordt
nu voorgesteld door een kromlijnigen vierhoek (Fig. 217), waar-

van twee tegenover elkaar staande zijden A B en CD isothermische lijnen en de twee andere zijden B C
Fig. 217.
en AD adiabatische lijnen zijn. Wtj nemen
aan dat de kringloop in de richting A Pi
A
B CD plaats heeft, en duiden met T1
en T2 de absolute temperaturen aan,
:' :n.
die bij de lijnen A B en CD behooren.
' '
De warmtereservoirs die daarbij te pas
·C
'' '' ''
komen, noemen wlj R 1 en R 2 •
I
:
:
: :_,_
Na al het voorgaande zal het duidea ctbfJ V
lijk z\jn dat met de gasmassa nu de 0
volgende veranderingen moeten plaats hebben : 1'\ uitzetting
van het volume 0 a tot het volume 0 b, terwijl het gas door
middel van het reservoir R 1 op de hooge temperatuur T, wordt
gehouden, 2°. na scheiding van dit reservoir een adiabatisehe
uitzetting tot het volume 0 c, waardoor de temperatuur daalt
tot die van het tweede warmtereservoir R 2 , 3°. terwUI het gas
in aanraking met dit laatste blijft, een samendrukking tot het
volume 0 d en 4°. een adiabatische samendrukking d a, waardoor het oorspronkelijke volume en ook de hooge temperatuur
weer bereikt worden. Men kan zich voorstellen dat deze veranderingen in een werkelijke heete-luchtmachine plaats hebben,
die met het reservoir R1 als "vuurhaard" en het reservoir R2
als afkoeler in beweging blijft. De zuiger waaronder het gas
zich bevindt, kan nl. op de gewone wijze met een vliegwiel
zijn verbonden en op een of andere wijze kan door de wente-
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ling van de vliegwielas op geschikte oogenblikken de aanraking van het gas met het eene of het andere reservoir worden tot stand gebracht of opgeheven.
Blijkens het in de vorige§ gezegde wordt nu de bij den beschouwden kringloop door het gas verrichte arbeid voorgesteld door:
Oppervl. ABba + Oppervl. B 0 c b - Oppervl. 0 D cl c -'
Oppervl. D A a cl,
d. w. z. door het oppervlak van de figuur A B 0 D.

Daar echter het gas ten slotte in den oorspronkel\jken toestand is teruggekomen, kan deze arbeid alleen ten koste 'van
een aequivalente hoeveelheid warmte verricht zijn. Nu heeft
bij de uitzetting A B het reservoir R 1 een zekere hoeveelheid
warmte, die wij Q1 zullen noemen, afgestaan, terwijl bij de
samendrukking 0 D een hoeveelheid warmte Q2 aan het reservoir R2 is gegeven. Het blUkt dus dat Q, > Q2 moet zijn; de
hoeveelheid warmte Q1 - Q2 is verdwenen en heeft gediend om
den zooeven berekenden arbeid te Yerrichten.

§ 245. Isothermische kringloopen. B~i den kringloop dien
wij in de laatste § beschouwden, bleek het verrichten van een
mechanischen arbeid ten nauwste samen te hangen met de
omstandigheid dat het werkende lichaam in den loop van z\in
veranderingen op twee verschillende temperaturen gebracht
werd. Het onderzoek van de verschijnselen heeft nu tot het
inzicht geleid dat dit werkel\jk een nood:r.akelijke voorwaarde
voor het verrichten van een arbeid bij den kringloop is, en
dat dus, alles samengenome-n, geen positieve arbeid dom· het
werkende lichaam kan verricht worden, als het gedurende zijn
geheelen kringloop op standvastige temperatuur wm·dt gehouden.

Zulk een isothermische kringloop is bij een gas eigenlUk
niet mogelijk. Immers, zal de temperatuur daarvan in het geheel niet veranderen, dan kan men niet anders doen dan,
narlat men een eind langs een isothermische lijn is voortgegaan, langs diezelfde lijn weer terugkeeren. Een "kringloop"
kan men dit nauwelijks noemen~ en .dat nu de totale arbeid
0 is, spreekt wel van zelf.
Andere lichamen echter, die voor een grootere verscheidenheid van toestanden vatbaar zijn, kunnen wel degelUk isothermische kringen van veranderingen doorloopen.
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Als voorbeeld hiervan kan een vaste staaf dienen, die kan
worden uitgerekt en gewrongen. Wanneer wij zulk een lichaam
eerst uitrekken, en dan, terwijl de lengte onveranderd wordt
gelaten, over een zekeren hoek wringen, het zich daarna, terwijl de torsie blijft bestaan, tot do oorspronkelijke lengte laton
samentrekken, en dan eindelijk de torsie opheffen, hebben w~j
werkelijk een kringloop. Het is nu gebloken dat, wanneer men
het niet verhindert, i!o genoemde vormveranderingen van kleine
temperatuurwisselingen vergezeld gaan, maar wij kunnon de
omstandigheden zoo kiezen dat de kringloop bij standvastige
temperatuur wordt uitgevoerd. Natuurl~jk zal daarbij een warmtereservoir noodig zUn; dikwijls echter kunnen w~j ons voorstellen dat <le omringende lucht als :wodanig dienst doet.
Zulke isothermische kringloopon, die ook b\j vele andere
lichamen denkbaar ;~,ijn, bepalen w~j nu nog nader door do
onderstelling dat zij in een opeenvolging van evenwichtstoestanden bestaan, dat dus op elk oogenlllik de toestand van hot
lichaam dezelfde is, waarin het zou verkoeren als do uitwendige krachten die er dan op werken, blijvend bestonden. Daartoe is (verg. § 242) slechts noodig tlat do veranderingen zePr
langzaam gebeuren, zoodat aan do ûchtbaro bewegingen geen
noemenswaardige kinetische energie beantwoordt.
W\j kunnen b.v. de vier bovengenoemde veranderingen van
een staaf teweegbrengen door dG uitrekkende kracht en hot
koppel dat de wringing veroorzaakt op geschikte wUze zeer
langzaam te veranderen.
Gedurende een zeker deel van z\jn kringloop kan het werkende lichaam zeer goed oen positieven of negatiEwen arbeid
ver-richten. B\i de staaf is b.v. deze arbeid positief als h\j ;ûch
samentrekt of ontwringt, negatief daarentegen als h\j wordt
uitgerekt of als do hoek van torsie toeneemt.
De bovongenoemde stelling wil nn zeggen dat de totale
arbeid van het lichaam nooit positief kan zijn.
Gemakkelijk ziet men verder in dat bij een kringloop die
ook in omgekeerde richting kan worden doorloopen, dus in al
die gevallen waarin men met een opeenvolging van evenwiehtstoestanden te doen heeft, de arbeid ook geen negatieve
waarde kan hebben. Immers, wanneer het lichaam bij de eene
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richting van dtm kringloop een negatieven arbeid verrichtte,
zou de arbeid bij de tegengestelde richting positief zijn, wat
tegen onze stelling strijdt.
·
W\j komen derhalve tot het beslttit: Bij elkf3n omkeerbaren
isothermisohen kringloop is de totale arbeid 0.
Om in te zien dat in deze stelling iets wordt uitgedrukt,
dat niet reeds uit de wet van het behoud van arbeidsvermog~n volgt, moet men bedenken dat er bij een isothermischen
kringloop altijd een warmtereservoir is, en dat ten koste van
daaraan ontleende warmte wellicht arbeid had kunnen worden verricht.
Uit de wet van het behoud van arbeidsvermogen kan men
alleen afleiden dat de arbeid 0 is b\j een adiabatisch uitgevoerden kringloop.
§ 246. Vrije energie. De aan het slot van § 238 gemaakte
opmerking omtrent de ongelijke mate waarin verschillende
vormen van arbeidsvermogen voor ons toegankelijk zijn, brengt
ons ertoe, het arbeidsvermogen dat in een stelsel van lichamen
aanwezig is, en het arbeidsvermogen waarover wij onder deze
of gene omstandigheden beschikken kunnen, van elkaar te
onderscheiden.
Hoe het met het bedrag van dit laatste gesteld is, zullen
wti vooreerst in een eenvoudig geval nagaan.
Verbeelden wij ons een gasmassa die door een warmteieservoir op standvastige temperatuur wordt gehouden, zoodat
alle veranderingen die ziJ ondergaan kan, isothermisch z\jn;
stellen wij ons bovendien voor ctat die veranderingen bestaan
in uiterst langzame en dus omkeerbare uitzettingen en samendrukkingen.
Daar bij uitzetting arbeid kan worden verricht, besluiten
wij dat in het stelsel, bestaande uit het gas en het warmtereservoir, een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen beschikbaar
is. Ten einde een bepaald getal daarvoor te kunnen aangeven,
stellen wij vast tot hoever wij de uitzetting willen laten gaan
(verg. § 126). Wij kiezen dus een of ander groot volume V
uit en letten op den arbeid dien het gas bij uitzetting tot dat
volume kan verrichten.
Terwijl wij nu de uitdrukking "beschikbare energie" ver-

377
vangen door den onder de vastgestelde omstandigheden ge.bruikolijken term vrije energie, kunnen wij zeggen:
De vrije energie wordt gemeten door den arbeid dien het gas
kan verrichten als het zich isothermisch en op omkeerbare wijze
van het volume dat het in werkelijkheid inneemt, tot het vastgestelde groote volume V uitzet.
Uit deze definitie volgt aanstonds:
a. De vrije energie is des te grooter naarmate het gas in
een kleiner volume is samengeperst.
b. Zet het gas zich werkelijk uit, maar niet tot het volume
V, dan neemt de vrije energie af met een bedrag gel~jk aan
den verrichten arbeid.
c. Omgekeerd kost samendrukking van het gas een arbeid,
gelUk aan de toename van de vrije energie.
Dat de vrije energie iets anders is dan het in het gas aanwezige arbeidsvermogen, valt aanstonds in het oog als men
bedenkt dat dit laatste, zoo lang de temperatuur even hoog
bl\jft, bij elk volume even groot is (§ 229), en dat dan ook
de arbeid bij een isothermische uitzetting ten koste van het
warmtElreservoir verricht wordt. Toch spreekt men van llo
vrije energie van het gas, waarmee men intusschen alleen wil
te kennen geven dat de mogelUkbeid dat b\j een gegeven
reservoir een arbeid verricht wordt, te danken is aan de aan·
wezigheid van het gas, dat zich meer of minder ver kan uitzetten.
Van andere lichamen of stolsels van lichamen geldt hotzelfde als van de hier beschouwde gasmassa. Wü onderstellen
weer dat de temperatuur door oen warmtereservoir constant
wordt gehouden en beperken ons tot omkeerbare veranderingen, waarb\j een reeks van evenwichtsteestanden wordt doorloopen. Kan nu het stelsel bij den overgang uit den toestand 8
waarin wij het beschouwen, naar een zekeren "nultoestand" N
een arbeid ;f.; verrichten, dan zeggen wij dat het in den toestanel
S een vrije energie ;f.; heeft. Verricht het werkel\jk, bij den overgang van den toestand S naar een anderen toestand S', een
zekeren arlJeid, dan is de vrije energie met een daaraan gelijk
bedrag afgenomen. Daarentegen beantwoordt aan elken arbeid
dien w~j op het stelsel doen, een aan dien arbeid gelijke toename van de vrije encr:5ie.
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Op de volgende wijze kunnen wij de gegeven definitie toelichten en de beide
laatste stellingen bewijzen.
Stel dat een stelsel langs twee verschillende wegen (isothermisch en omkeerbaar) uit den toestand S in den toestand S' kan overgaan, en rlat het op
den ecnen weg een arbeid A1 en op den anderen weg een arbeid A 2 verricht.
Men kan het stelsel langs d.en eet·sten weg uit den toestand S in den toestand S' doen ovet·gaan en het langs den twreden weg in den toestand S
terugbrengen. De arbeid zal da'n zijn A1 - A2• W\j weten echter(§ 245) dat
de arbeid bij een isothermischen omkeerbaren kringloop 0 i~; du:;: A1 = A2 ,
d.w.z.: de arbeid is alleen afhankelijk van den begin- en den eindtoestand.
Omdat dit zoo is, kan men de vrije energi,e in een toestand S meten door
den arbeid dien het stelsel bij den overgang naar den nultoestand N kan
venichten, zonder dat men behoeft aan te geven langs welken wPg de overgang zal plaats hebben.
Beschouwen wij verder twee toestanden S en S', waaraan de waai·den ,j; en
.);' van de vrije enet·gie beantwoorden. '\Villen wij weten welken arbeid het
stelsel bij den overgang van S nam· S' venieht, dan kunnen wij dien overgang langs een willekeut·igen weg doen plaats hebben. Wij stellen ons voor
dat het stelsel eerst in den nultoestand N en dan in den eindtoestand S'
wordt gebracht. Bij den overgang van S naar N venicbt het een m·beid .);,
bij den overgang van N nam· 8' een arbeid-t'; derhalve is bij eiken overgang van Snaar S' de arbeid A= ,j;- ,j;'. Deze uitkomst gaat ook door wanneer t' > t en A negatief is. Dan kunnen W\Ï ook zeggen dat de door ons
op het stelsel gedane arbeid- A gelijk i:; aan de aangroeiing van de vt·ije
energie.

Daar w\i van de kinetische energie die aan de beweging
van een lichaam in zijn gelieel of van de zichtbare deelen
daarvan te danken is, ten volle part\j kunnen trekken, en
eveneens van de potentieele energie die aan krachten zooals
de zwaartekracht beantwoordt, zullen wij deze beide vormen
van arbeidsvermogen tot de vrije energie rekenen. De vrije energie
bestaat dus in het algemeen uit drie deelen, de twee laatst·
genoemde en die welke het lichaam zou hebben, als het, zon·
der zichtbare beweging en vrij van de bovengenoemde krachten, in denzelfden toestand verkeerde, waarin het zich in
werkelijkheid bevindt.
247. Veranderingen van de vrije energie bij omkeerbare
en niet omkeerbare verschijnselen. a. Wij beschouwen als
voorbeeld een vast veerkrachtig lichaam en wel, om de ge·
dachten te bepalen, een staaf (Fig. 124, blz. 245) die met het
eene uiteinde is vastgeklemd. Van het gewicht zien wij af en
wij onderstellen dat een warmtereservoir (de omringende lucht
b.v.) voor het standvastig blijven van de temperatuur zorgt.

a
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W\j denken ons de staaf eerst in den toestand dien hij aanneemt wanneer er geen uitwendige krachten op werken, en
dien wij den natuurlijken toestand zullen noemen; vervolgens
brengen wij door een kracht aan het vrije uiteinde, loodrecht
op de lengte, een doorbuiging te weeg. Door niet plotseling
een groote kracht uit te oefenen, maar met een zeer kleine
te beginnen, die wij dan langzamerhand laten aangroeien, verzekeren wij ons ervan, dat de staaf op elk oogenblik in een
evenwichtstoestand verkeert, d. w. z: in een toestand die onder
den invloed van de op het beschouwde oogenblik werkende
kracht voortdurend zou kunnen bestaan, zoodat de deformatie
op omkeerbare wijze tot stand komt.
Ten slotte hebben wij een zekeren arbeid Ijl gedaan en een
even grooten arbeid zal de staaf b\j langzamen terugkeer tot
den natuurlijken toestand kunnen verrichten. Nemen wij dezen
laatsten voor den nultoestand (§ 246), dan moeten w\j dus aan
de gebogen staaf een vrije energie ·.jJ toekennen. Ter onderscheiding kunnen wij deze de vrije energie van cle clefonnatie
noemen.
b. Heffen w\j de kracht die de doorbuiging heeft teweeg gebracht, plotseling op, dan schommelt het lichaam om den natuurl\jken stand heen en weer. Bij afwezigheid van elken
weerstand houdt die beweging nooit op en blijft cle totale vrije
energie in clen loop daarvan. onveranderd. Op het oogenblik
waarop de natuurlijke toestand bereikt is, is wel is waar de
vrije energie van de deformatie verdwenen, maar de staaf
heeft dan wegens z\jn (zichtbare) beweging een kinetische
energie, dus een anderen vorm van vrije energie, gekregen,
waarvan het bedrag, zooals men kan aantoonen, gelijk is aan
de verloren vrije energie van de deformatie.
Om dit te bewijzen, stellen wij ons den volgenden hingloop voor. Nadat
de staaf op de gezegde w\jze in den natuurlijken toestan(l gekomen i;;, en de
kinetische energie H heeft gekregen, ontnemen wij hem die plotseling doo1·
hem een arbeid E te laten venichten. Vet·volgens brengen wij het lichaam
langzaam, doot· een geleidelUk aangroeiende kracht, in den gedeformeerden
toestand terug, waarbij wij een arbeid I); verrichten, en dus de staaf een ar·heid - t doet. Daar nu een isothermbelle kringloop volbracht is en alles ook
in omgekeet·de richting had kunnen plaats hebben, moet de totale arbeid 0
zijn. Daaruit volgt: E-t= 0, E= ,);.
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c. Tot verdere toelichting merken wij nog het volgende op.
Wanneer men van alle warmteverschijnselen mocht afzien
(zoodat er ook van geen warmtereservoir sprake kon zijn) en
zich mocht voorstellen dat de deeltjes van de staaf, wanneer
deze in zijn geheel in rust is, vaste standen hebben, btj welke
de aantrekkende en afstootende krachten die zij, door tusschenkomst van een medium, op elkaar uitoefenen, evenwicht maken met de uitwendige krachten, zou men mogen zeggen dat
de gebogen staaf een zekere potentieele energie heeft er. dat
bU de schommelingen een afwisselende overgang van deze in
kinetische energie en omgekeerd plaats heeft. Zooals reeds in
§ 144 werd opgemerkt, is deze opvatting, al wijkt zij misschien
bij menig vast lichaam niet ver van de waarheid af, niet gehE;~el juist. Veiliger is het daarom, ons niet in het mechanisme
van de verschijnselen te verdiepen en eenvoudig van het
arbeidsvermogen van een gedeformeerd lichaam te spreken. Dit
hebben wij in het begin van Hoofdstuk II gedaan. Daar wij
toen nog nieL van den overgang van warmte van het eene
lichaam naar het andere gesproken haddJn, werd stilzwijgend
ondersteld dat de veranderingen adiabatisch plaats hebben. Is
dit het geval, dan kan men inderdaad zeggen (§ 117) dat de
arbeid die.n wij aan het deformeeren besteden, gelijk is aan
een vermeerdering van het arbeidsvermogen van het lichaam
en dat bij trillende bewegingen de som van het inwendige
arbeidsvermogen en de kinetische energie constant blijft.
De stellingen over de vrije energie gelden in een ander geval, nl., waaraan wij nog eens uitdrukkelijk herinneren, voor
isothermische veranderingen. Wanneer wij een staaf bij stand·
vastige temperatuur buigen, mogen wij niet zeggen dat de
energie die in het lichaam aanwezig is, toeneemt met een
bedrag, gelijk aan den door ons verrichten arbeid; er kan nl.
eenige warmte aan het reservoir zijn afgestaan of onttrokken
(in welk geval de temperatuur zou zijn veranderd, zoo de
verandering adiabatisch had plaats gehad). Evenmin mogen wij
zeggen dat bij de trillende beweging het totale arbeidsvermogen van de staaf zelf onveranderti blijft; ook nu kan er warmte
overgaan van de staaf naar het reservoir en omgekeerd. Daarentegen kunnen wij wel verzekerd zijn, vooreerst van de onver-
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anderlijkbeid van het arbeidsvermogen dat in dit laatste geval
de staaf en het reservoir te zamen hebben, en ten tweede
van de juistheid der regels die op de vrtje energie betrekking
hebben.
Daarbfj verdient het vooral de aandacht dat deze regels in
vorm overeenstemmen met andere die men in de mechanica
aantreft, en waarin van potentieele energie sprake is. Evenals
deze laatste in den evenwichtsstand van een slinger een
minimum is, wordt onder al de toestanden waarin de beschouwde staaf door een vormverandering kan gebracht worden, de natuurlijke toestand hierdoor gekenmerkt dat voor
dezen de vrije energie kleiner is darJ, voor elken anderen. Dat
de onveranderlijkheid van het totale arbeidsvermogen van een
heen- en weergaanden slinger analoog is aan de on veranderlUkbeid van de totale vr~je energie bij de trillende staaf, valt
aanstonds in het oog; men zou trouwens ook bij den slinger
(§ 246) van "vrije energie" kunnen spreken.
d. Intusschen gelden stellingen, zooals wij die in Hoofdst .. II
voor het arbeidsvermogen in ztjn geheel hebben leeren kennen, in het algemeen niet voor de vrije energie. Deze neemt
niet alleen af, wanneer het Btelsel een arbeid verricht, maar ook
in menig geval, waarin het dit niet doet. Zulk een, men zou
kunnen zeggen "nuttelooze" vermindering van de vrije energie
("verspilling of dissipatie van energie") valt bij vele niet omkeerbare verschijnselen op te merken.
Als eerste voorbeeld kan weer de veerkrachtige staaf dienen.
In werkelijkheid worden de trillingen daarvan door weerstanden van verschillenden aard uitgeput en gaat dus de aanvankelijk bestaande vrije energie van de deformatie verloren.
Evenzoo neemt, telkens wanneer zichtbare bewegingen door
een wr\jving worden vernietigd, de vrije energie af, omdat de
oorspronkelijke kinetische energie, die wij daartoe rekenen
moeten, verdw\int. Ook met de in § 246 beschouwde gasmassa
kan een proef worden genomen, waarbij, zonder dat er een
arbeid verricht wordt, de vrije energie kleiner wordt. Dit is
het geval als het gas .. zich in een ledige ruimte stort, waarbU
de temperatuur, zooals wij weten (§ 229), onveranderd blijft,
zoodat wij de vrije . energie vóór en na de uitzetting met

382

elkaar kunnen vergelijken. Na de proef is het gas minder in
staat om door een isothermische en omkeerbare uitzetting tot
het volume V (§ 246) een arbeid te verrichten dan oorspronkelijk. Dat hierin geen tegenspraak met de wet van het behoud van arbeidsvermogen gelegen is, zal men gemakkelijk
inzien; terwijl de gezamenlijke energie van eert stelsellichamen
onveranderd bl~jft, kan zij zeer goed minder toegankelijk voor
ons worden.
De neiging van de vrije energie om af te nemen vertoont
zich bij. vele verschijnselen waarover w\j hier niet kunnen
uitweiden, ook hierdoor b.v. dat, wanoneer een lichaam een
arbeid verricht, de vrije energie dikwlils meer afneemt dan
aan dien arbeid beantwoordt. Wordt er noch door, noch op het
stelsel een arbeid gedaan, dan is de regel dat bij niet omkeerbare veranderingen, b.v. bij die waardoor een evenwichtstoestand
bereikt 'l})ordt (§ 235), als zij bij standvastige temperatuur plaats
hebben, de vrije energie afneemt. In den evenwichtstoestand zelf
is zij een minimum, een stelling die bij beschouwingen over
physische en chemische evenwichten veelvuldig wordt toegepast.
Een enkel woord ten slotte over de definitie die wij van
de vrije energie gegeven hebben. Daarin was bepaaldel~jk sprake
van den arbeid dien het stelsel kan verrichten als het langs
omkeerbaren weg uit den werkelijk bestaanden toestand in den
nultoestand overgaat. De in het woord "omkeerbaar" gelegen
beperking was noodig omdat, als de overgang op andere wijze
plaats heeft, volstrekt niet dezelfde arbeid verricht wordt.
Men kon het gas zich tot het volume V laten uitzetten door
het zich over een oorspronkelijk ledige ruimte te laten verspreiden; dan zou het in het geheel geen arbeid verrichten.
De omstandigheid dat ook·van isothermische verandet•ingen gesproken werd,
heeft ten gevolge dat wij op gt·ond van de gegeven definitie alleen voor toestanden in welke het lichaam dezelfde temperatuur heeft, de waarden van de
vrije enerp:ie kunnen vergelijken (zie intusschen § 253, b).

§ 248. Kringloopen van Carnot. Wij keeren nu terug tot kringloopen
waarbij het werkende lic.haam twee verschillende temperaturen .aanneemt. Niet alleen bij een gas, maar ook bij andere lichamen kan
zulk een kringloop uit twee isothermische en twee adiabatische veranderingen worden samengesteld; als dat het geval is, spreekt men
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van een kringloop van CAHNOT, daar deze natuurkundige het eerst ('1824)
uit de besehouwing van zulk een cyclus van veranderingen belangrijke
gevolgtrekkingen heeft afgeleid.
WU kunnen ons L.v. voorstellen dat een verticaal opgehangen metaaldraad, onderworpen aan een spannende kracht die men kan regelen, eerst
isothermiseh wordt uitgerekt, dat vervolgens die uitrekking adiaLatiseh
wordt voortgezet (waarbij de temperatuur verandert), dat dan een isothermische samentrekking volgt, en dat einqelijk door een adiabatische samentrekking de oorspronkelijke toestand weer bereikt wordt. Hierhij kan
ten slotte een zekere arbeid verricht zijn, en men zou daarvan werkelijk
partij kunnen trekken door de beweging van het benedeneinde op een
vliegwiel over te brengen en op een of andere wijze op gesehikte oogenblikken den draad automatisch in gemeenschap te laten komen met de
warmtereservoirs, of daarvan te doen scheiden.
Men zou dan een inrichting hebben, die even goed als een stoomWGrktuig een calorische machine kon lteeten, en dergelijke maehines, met
kringloopen van CARNOT, kunne!\ ook voor allerlei andere werkende
lichamen worden verzonnen.
Wij zullen de twee warmtereservoirs R 1 en R 2 , en de absolute tempcraturen daarvan 1~ en T2 noemen. Wij onderstellen dat 7~
T2 is.
Verder nemen wij aan dat de veranderingen zeer langzaam gebeür
ren, en dat het werkende lichaam ee1·st dan met een warmtereservoü· in
aanraking wordt gebracht, wanneer het door de voorafgegane adiabatische verandering de temperatuur Vlln dat reservoir heeft aangenomen. De krmgloop kan dan zoowel in de eene als in de andere richting doorloopmz worden.
BU een dezer richtingen -- wij zullen deze de eerste noemen,_
levert de kringloop een zekeren positieven mechanischen arbeid A ; het
is gebleken dat daarbij het lichaam altijd een hoeveelheid warmte Q1
aan het reservoir R 1 van de hoogste temperatuur ontleent, en een hoeveelheid Q2 aan R 2 afstaat. Natuurlijk is Q1 Q2 ; het verschil Q1 - Q2
beantwoordt nl. aan den arbeid. Wij kunnen gevoegelijk zeggen dat,
terwijl de hoeveelheid warmte Q1 - Q2 verbruikt is om arbeid te verrichten, de hoeveelheid Q2 van het reservoir R 1 naar het reservoir R 2
is overgebracht. Derhalve:
Het is onmogelijk, dom· een kringloop van CARNOT een hoeveelheid
warmte, die aan een 1''!servoir van lwoge temperatuur ontleend wordt,
geheel in mechanisch arbeidsvermogen om te zetten; een gedeelte van
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deze warmtehoeveelheid wordt als wm-mte teruggevonden, en wel in
een lichaam (nl.. R 2) van lagere temperatuU1·.
De breuk
Ql-Q2
m= Ql '
die aangeeft welk gedeelte van de aan R 1 onttrokken warmte tot het
verrichten van arbeid gebruikt wordt, noemen wij het nuttig effect van
den kringloop.
Het getal
1
Q.
= ---1
n=Q
m
. 1- 2
g~eft aan hoeveel calorieën van R 1 naar R 2 worden overgebrachttegen
één .;alorie die voor mechanischen arbeid dient.
Wordt de kringloop in omgekeerde richting, dus in de tweede richting, doorloopen, dan is de arbeid van het werkende lichaam negatief,
nl. - A, m.a.w. de uitw~ndige krachten verrichten een arbeid+ A.
Aan R2 wordt een hoeveelheid warmte Q2 onttrokken, en aan R 1 een
Q2 is. Dus: het is mogelijk met een
hoeveelheid Q1 gegeven, die
kringloop van CARNOT in de "tweede" richting een hoeveelheid warmte
Q2 .van het koude reservoir naar het warme over te brengen; daartoe
moeten echter uitwendige krachten een positieven arMid verrichten.
Vom· her arbeidsve1-mogen dat daarbij buiten het werkende lichaam
verdwijnt, komt warmte (nl. Q1 - Q2) in de plaats, en wel wordt deze
wa1-mte, met de ove1•gebrachte, in het reservoir van hooge temperatuur
gevonden.
Evenals wij ons een calorische machine kunnen voorstellen, waarin het
werkende lichaam een kringloop van CARNOT in de eerste richting uitvoert, kunnen wij ons een dergelijk werktuig verbeelden, waarin een
kringloop in de tweede richting plaats heeft. Terwijl echter in de eerste
machine de wenteling van het vliegwiel door den arbeid van het werkende lichaam versneid wordt, zal in het tweede werktuig het vliegwiel
arbeidsvermogen verliezen, en moet het dus door uitwendige krachten in
beweging worden gehouden .
. Wij merken nog op dat men, na het aanbrengen van eenige wijzigingen,
elke werkelijke uitgevoerde calorische machine in tegengestelde richting
als gewoonlijk zou kunnen laten loopen. Men 'kan het b.v. zoo inrichten
dat bij de stoommachine van Fig. 214 (blz. 369) de zuiger naar boven gaat
als de cilinder met den condensator Q, en naar beneden als hij met den
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stoomketel P is verbonden. Het werktuig is dan een pomp geworden,
waarmee men waterdamp uit den condensator zuigt en in den ketel
verdicht.
Intusschen wordt hierbij de werking niet volkomen omgekeerd, want,
zooals men gemakkelijk zal inzien, komen niet geheel dezelfde toestanden meer voor. De stof bevindt zich dan ook bij de in Fig. 214 bedoelde
stoommachine niet voortdurend in een evenwichtstoestand. Als b.v. de
met stoom van hooge spanning gevulde cilindèr C met den condensator,
die damp van kleinere spanning bevat, in gemeenschap komt, is er geen
evenwicht.
De kringloopen van CARNOT daarentegen zijn volkomen omkeerbaar,
~ 249. Grootte van het nuttig effect. Twee kringZoopen van CAHNOT
met verschillende werkende· lichamen, rnaar met dezelfde hooge en
lage temperatuur, hebben hetzelfde nuttig eff'ect.
Men kan dit afleiden uit het volgende beginsel, dat door CLAusrus
(1850) tot uitgangspunt van zijn hesehomvingen over de mechanische
warmtetheorie (thermodynamica) werd genomen.
Het is onmogelijk dat een hoeveelheid warmte van een lichaam vart
lagere naar een lichaam van hoogere temperatuur overgaat, zonder
dat gelijktijdig nog andere veranderingen plaats hebben.
Ziehier, hoe men uit dit beginsel de bovengenoemde stelling afleidt.
Stel dat bij twee kringloopen van CARNOT-met de temperaturen T1 en
T 2 het nuttig effect verschillende waarden rn 1 en m 2 heeft. Dan zal ook
het getal n (§ 248) verschillende waarden n 1 en n 2 hebben. Stel n 2 n 1•
Laat dan in een calorische machine de eerste kringloop in de eerste
richting en in een tweede werktuig de tweede kringloop in de tweede
richting plaats hebben; laat de beide werktuigen een gemeenschappelijk
vliegwiel hebben en van dezelfde warmte-reservoirs R1 en R 2 voorzien
zijn. Het arbeidsvermogen van het vliegwiel wordt dan door het eerste
werktuig vergroot, en door het andere verkleind. Wij kunnen de hoeveelheden van de werkende lichamen zoo kiezen dat de eene machine evenveel arbeid verricht als voor de beweging van de andere vereischt is;
dan kan het eene werktuig juist het andere drijven, en alles te zamen
genomen wordt noch warmte in mechanisch arbeidsvermogen omgezet,
noch omgekeerd.
Stel dat in de eerste machine a calorieën, aan R1 ontleend, worden
verbruikt; dan brengt de tweede evenveel warmte in dit reservoir terug.
Maar bij den eersten kringloop gaan bovendien n 1 a calorieën van R 1
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naar R 2 , en bij den tweeden n 2 a calorieën van R 2 naar R 1 over. Daal~
n 1 is, zou ten slotte een zekere hoeveelheid warmte, nl. (n 2 - n 1) a
calorieën, van het koude naar het warme reservoir zijn overgegaan, wat
tegen het grondbeginsel van CLAUSJUS strijdt.
Door een dergelijke redeneering, waarbij men echter den eersten kringloop in de tweede en den anderen in de eerste richting moet doen
plaats hebben, bewijst men dat n 2 niet kleiner dan n 1 kan zijn. Derhalve
moet n 1 = n 2 , en dus ook m 1 = m 2 zijn.
n2

>

Men kan nu uit de eig.emchappen van de gassen afleiden dat bij
een kringloop van ÜARNOT met een gas dat de in het vijfde hoofdstuk
behandelde eigemchappen heeft, het nuttig effect de waarde

m=

Tl-T2
T

(1)·

l

heeft, als T1 en T2 ·de absolute temperaturen zijn. Derhalve heeft ook
voor elken anderen kringloop van ÜARNOT, welk lichaam ook gebruikt
wordt, het nuttig effect deze waarde. Daaruit volgt

of

(2)'
een vergelijking die tot vele belangrijke gevolgtrekkingen aanleiding heeft
gegeven.
Om de formule (1) voor een gas af te leiden zullen wij de evenredigheid (2)
bewijzen. Daartoe merken wij op dat bij een isothermische uitzetting het inwendige arbeidsvermogen niet verandert(§ 229) en dus de opgenomen warmte
aequivalent is aan den verrichten a1·beid. Als AB CD (Fig. 215) den kringloop
voorstelt, moeten wij dus bewijzen:

OppervL ABba: Oppervl. DCc d = 1'1 : T2

•

•

•

•

(3)·

Zij E F een isothet·mische lijn, op oneindig kleinen afstand van AB getrokken, en dus beantwom·dende aan een tempemtuur 1'', die oneindig weinig lager
is dan T1 • Wij trekken tusschen AB enE F een willekeurige adiabatische lijn
G H, en vergelijken de volumina en de drukkingen in de toestandenG en H.
Het product van den druk en het volume door R T voorstellende (§ 219),
hebben wij voor de toestanden G en H

OgXgG=RT1

•••••••••

(4)

en

OhXhll=RT'

(5)

Vet·det• merken wij op dat de arbeid van het gas bij de adiabatische uitzetting G H gelijk is aan de vermindering van de inwendige energie. Daar nu de
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inwendige energie latlgs de geheele lijn AB dezelfde waarde heeft, en eveneens
langs de lijn E F, moet de bedoelde arbeid voor elke adiabatische lijn tusschen
AB en EF dezelfde waarde hebben. Stel deze waarde door EVoor. Dan is dus,
daar voo1' den inhoud van de strook g G H h met de oneindig kleine basis g h
het product van die basis met g G mag genomen worden
gh
g G = E • • • • • • • • • • (6)

x

gh
Uit (4) en (6) volgt 0 g

E

= !CT;

.

en dus voor de verhoudmg

Oh

7Yg de1· volu-

mina in H en G een waa1·de
E

a.=;.i

+ R1\'

die onafhankelijk is van de ligging van G op de lijn A B. Verd·er volgt uit
(4) en (5), als men de verhouding van de

drukkingen~-~

door (3 voorstelt,

T'
ct. (3 ='i';'
zoodat ook (3 onafhankelijk van de ligging van G moet z\jn. Men kan dus de
figuur a AB b in eE F f doen overgaan door alle abscissen in verhouding van
1 tot a., en alle ordinaten in verhouding van ·1 tot (3 te vemnderen. Het
oppel'Vlak verande1·t dan in verhouding van 1 tot a. (3, waaruit volrt
Oppervl. EFfe
T'
Oppervl. ABba.= ·r;·
Stelt men zich nu voor dat tusschen AB en D Coneindig vele isothermische
1\jnen w01·den ingelascht, aan temperaturen beantwoordende, die met oneindig
kleine verschillen afdalen, en past men telkens op twee op elkaar volgende
lijnen de zooeven verkregen uitkomst toe, dan komt men gemakkel\jk tot
de evenredigheid (3).
§"250. Nuttig effeet bij een niet omkeerbaren kringloop. vVij heschouwen nu een kringloop met de warmtereservoirs
en n2, die niet
omkeerbaar is, b.v. 1len kringloop die in de stoommachine van Fig. 214
plaats heeft. Wij nemen aan dat daarbij warmte voor mechanis~:hen arbeid
gebruikt wordt, en stellen het nuttig efl'eet door m1 voor; hierbij be-

nl

hoort het getal n 1 =

__'!_ -1.
ml

Wij kunnen nu dezen kringloop op de in

het begin van de vorige ~ aangegeven wijze koppelen met ern omkeerbaren kringloop, waarvan wij het nuttig elfeet r11 2 zullen noemen, terwijl
wij n 2 =

;!; -1 stelle~. Door de in de vorige §gebezigde re1lrneering

kunnen wij dan bewijzen dat n 1 niet kleiner dan n 2 , en dus m 1 niet
grooter dan m. 2 kan zijn. Een waarde van m 1 , kleiner dan w 2, kleiner
T-T
dus dan ~~. is eehter niet uitgesloten, en inderdaqd bl~jkt lwt nut1

tig effect van een werkelijke (en dus niet geheel omkem·bal'e) calorische
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machine min of meer beneden deze breuk te liggen. Deze laatste is te
beschouwen als een grens, die men nooit geheel kan bereiken.
Wellicht is het goed, er op te wijzen dat men, als men voor een stoom-

T~ wil berekenen, die het hoogste bereikbare
effect voorstelt1 onder 11 verstaan moet, niet de temperatuur van

machine de breuk T1 T

l

nuttig
den vuurhaard, maar die van het water in rlen stoomketel. Deze temperatuur bepaalt de dampspanning en men zou den vuurhaard kunnen
vervangen door een warmtereservoir van die temperatuur, als dit maar
voldoende warmtecapaciteit had en het vermogen om snel genoeg warmte
aan het water te geven.
Wat men te doen h-eeft om het nuttig effect zoo hoog mogelijk op te
voeren, is na het voorgaande duidelijk. Vooreerst moet men het werk-

tuig zooveel mogelijk tot de omkeerbaarheid doen naderen en in de
tweede plaats moet men b·achten, T1 zoo hoog mogelijk en T2 zoo laar;
mogelijk te maken (voor het nuttig effect kan nl. geschreven worden:
1-

~h, Welk werkend lichaam men wil bezigen hangt van verschillende
l

overwegingen van praktischen aard af, o. a. van deze, welk lichaam het
best verhitting tot een hooge temperatuur toelaat. Maar, daarvan afgezien, zijn er geen theoretische gronden waarom men aan heteene lichaam
de voorkeur boven het andere zou moeten geven.

§ 251. Willekeurige kringloop. Er bestaat een belangt·ijke stelling die voor
iedereiJ> kringloop geldt, wanneer hij maar aan deze voorwaarde voldoet, dat
het werkende lichaam op elk oogenblik in al zijn deelendezelfde temperatuur
T heeft. Deze temperatuur kan op deze of gene wijze, misschien aanhoudend,
veranderen, en allerlei toestanden, die volstrekt geen evenwichtstoeRtanden behoeven te zijn, kunnen elkaar opvolgen. In het algemeen zullen gedurende de
veranderingen zekere warmtehoeveelheden worden opgenomen of afgestaan;
wij zullen opgenomen warmte met het positieve teeken en afgegeven warmte
met het negatieve teeken aanduiden.
Wij verdeelen den hingloop in oneindig kleine stappen ~n stellen voor een
daal'Van de, natuurlijk oneindig kleine, opgenomen hoeveelheid war·mte doot· Q
voor. De .bedoelde stelling zegt dan dat de algebraïsche som
. . . (7)

over den geheelen kringloop uitgestrekt, niet positie( kan zijn.
Om dit te bewijzen zullen wij elke hoeveelheid warmte die het werkende
lichaam llf moet ontvangen, aan een zelfde reservoir K ontleenen, dat een
zekere temperatum· 9- heeft, en elke hoeveelheid warmte die M moet afstaan,
aan dat reservoir geven. Wij kunnen dit langs omkeerbaren weg doen, wan-
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neer w\j telkens van een hulplichaam, b.v. een gasmassa, gebruik maken, dat
een kringloop van CAIC-WT ondergaat, waar· bij het lichaamMen het reservoir
K de rol spelen, die wij vroeger· (§ 248) aan R 1 en R 2 hebben toegekend. Om
dan aan M, terwijl dit lichaam de temperatum· T heeft, de hoeveelheid warmte
Q, positief of negatief, te geven, moet uit K een hoeveelheid
Q

9-1,

wor·den geput. Is dns de geheele kr-ingloop volbracht, dan bedraagt de uit K
verdwenen warmte
Q
9- :i:

-t·

Nu is er ten slotte noch aan het lichaam M, noch aan de gasmassa waarmee men telkens heeft gewerkt i P-b verander·d; was dus (7) positief, dan zou
de geheele bewerking geen anrler gevolg hebben dan dat uit Keen hoeveelheid warmte was verdwenen en geheel in mechanisch ar·beidsvermogen was
omgezet. Men heeft nu allen grond om dit voor· onmogelijk te honden.
In het hijzondere geval dat de hingloop van het lichaam M omkeerbaar· is,
kan de uitdrukking (7) ook geen negatieve waarde hebben. Keert men nl. alle
verander·ingen om, dan verandert elke warmtehoeveelheid van teeken en zou
dus de som

~

j, wanneer zij eerst nr~gatief was, een positieve waarde krijgen,

waarvan de onmogelijkheid werd aangetoond. Er blijft dus alleen over dat
voor omkeerbare kringloopen
Q
:i:r=O
is. Noemé'lr wij kortheidshalve een hoeveelheid warmte, nadat zij gedeeld is
door de absolute temperatuur van het lichaam waardoor zij wordt. opgenomen
of afgestaan, een gereduceerde warmte hoeveelheid, dan luidt onze uitkomst:
Bij elk en omkeerbm·en kringloop ts de algebraïsche som van de gereduceerde toegevom·de wcwmtehoeveelheden 0.
Bfj een niet omkeerbaren kringloop daarentegen kan deze som zeer goed fJI!rt
negc~tieve waarde hebben, en heeft die werkelijk ook zoo goed als altijd, zooals
men door beBchouwingen die wij hier· moeten laten rusten, nader kan aantoonen.
§ 252. Entropie. Men kan, wanneer men de toestan'dsveranderingen van een
of ander lichaam bestudeert, onder al de toestanden waarvoor het vatbaar is,
er één uitkiezen, om daarmee alle ander·e te vergelijken. Laten wfj nu uit dien
eenen toestand N langs omkeer-baren weg het lichaam ove1·gaan in den toestand A,
dan kan men bewijzen dat de som van de gereduceerde warmtehoeveelheden die
men daarvoor moet toevoeren, een geheel bepaalde waarde heeft, onverschill-ig
langs weilzen weg de bedoelde overgang plaats heeft, cl. w. z. welke lusschentoestanden daarb!i voorkomen. Men kan b.v. een gram water van 0° doen ove•·gaan
in verzadigden waterdamp van 100°, door e11rst van oo tot 100° te verhitten. en
dan de verdamping te doen plaats hebben, ofwel door eerst tot 50° te verwarmen,
dan het water te doen verdampen en eindelijk den damp op 100° te brengen,
waarbij dan het volume zoo~eregeld moet worden dat de damp ten slotte verzadigd is. Voor elk va.rt deze wegen moet nu !: -~dezelfde waarde hebben.
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Het bewijs voor deze stelling kan aldus worden gegeven. Zij ., de som van
de toegevoerde gereduceerde warmtehoeveelheden voor den eenen weg tusschen
-de toestanden N en A, en .,, de overeenkomstige som voor een anderen weg.
Door het lichaam langs den eersten weg uit deq toestand N in A te doen
overgaan, en het vervolgens langs den ande1·en weg in den begintoestand te1·ug
te brenge~ k~;ijgt men een kringloop van omkeerbare veranderingen, waarvoor
l:

~~ 0

l:

~

moet zijn. Maar voor het ee1·ste deel van dezen kringloop heeft

de waarde .,, voor het tweede de waarde- 11'· Derhalve moet 11- .,, = 0,

of ., = .,, zijn.
Om de beteekenis van deze uitkomst duidelijk in te zien, plaatsen wij ons
voor een oogenblik op het standpunt Van de vroegere theorie, volgens welke
de warmte een stof zou zijn. Toen men van deze opvatting uitging, moest men
natuurlijk aannemen dat een lichaam in den toestand A een bepaalde hoeveelheid warmte meer bevat dan in den toestand N, dat dus ook, hoe men den
overgang ook doet plaats hebben, toevoe1· van een bepaalde hoeveelheid warmte
vereisebt wordt. Dit is nu, omdat warmte verbruikt kan worden of ontstaan
kan, niet waar, maar wel kan men, wanneer men zich tot omkeerbare overgangen bepaalt, van de som de1· gereduceerde warmtehoeveelheden zeggen, wat
vroeger van de .som der warmtehoeveelheden zelf gezegd werd.
De- som der gereduceerde warmtehoeveelheden die men aan het lichaam
moet geven om het langs omkee1·baren weg uit den >multoestand" N in den
toestand A te brengen, wordt de entropie in dezen laatsten toestand genoemd.
Uit deze definitie kan het volgende wprden afgeleid:
a. Bij een willekeurige omkeerbare verandering (geen »kringloop") is de aangroeiing van de entropie gelijk aan de som van de gereduceerde toegevoerde
warmtehoeveel heden.
b. De entropie verande1·t dus niet bij een omkeerba1·e adiabatische uitzetting
of samendJ"Ukking.
c. Daár een isothermische uitzet~ing van een gas toevoe1· van warmte vereischt, is bij een bepaalde temperatuu1· de entropie van het gas des te gi':>Oter,
naarmate het volume grooter is.
§ 253. Regels voor niet omkeerbare _veranderingen. Laat een stelsel door
een of andere reeks van verande1·ingen, die niet omkeerbaar is, en die wij door
P zullen aanduiden, uit den toestand A in den toestand B overgaan, en zij
Q
l:p

T

de ~om van dll"gereduceerde toegevoerde warmtehoe veelheden. Wij kunnen ons
verbeêlden dat het stelsel door een nieuwe, en wel een omkeerbare, reeks van
veranderingen, die .wij door P' zullen voorstellen, uit den toestand B in den
toestand A wordt teruggebracht; wij verkrijgen aldus een niet omkeerba1·en
kringloop. Voor de ve1·anderingen P' is nu de som van de gei'erluceerde toegevoerde warmtehoeveelheden (§ 252, a)
!fa -!fb,

als .,,. de entropie in den toestand A en lfi de entropie in den toestand B is.
Voor den kringlqop is dus de meermalen genoemde som
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'Ep

Q

-T + '1a- '1b·

Dit moet nu een negatieve waarde hebben, d.w.z.
Q
Lp T + '1a- '1b < 0, . , . . . . . .

. (8)

een stelling, waarin nu alleen nog grootheden voorkomen, die op de niet omkeerbare veranderingen P, en op den begin- en eindtoestand betrekking hebben.
Wij passen deze stelling op een paar bijzondm·e gevallen toe.
a. Als de veranderingen P adiabatisch gebeuren verdwijnt de eerste term in
(8) en is dus
'1a

<'1b·

Bij alle niet omkeerbare veranderingen die zonder toe- of afvoer van warmte
plaats hebben, neemt dus de entropie toe. Men kan deze stelling op de geheele
stoffelijke wereld, als één stelsel beschouwd, toepassen en komt daardoor tot
een beknopte uitd1·ukking voor het gronddenkbeeld van dit hoofdstuk, dat in
de natuurverschijnselen een bepaalde richting valt op te merken.
b. Als de veranderingen P isothermisch plaats hebben, mag men voor den
eersten term in (8) schrijven
1

T"EQ.
Zij nu W de arbeid dien het lichaam verricht, ~. het arbeidsvermogen in
den toestand A, en ~b dat in den toestand B. Dan is volgens de wet van het
behoud van arbeidsvermogen, als wij de hoeveelheden warmte in arbeidseenheden uitdrukken,
'E Q = ~b - ~a
W,
zoodat, als men mBt het standvastige getal T vermenigvuldigt, de ongelijkheid
(8) overgaat in
(~b-T'1b)-(~a-T'1a)+W<0
. . • . • • (9)
In het geval dat de vPranderingen niet alleen isothcrmisch, mam· ook zonder
uitwendigen arbeid plaats hebben, is dus
Eb- T'1b < ~a- T'1a
. . • . . . . . (10)
Men kan voor eiken toestl,lnd van het lichaam de energie e, de entropie 11,
en dus- ook de functie

+

~-T11

. . . . . . . . . . . (11)

beschouwen. Het blijkt nu dat deze functie bij een isoth-ermische, niet omkeerbare verandering zonder uitwendigen arbeid afneemt, dus de eigenschap
heeft, die wij in § 247, d voor de v1·ije energie leerden kennen. Inderdaad blijft
men i.n overeénstemming met de vroege•· gegeven bepaling, wanneer men de
vrije ene•·gie als de grootheid (11) definieert. Dit volgt hieruit dat men voor
een omkeerbare verandering het teeken van ongelijkheid in (9) door het gelijkheidsteek-en moet vervangen, zoodat de door het lichaam ve1·richte arbeid
W gelijk wordt aan de vermindering van de g•·ootheid e- T>t.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

EIGENSCHAPPEN VAN VASTE LICHAMEN.

§ 254. Uitrekking en samendrukking van vaste lichamen.

Terwijl in het derde hoofdstuk werd afgezien van de wUzigin-gen die de grootte en de gedaante van vaste lichamen kunnen ondergaan, zullen wU die nu opzettel\jk bespreken. Daarbij
zullen wij van de denkbeelden der molekulaire theorie in mindere mate gebruik maken dan bij de behandeling van de gasvormige lichamen. Men kan zich voorstellen dat een vast
lichaam uit kleine deeltjes is samengesteld, die onder den invloed van de krachten die zij op elkaar uitoefenen, om bepaalde evenwichtsstanden heen- en weergaan, met snelheden
die des te grooter zijn naarmate de temperatuur hooger is.
Maar veel verder dan tot zulk een algemeen beeld van de
verschijnselen heeft men het nog niet gebracht.
De eenvoudigste vormverandering (deformatie) die wij te beschouwen hebben, is de lengtevermeerdering (dilatatie) van een
stàaf .door twee gelijke krachten die op de uiteinden in de
richting van de lengte werken, of, wat op hetzelfde neerkomt,.
door een kracht op het eene uiteinde, wanneer het andere is
vastgeklemd. Wij weten reeds dat dan aan elke doorsnede
een spanning bestaat, gelijk aan ieder van die krachten (§ 16-8, b).
Wat verder de uitrekking betreft, deze is gebleken bij niet al te
groote krachten evenredig met deze te zijn ; bovendien hangt zij
van de lengte en de doorsnede en van den aard der stof af. Zij
is met de lengte rechtstreeks en met de doorsnede omgekeerà.
evenredig, zooals men door een eenvoudige redeneering kan
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aantoonen. Verdeelt men nl. door een denkbeeldig plat vlak,
loodrecht op de lengte, een staaf in twee gelijke deelen, dan
is, wegens de spanning aan die doorsnede, elke helft aan even
groote uitrekkende krachten onderworpen als de geheele staaf,
maar van elke helft is de lengtevermeerdering half zoo groot
als die van de geheele staaf.
Beschouwt men daarentegen de staaf als uit twee andere
samengesteld, die elk een half zoo groote doorsnede hebben,
dan kan men zeggen dat elk deel aan de helft van de uitrekkende kracht is blootgesteld; de dilatatie zal dus half zoo
groot zijn als wanneer· een van die helften, op zich zelf genomen, door de volle kracht werd uitgerekt.
Wanneer P de uitrekkende kracht, l de oorspronkelijke
lengte, s de doorsnede en 7t de lengtevermeerdering voorstelt,
kunnen de meegedeelde wetten worden samengevat in de formule
.

(1)

waarin C voor elke zelfstandigheid een bepaalde waarde heeft.
Is deze constante eenmaal bekend, dan kan men voor elke
staaf, uit de beschouwde stof vervaardigd, d<:r uitrekking door
een gegeven kracht berekenen.
De omgekeerde waarde van C wordt de modulus van veerkracht (elasticiteitsmodulus) genoemd. Duidt men 'dezen door E
aan, dan wordt
1 Pl
(2)
u=~.---,
E s
waaruit volgt dat voor s = l en tl = l, P = E zou moeten
zijn. Van daar de definitie: de elasticiteitsmodulus is het getal
dat cle kracht voorstelt, die een staaf van de eenheid van doorsnede tot de dubbele lengte zou uitrekken, als nl. ook bij zeer
groote krachten tusschen 'deze en de uitrekking dezelfde verhouding bestond als bij kleine krachten.
Van deze bepaling uitgaande, kan men gemakkelijk weer
tot de vergelijking (2) komen, en het is duidelijk dat men,
zoodra u, P, l en s gemeten zijn, daaruit E kan afleiden.
In Tabel II aan het einde van dit boek vindt men voor eenige
stoffen de waarde van E in het- C-G-S-stelsel van eenheden.
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Dezelfde tabel. geeft ook in dynes de kracht aan, die noodig
is om een staaf van 1 cm 2 doorsnede te verscheuren.
De opgegeven getallen zijn alleen bestemd om tennaastebij het gedrag der verschillende stoffen aan te geven. Vaste lichamen kunnen nl.
door geschikte bewerkingen in zeer verschillende toestanden gebracht
worden. Een stuk staal b.v. wordt, wanneer men het eerst gloeit, en
dan plotseling afkoelt, breekbaar en hard, d.w.z. mo~ilijk te krassen en
te vijlen door langzame afkoeling daarentegen buigzaam en week. Dergelijke verschillen bestaan hij andere lichamen en als algemeenen regel
kan men stellen dat de physische constanten van een vaste stof in
·meerdere of mindere mate afhangen van den toestand waarin zij
door voorafgaande bewerkingen gebracht is.

Omtrent de in deze § besproken vormverandering moeten
wij overigens nog opmerken dat alleen dan de staaf in al zijn
deelen gelijkelijk wordt gedeformeerd, wanneer de uitrekkende
krachten gelijkmatig over de eindvlakki:m verdeeld zijn. Bij
een staaf die dun is in vergelijkilJg met de lengte, doet trouwens de wijze waarop de krachten worden aangebracht weinig
ter zake, maar bij een dikken en korten cilinder zullen krach·
ten die in de middelpunten van de '13indvlakken aangrijpen,
een geheel andere uitwerking hebben dan krachten die over
die vlakken verdeeld zijn.
In de onderstelling dat de bedoelde gelijkmatige verdeeling
bestaat, kan men

'fs

de spanning in de staaf per eenheid ·van

dqorsnede noemen. Verder is

![ de

dilatatie per lengte-eenheid.

Blijkens formule (2) is de elasticiteitsmodulus de verhouding
tusschen deze beide· grootheden..
Dè formule kan ook dienen om de samendrukking te be·
rekenen, die een staaf door twee krachten aan· zijn uiteinden
QndergaaL Dé waarneming heeft nl. geleerd dat krachten die
een slaaf een zekere uitrekking geven, een even groote verkorting
tewecgqrengen, wanneer hun richting wo1'dt omgekeerd.
§ 255. Verandering van de dwarsafmetingen bij een staaf
die in de .richting van de lengte wordt uitgerekt of samengedrukt. Een uitrekking in de richting· van de lengte gaat ge·
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paard met een samentrekking (contractie) in richtingen loodrecht
daarop, en omgekeerd een samendrukking volgens de lengte met
een uitzetting in de laatstgenoemde richtingen. Daarbij wordt de
verandering per lengte-eenheid die de afmetingen in deze richtingen ondergaan, gevonden door de verandering, eveneens per
lengte-eenheid, van de lengte van het lichaam met een breuk
fJ- te vermenigvuldigen, die voor elke stof een bepaalde waarde
heeft. Bij de meeste lichamen ligt fJ- tusschen 1/ 4 en 1/ 3 •
Is dus bij een staaf de lengte door een uitrekkende kracht
1 + ó maal grooter geworden, dan worden de dwarsafmetingen
in reden van 1 tot 1 - fJ- ó veranderd. Het volume wordt
(1 +iJ) {1 - fJ- ó) 2 maal grooter, en hiervoor mag men, als iJ,
zooals gewoonlijk, zeer klein is, schrijven 1 + {1 - 2 fJ-) iJ.
§ 256. Gelijktijdige samendrukking in verschillende richtingen. Coëtllcient van kubieke samendrukbaarheid. Wanneer
een lichaam van willekeurigen vorm aan een over het geheele
oppervlak even grooten normalen druk onderworpen wordt, nemen
alle . afmetingen in dezelfde verhouding af, zoodat de vorm niet
verandert. De verkleining van de afmetingen en ook die van
het volume is evenredig met den uitwendigen druk. Het getal
dat de verandering van de vol?lme-eenheid bij een uitwendigen
druk = 1 voorstelt, wordt de coëfficient van samendrukbaarheid
genoemd. Het hangt op eenvoudige wijze samen met de verkleining van de afmetingen. Worden deze nl. in reden van
1 tot 1 - /i veranderd, dan verandert het vo1.ume in reden
van 1 tot {1 - li)\ of, daar /i zeer klein is, in reden van 1 tot
1-3/i,

Met behulp van theoretische beschouwingen kan men den
coêffi.cient van samendrukbaarheid uit de grootheden E en fJvan de voorgaande § § afleiden; de uitdrukking
3 {1- 2 fJ-)
---E

geeft nl. aan, met hoeveel de eenheid van volume vermindert
door een druk van 1 dyne per cm 2 •
Om dit te bewijzen, beschouwen wij een rechthoekig parallelepipedum met
de ribben a, b, c. Wij brengen op de beide zijvlakken die loodrecht op de
ribbe a staan, een uitwendigen normalen druk p 1 aan, eveneens op de zijvlakken, loodrecht op b, een druk p 2 en op het derde paar zijvlakken een
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druk P3· Om de gedaante te bepalen, die het lichaam daardoo1· aanneemt, kan
men van het volgende algeroeene beginsel gebruik maken.
Wanneer op een lichaam verschillende k1·achten tegelijk werken, die elk op
zich zelf maar een kleine deformatie teweegbrengen, is de verplaatsing van een
punt de 1•esultante (in den zin van § 27) van de vm·plaatsingen die het do(lr elk
der krachten afzonderlijk krijgen zou. De verlenging van een lijn in het lichaam
is de algebraïsche som van de uitrekkingen van die lijn do01· de verschillende
krachten, elk afzonderlijk. Blijkens § § 254 en 255 zouden nu door den druk p 1
per vlakte-eenheid de ribben a, b en c veranderen met

+ fl. PIE,c,

_E!a
E'
door den druk p2 met

p.,

P2
+r1.Ea'

+ fJ.7fc,

en door den druk p 3 met

+ fl. P3Ea,

Pa
-Ec.

Bestaan al de drukkingen te gelUk, dan zijn dus de drie ribben geworden

a - Jll-,.. ~ 2'+ P_Û a,

b- ~=r:.<::J_±_Jll] b, enz.

Daàruit volgt, wanneer men p 2 = p 3 = p 1 stelt, voor de nieuwe waarde van
het volurne

abc

[1-~-E ~~p 1 ].

waaruit de boven voor den coëfficient van samendrukbaarheid opgegeven
waarde volgt.

Ook een vloeistofmassa kan onder den invloed van een op
zijn oppervlak werkenden normalen druk in evenwicht zijn
en wij weten reeds dat dan ook in het binnenste overal een
even groote druk bestaat. Hetzelfde is nu het geval bij een vast
lichaam dat in alle richtingen gelijkelijk wordt samengeperst. De
deelen daarvan die aan weerszijden van een willekeurig vlak
liggen, oefenen een druk loodrer.ht op dat vlak op elkaar uit,
die per vlakte-eenheid evenveel bedraagt als de uitwendige druk.
'Men kan dit toepassen om de deformatie te bepalen van een
hollen bol die aan de binnen· en buitenzijde aan een even
grooten druk, b.v. met behulp van een gasmassa, wordt blootgesteld. Het is duidelijk dat door een druk die alleen aan de
buitenzijde werkt, het inwendige volume verkleind, en omgekeerd door een druk alleen aan de binnenzijde het volume
vergroot zal worden, volumeveranderingen, die bij dunwandige

397

glasbollen zeer aanmerkelUk kunnen worden. Men zou nu
kunnen meerren dat, wanneer aan de binnen- en de buitenz~jde
de gelijke drukkingen p (per vlakte-eenheid) bestaan, het volume
niet zou veranderen. Dat dit echter onjuist is, blijkt als volgt.
Het is natuurlijk onverschillig, op welke wijze wij op den
binnenwand den druk uitoefenen. Een denkbeeldig middel nu
om dat te doen bestaat hierin, dat wij in de holte een kern
van dezelfde stof aanbrengen, die zoo nauw sluit, dat hij met
den wand (~én geheel uitmaakt. Wordt dan aan de buitenr.ijde
de druk f' aangebracht, dan ontstaat die ook overal in het
binnenste, en tegen den wand wordt werkelijk aan weerszijden
even sterk gedrukt. Alle afmetingen nemen nu echter af in
een verhouding die uit den cMfficient van samendrukbaarheid
kan berekend worden, en men komt tot hAt besluit:
Als een holle bol (of een vat van willekeurige gedaante) aan
de buiten- en de binnenzijde aan een druk p is blootgesteld, wordt
het inwendige volume evenveel kleiner als het geval zou zijn met
een daarin passende kern van dezelfde 8tof, tcanneer men daarop
denzelfden druk liet werken.
§ 257. Ruiging van een staaf. De s't aaf die in ~ H38, c besproken en
in F ig. 124 voorgestelel werd, ondergaat een vormverandering waarvan
wij nu de eigenaaräigheden gemakkelijk kunnen begrijpen. Verdeelen wij
het lichaam in gedachten in een groot aantal vezels in de richting van
de lengte, dan volgt aanstonds uit het vroeger gezegde dat de bovenste
vezels uitgerekt en de benedenste samengedrukt worden. Dientengevolge
neemt de staaf een gedaante aan, zooals in Fig. 218 is afgebeeld. Onder
de doo'rbttiging kunnen wij daarbij verFig. 218.
staan de verticale daling van het middelpunt (zwaartepunt) van het vrije eindvlak;
trouwens, wanneer de afmetingen van de
doorsnede klein zijn in vergelijking met de
lengte, is voor alle punten van het eind.vlak de ·daling nagenoeg hetzelfde.
Natuurlijk zal de toestand in de staaf
van het eene punt tot het andere geleideP
lijk veranderen. Worden de vezels aan de eene zijde· uitgerekt, aan de
andere samengedrukt, dan moet dus ergens in het midden van de staaf
een laag vezels gevonden worden, die aanvankelijk in een horizontaal
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vlak liggen en wel worden gebogen, maar niet van lengte Yentuderen;
bovendien zullen de uitrekkingen aan de eene en de samendrukkingen
aan de andere zijde des te grooter zijn, naarmate men vezels beschouwt,
die verder van die laag zijn verwijderd. In elke vezel wordt nu een
spanning of een druk, loodrecht op de normale doorsnede opgewekt, en
ook deze krachten zijn des te grooter, naarmate de afstand tot de zoo
even genoemde laag grooter wordt. In de figuur stellen de pijlen de
krachten voor, die door het deel A V van de staaf op het deel V B worden uitgeoefend.
Stelt men al de krachten naar links en eveneens al de krachten naar
rechts met elkaar samen, dan krijgt men de resultanten die in Fig.124
door S en R zijn voorgesteld. De afstand der aangrijpingspunten van
deze krachten is klaarblijkelijk iets kleiner dan de grootste afmeting d
van de staaf in verticale richting en kan dus door e d worden voorgesteld, waarbij e een breuk is, waarvan men de waarde door hoogere wiskundige beschouwingen kan aangeven. Was e bekend, dan kende men
ook de krachten S en R. Het moment van het koppel, uit dié krachten
bestaande, zou nl. zijn e d X R, en daar dit evenwicht moet maken met
het koppel (P, fJ) in Fig. 124, vindt men, als men den afstand van de
doorsnede V tot het uiteinde B door x voorstelt,

xP

R=---;([·

Uit deze uitkomst volgt dat de spanni~gen in de vezels des te grooter
worden, naarmate men verder van het vrije uiteinde der staaf komt. Van
A naar B neemt de uitrekking aan de bovenzijlle en de samenrlrukking
aan de benedenzijde voortdurend af en hetzelfde geldt van de kromming
der vezels. Deze worllen dus niet volgens een cirkelboog gekromd.
De gedaante van de staaf en het bedrag van de doorbuiging kunnen
door theoretische hesehou wingen, die wij hier achterwege moeten laten,
bepaald worden. Is l de lengte, dan wordt bij een staaf van cirkelvormige doorsnede met den straal r de doorbuiging gegeven door de formule
4 p

l8

s=3E7rr4.

(3)

Is de doorsnede een rechthoek met de verticale zijdeden de horizontale
zijde b, dan wordt
(4)

399
Het veelvuldig voorkomende geval van een staaf die (Fig. :&19) in
twee punten a en b ondersteund, en hal venvege daartusschen met: een
gewicht P bezwaard is, kan tot het geval van Fig. 124 en 218 teruggebracht worden. Vooreerst zullen de voorbij a en b uit~tekende deelen
van de staaf, tenzij zij zeer lang zijn, door hun gewicht geen merkbaren
invloed op de gedaante van het stuk a b hebben. Het komt dus op hetzelfde neer alsof de staaf bij a en b
Fig. 219.
was afgesneden en dnr krachten ~
y
~ P naar boven ondervond; de terug- ~
r~;:;:;~~::_::_=:-_
::;
werking van elk steunvlak moet nl.
} P zijn. Beschouwt men verder een
P5
doorsnede V tusschen c en b, dan moet het deel links daarvan op het
deel aan de rechterzijde vooreerst een kracht ~- P naar beneden en bovendien een koppel (1!, S) uitoefenen, overeenkomende met het koppel
(R, S) in Fig. 124. De vezels zijn hier aan de benedenzijde gerekt, aan
de bovenzijde samengedrukt en de kromming is het grootst in het midden.
Elke helft van de staaf verkeert in denzelfden toestand, alsof hij in
c bevestigd was (waar de helfden aan elkaar bevestigd zijn) en door een
kracht ~ P in a of in b naar boven gebogen werd.
Noemt men den af..;;tand van de twee steunpunten l, dan vindt men
dus de doorbuiging wanneer men in de formules (il) en ('•) l door~ l en
P door ~ P vervangt. Men krijgt daarcloor
1 p
H

=

/3

J2 _É- ii-0'

(5)

of
'1 p

{3

s=11' ras .

(ü}

Zoodra in een der beschouwde gevallen s, l , P en r of b en d gemeten
zijn, kan men uit de formule E alleiden. Deze handelwijze heeft boven
de bepaling van den elasticiteitsmodulus uit de uitrekking van een draad
het voordeel, dat betrekkelijk kleine gewichten al een zeer merkbare
doorbuiging teweeg brengen, een gevolg van de groote waarden die
(Fig. 121~) Ren S aannemen en van de aanmerkelijke doorbuiging die
reeds bij geringe uitrekkingen en samentrekkingen van de vezels bestaat.
§ 258. Invloed van 1len vorm tler doorsnede. Het is gebleken dat een
zeer dunne staaf zich wel met een aan zijn doorsnede evenredige kracht
tegen een uitrekking verzet, maar in veel mindere mate weerstand biedt
aan een kromming. Wij kunnen daarom zeggen dat de vezels die bij de
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buiging niet van lengte veranderen, daar zij zich niet trachten samen te
trekken of uit te zetten, in het geheel niet tot den weerstand bijdragen,
dien de staaf aan een doorbuiging biedt; Je vezels die in de nabijheid
van de zooeven genoemde liggen, zullen dit maar weinig doen. Van daar,
dat men de staaf kan uithollen, zonder dat zijn weerstandsvermogen in
dezelfde verhouding afneemt als zijn gewicht. Van daar ook, dat bij
gelijk gewicht en gelijke lengte een holle cilinder sterker zal zijn tegen
een doorbuiging dan een massieve cilinder. Want, ofschoon in beide evenveel vezels voorkomen, liggen die gemiddeld bij het eerste lichaam verder
boven of beneden het midden dan bij het laatste, en moeten dus b\j een
zelfden graad van doorbuiging mêer in lengte veranderen.
Door een dergel\jke redeneering kan men inzien dat bij een rechthoekige doorsnede de staaf minder doorbuigt, wanneer de grootste zijde van
den rechthoek verticaal dan wanneer die horizontaal geplaatst is; dit
volgt trouwens ook uit de formules (4) en (6). Eveneens is het te begrijpen,. welk voordeel er in gelegen is, aan de doorsnede een vorm
zooals de in Fig. 220 afgebeelde te geven.
Overigens kan men ook voor andere vormen van de
Fig. 220· doorsnede dan de in de vorige§ behandelde de doorbuiging
r---~ theoretisch bepalen. Zoodra het ver<ler bekend is, tegen
welke spanning een draad van de stof waaruit de staaf
bestaat, bestand is, kan men ook berekenen, welke belasting de staaf kan dragen zonder te breken; daartoe
moet men nagaan, wanneer de spanning in de gerekte vezels
tot de grootste waarde klimt, die kan worden toegelaten.
De breuk ontstaat, zooals reeds gezegd werd, in de gerekte vezels en
wel daar, waar de dilatatie het grootst is, dus in de staaf van Fig. 218
aan het linker eind en in de staaf van Fig. 219 in het midden.
§ 259. Doorbuiging van lichamen van anderen vorm. Hetzelfde wat
bij een aanvankelijk rechte staaf de buiging is, is bij een 1·eeds gek1·omde
staaf elke verandering der kromming. Zoowel bij de staaf die in Fig.

r

Fig. 221 .

Fig. 222.

221 als bij die, welke in Fig. 222 is afgebeeld, zal door een belasting P
aan de benedenzijde een uitrekking, en aan de bovenzijde een samen-
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drukking ontstaan; bij de eerste staaf wordt daardoor de kromming
vergroot, bij de tweede verkleind. Bij een cirkelvormigen ring die door
de krachten P in de punten a en b in den vorm
Fig. 223.
van Fig. 223 ge bracht wordt, neemt de kromming
c
in a en b af, in c en d toe. De vezels zijn hier in
a en b aan de binnenzijde, in c en d aan de buitenzijde gerekt.
6
Plaatvormige lichamen kunnen dergelijke krom- a
mingsveranderingen ondergaan. Wordt b.v. op een
bolvormig segment dat, als een omgekeerde schotel,
met den rand op een vast horizontaal vlak ligt, in
~
het midden een slag gegeven, dan kan op die plaats aan de binnenzijde
een breuk ontstaan.
§ 260. Afschuiving. In § 168, c werd reeds gezegd dat het
deel V B van de in Fig. 124 voorgestelde staaf langs het deel
A V iets naar beneden verschoven wordt, waardoor de tangentiale spanning Q ontstaat, een omstandigheid die wij in § 257
buiten beschouwing hebben gelaten, omdat zij van onderge. schikt belang is. In het volgende eenvoudige geval heeft men
uitsluitend met een deformatie van dezen aard, een zoogenaamde afschuivin,q, te doen.
Een oorspronkelijk rechthoekig parallelepipedum AB 0 D
(Fig. 224) is met het grondvlak A B onwrikbaar bevestigd; men
kan het dan de gedaante A B 0' D' doen
Fig. 224.
aannemen door aan alle punten verplaatsingen naar rechts te geven, die evenredig
zijn met hun hoogte boven A B, of, wat
op hetzelfde neerkomt, door de oneindig dunne plaatjes, in welke het lichaam
door vlakken evenwijdig aan A B verdeeld wordt over elkaar voort te schuiven. Om den nieuwen toestand tot stand
te brengen en te onderhouden is klaarblijkelijk een stelsel van
krachten F noodig, die op de punten varl het bovenvlak in
de richting van de pijlen werken en natuurlijk zal dan het
voorwerp waaraan het parallelepipedum bevestigd is op de
punten van AB krachten, zooals
de door F' voorgestelde, uit,
.oefenen. Intusschen is het duidelijk dat de genoemde krachten
L. I.

26
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F op zich zelf hog niet de gewenschte vormverandering zullen
teweeg brengen; onder hun invloed zou het prisma (waarvan,
naar wij onderstelden, het grondvlak AB wordt vastgehouden)
gebogen worden, en zouden dus de zijvlakken rechts en links
niet plat, en het bovenvlak niet evenwijdig aan het grondvlak blijven. Wil men een zuivere afschuiving te weeg brengen, dan moeten ook op A C' en B D' tangentiale spanningen
worden aangebracht, die echter voor onze volgende beschou•
wingen van geen belang zijn.
Dat de deelen van het lichaam die aan weerszijden van een:.
horizontale doorsnede liggen, tangentiale spanmngen naar rechts·
en links op elkaar uitoefenen, is gemakkelijk in te zien.
Het bedrag van deze spanningen, of van de krachten F, is
bij een gegeven parallelepipedum evenredig met de verplaatsing
C C' en kan met behulp van een constante berekend worden, die
als de maat te beschouwen is van den weerstand waarmee de
stof zich tegen et7h afsclmiving verzet. Deze constante (afschui~
vingsmodulus) kan trouwens in de grootheden E en fJ- van
§ § 254 en 255 worden uitgedrukt.
Op het eerste gezicht kan het vreemd schijnen dat deze gt·ootheden, die op
dilataties en contmcties bet1·ekking hebben, nu te pas komen. Men moet ech'ter hedenken dat ook bij de afschuiving een lichaam in sommige richtingen
wordt uitgerekt, en zich in andere samentrekt. ln Fig. 224 wordt de lijn
A D bij den overgang in AD' langer, en de lijn B C bij den overgang in
B C' km·ter.

§ 261. Wringing. Deze verandering (torsie), die reeds in
189 ter sprake kwam, is nauw verwant met de afschuiving.
Men verbeelde zich nl. een cilinder door een groot aantal
doorsneden loodrecht op de as in oneindig dunne schijfjes verdeeld, en deze om de as gedraaid, onder dien verstande dat
de draaiingshoek geleidelijk toeneemt wanneer men van het
eene uiteinde naar het andere gaat, zoodat het verschil tus·
schen de draaiingshoeken van twee doorsneden evenredig is
met den afstand waarop deze van elkaar liggen. Dat verschil,
genomen voor de twee eindvlakken, wordt de hoek van wringing voor den geheelen cilinder genoemd ; deelt men dezen hoek
ioor de lengte, dan krijgt men den wringingshoek per lengteeenheid.
SS
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Daar de punten van het eene schijfje langs die van het
andere schuiven, bP-hoeft de overeenkomst met de in de vorige
§ besproken afschuiving wel geen toelichting, en kan men gemakkelijk aangeven welke spanningstoestand in den cilinder
ontstaat.
Wij _onderstellen dat de as loodrecht staat op het vlak van
de teekening en dat het lichaam door dit vlak volgens den
cirkel C (Fig. 225) wordt gesneden, en stellen ons voor dat
het uiteinde van den cilinder boven het vlak
Fig. 225.
der figuur met betrekking tot het andere
uitein'a.e in de richting van de pijlen wordt
~
._,
qrondgedraaid. Wat boven een element van
/\
\ .~. .-.0-"'\ ~ h
de doorsnede bij a ligt, wordt dan over· de \\
stof ·die daar beneden ligt, verschoven in Y/ een richting loodrecht op 0 a, en zal dus op
'-,_______...
de laatstgenoemd.e stof een tangentiale spannil).g a b uitoefenen.
Dergelijke spanningen, ten deele in de figuur voorgesteld, bestaan öok in andere punten van de doorsnede.
Twee krachten, zooals die bij a en c, vormen een koppel
en de geheele wederkeerige werking van de deelen der staaf, aan
weerszijden van de doorsnede, komt dientengevolge op een enkel
koppel neer. Dit moet nu in den evenwichtstoestand voor alle
doorsneden loodrecht op de as even g'root zijn; dan is nl. het
deel dat tusschen twee doorsneden ligt, in evenwicht, daar de
koppels die er aan zijn grensvlakken op werken, tegengesteld
gericht zijn. Verder moet ook, als cle toestand van wringing zal
blijven bestaan, op elk uiteinde van den cilinder een koppel werken, gelijk aan het zooeven genoemde; trouwens, als het eene
uiteinde bevestigd is, is het voldoende, een koppel op het
andere, het vrije uiteinde uit te oefenen.
Het moment van het koppel hangt af van den hoek van torsie,
de afmetingen van den cilinder en den aard van de stof. Met
den hoek is het rechtstreeks, met de lengte omgekeerd evenredig.
Dit laatste ziet men in, wanneer men den cilinder in gedachten door een vlak loodrecht op de as midden door deelt; elk
deel ondervindt dan aan de uiteinden even groote koppels als
de geheele cilinder, maar voor elk deel is de wringingshoek
de helft van dien van het geheele lichaam. Wanneer l, r, E

r::-

I/
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en

fJ.,

hetzelfde beteekenen als in § § 255 en 257, wordt het
van het beschouwde koppel gegeven door de formule

momen~

E r 4 $4 (1 + fJ.,) l'
1r

M

=

Daarbij is $- de in boogmaat uitgedrukte hoek van torsie.
Zooals men ziet, hangt M in hooge tnate van r af. De tangentiale
spanningen nemen nl. in Fig. 225 van het midden naar den omtrek
toe; wordt de doorsnede vergroot, dan komen niet alleen nieuwe spanningen bij de reeds bestaande, maar deze spanningen zijn ook grooter;
bovendien hebben de koppels die men krijgt, als men ze twee aan twee
samenvat, grootere armen dan de koppels die reeds bestonden.
Het zal nu duidelijk zijn, welk voordeel erin gelegen is, een lichaam
dat gemakkelijk in een horizontaal vlak mQet kunnen draaien, en dat te
zwaar is om door één dunnen draad gedragen te worden, aan een bundel dunne draden op te hangen, in plaats van aan één dikkeren draad.
Elke draad wordt dan op zich zelf gewrongen en n{t is het koppel dat
noodig is om 4 draden over een zelfden hoek te tordeeren, kleiner dan
het koppel dat bij één draad van de viervoudige doorsnede zou vereisebt
wordên.
Uit de meting van M, die b.v. op de in § 189 aangegeven wijze kan
gedaan worden, kan men 1

!~

afleiden, Wordt door proeven over de

uitrekking of de buiging van een staaf ook E bepaald, dan kent men
dus ook p. en daarmee tevens (§ 256) den coëfficient van samendrukbaarheid.
Evenals door een uitrekking kan door een te ver gaande afschuiving
of wringing de samenhang van de deeltjes verbroken worden. Zal dit
niet gebeuren, dan moet b.v. een drijfas in een fabriek een bepaalde
dikte hebben; zulk een as wordt nl. op de eene plaats door een stoomwerktuig rondbewogen, en stelt op eenigen afstand daarvan een of ander
werktuig in l:)eweging, dat zich daarbij tegen de wenteling van de as verzet; dientengevolge wordt deze tusschen de genoemde punten gewrongen.
§ 262. Vrije energie van een gedeformeerd lichaam. De
vrije energie die een veerkrachtig lichaam na een vormverande·
ring heeft, is gelijk aan den arbeid dien wij verrichten moeten
om de deformatie bij constante temperatuur tot stand te brengen,
op zoodanige wijze dat het lichaam, zonde1· in zijn geheel een
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merkbare kinetische energie te krijgen, een reeks van evenwiehtstoestanden doorloopt (§ 246). Willen wij b.v. aan een staaf die
met het eene uiteinde bevestigd is: de uitrekking u geven,
die door vergelijking (2) van § 254 wordt voorgesteld, dan
moeten wij niet aanstonds de kracht P uitoefenen, die voor
die dilatatie vereisebt wordt, maar als volgt te werk gaan. Wtj
trekken eerst aan het vrije einde van de staaf met een zeer
kleine kracht, en laten deze langzaam tot het bedrag P klimmen. De gezochte vrije energie 1/; is gellik aan den arbeid
dien de van 0 tot P toenemende kracht verricht, terwijl haar
aangrijpingspunt den weg u doorloopt; door dezen weg in oneindig kleine stukken te verdeelen en een berekening toe te
passen, die veel met de in § 92 meegedeelde overeenkomt,
bewijst men dat die arbeid gevonden wordt door de gemiddelde waarde van de kracht, d. w. z. t P, met u te vermenigvuldigen. Men heeft derhalve

Esu 2
1/J=tPu=t-l-.
Gemakkelijk ziet men in dat dezelfde uitdrukking geldt, wanneer de lengte met het bedrag u verminderd is, en dat ook
bij andere vormveranderingen de vrije energie op overeenkomstige w~jze kan worden berekend. Voor de staaf van Fig.
218 (blz. 397) moet men het halve product nemen van de
doorbuiging en de belasting, voor een gewrongen draad het
halve product van het wringende koppel en den hoek van
torsie (§ 165).
§ 263. Isotrope en anisotrope lichamen. Tot nog toe werd
ondersteld dat de stof waaruit de lichamen bestaan, in alle
richtingen dezelfde eigenschappen heeft. Deze bijzonderheid,
die bij vloeistoffen en ,gassen, en in meerdere of mindere mate
ook bij vele vaste lichamen voorkomt, heet isotropie. Anisotroop
daarentegen wordt een lichaam genoemd, wanneer de eigenschappen in de eene richting verschillen van die in de andere.
Dit is in de eerste plaats bij de kristallen het geval. In een
kristal van kwarts (bergkristal) b.v., dat de welbekende gedaante van een zeszijdige zuil, toegespitst met zeszijdige piramides, heeft, zullen de molekulen langs een lljn, evenwijdig
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aan de opstaande ribben van het prisma, op andere wijze ten
opzichte van elkaar gerangschikt zijn dan langs een lijn die
loodrecht daarop staat. En dit verschil openbaart zich bij allerlei
physische verschijnselen. Wanneer b.v. uit een stuk kwarts
een plaat wordt gesneden, waarvan de zijvlakken evenwMig
loopen aan de zooeven genoemde opstaande ribben, vertoont
deze plaat in verschillende richtingen een ongelijke warmtegeleiding. Wordt een van de zijvlakken met een laag was bedekt en vervolgens in één punt met een verhitte stift verwarmd, dan smelt het was over een uitgestrektheid die door
een ellips, met het bedoelde punt tot middelpunt, begrensd
wordt. B\j een isotrope plaat zou een cirkelvormige plek wor·
den waargenomen.
Wat de verschijnselen van de elasticiteit betreft, blijkt de
anisotropie van een kwartskristal hieruit, dat staafjes van
dezelfde afmetingen, maar die in verschillende richting uit het
kristal ·worden gesneden, aan dezelfde uitrekkende, buigende
of wringeilde krachten blootgesteld, in den regel verschillende
vormveranderingen ondergaan.
Anisotroop ztjn ook stoffen die, ·zooals hout, uit min of meer
evenwijdige veiels zijn opgebouwd. Eindelijk zal ook dan een
lichaam in verschillende richtingen ongel~jke eigenschappen
vertoonen, wanneer het, al is het oorspronkelijk isotroop, in
een enkele richting wordt uitgerekt of samengedrukt.
Merken wij ten slotte nog op dat "isotroop" wel onderscheiden moet worden van "homogeen" (§ 83). De kristallen, die
nooit isotroop ziJn, zijn juist de meest homogene vaste lichamen.
§ 264. Uitzetting door de warmte. Wilde men den invloed
van een temperatuurverandering op den vorm en de grootte
van vaste lichamen uitvoerig onderzoeken, dan zou men, om
maar iets te noemen, moeten nagaan hoe de torsie van een
draad verandert, wanneer hij, terwijl een standvastig koppel
werkt, wordt verwarmd. Wij zullen ons echter hoofdzakel~ik
bezig houden met isotrope lichamen die aan geen uitwendige
krachten z~jn onderworpen.
Bij een verwarming nemen alle afmetingen van zulk een voorwerp in dezelfde verhouding toe, en de aangroeiing van een
willeke~trige lijn in het lichaam, of van het volume, rna,q even-
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:redig aan de temperatuurverhooging gesteld worden. Bij afkoeling tot de oorspronke1\jke temperatuur keert de begintoestand terug.
De breuk die aangeeft met welk gedeelte van de lengte die zij
bij 0° heeft, een lijn in het lichaam toeneemt bij elken graad
trymperatuurverhooging, wordt de "lineaire uitzettingscoëfficient"
genoemd. Eveneens wordt door den "kubieken uitzettingscoëfficient"
bepaald, met welk gedeelte van de waarde die het bij 0° heeft,
het volume voor elken graad aangroeit.
Noemen wij deze coëfficienten resp. a en {3, en stellen wij
de lengte van een lijn in het lichaam bij 0° voor door l0 en
bij t 0 door lt, hBt volume bij die temperaturen door V0 en v,,
dan is, zooals men gemakkelijk kan bewijzen,

=
Vt =
l,

l0 (1

+ at), . •

•

(7)

V 0 (1

+ f3 t)

•

(8)

.

Tusschen de beide coëfficienten bestaat een eenvoudig verband; de kubieke uitzettingscoëfficient is nl. het drievoud van den
linea i ren.
Daar nl. bij verwarming van 0° tot t0 alle afmetingen 1 + a t
maal grooter worden, wordt het volume (1 + .x t) 3 maal grooter.
Omdat a t zeer klein is, mag men hiervoor schrijven 1 + 3 at,
zoodat {3 = 3 .x moet zijn.
Het is dus voldoende, een van de coëfficienten te meten.
Wat den lineairon uitzettingscoêfficient betreft, kan men dit
doen door op een staaf of een gespannen draad twee fijne
merken aan te brengen, den afstand daarvan te meten, wanneer het lichaam door smeltend ijs omringd is, en vervolgens
de kleine verplaatsingen die de merken ondergaan, als het ijs
door damp van kokend water wordt vervangen. De laatste
bepaling kan met behulp van een paar aflezingsmicroscopen
verricht worden.
In het volgende hoofdstuk vindt men een methode die den
kubieken uitzettingscoêfficient oplevert.
Over de uitzetting door de warmte valt nog het volgende
op te merken.
a. Wanneer het volume v1 van een lichaam bU t 0 gegeven
is, vindt men voor het volume bij t' 0
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Vt

=

Vt

1 + i3t'
1 + 13-t.

Wegens de kleine waarde van !3 mag men hiervoor schrijven
Vt

=

Vt (1

+ f3 (t' -

t)],

d. w. z. men mag voor de uitzetting voor elken graad nemen
!3 Vt in plaats van {3 v0 •
b. Bij elk lichaam verandert de. dichtheid omgekeerd evenredig met het volume. Tusschen de dichtheden d0 en d1 b\j 0°
en t 0 bestaat derhalve de betrekking
d

do

t=l

+!fl'

c. Daar een lichaam bij verwarming niet van vorm verandert,
1/,eemt het volume van een inwendige holte in dezelfde verhoudingtoe als cle met stof gevulde ruimte. Men kan dus de veranderingen van het inwendige volume van een glazen vat door
formule (8) met den kubieken uitzettingscoëfficient van het.
glas berekenen.
d. Verscheidene verschijnselen berusten op de ongelijke uitzetting van
verschillende lichamen. Wordt b.v. een reep die uit twee naast elkaarliggende en aaneengeklonken stroaken van verschillende metalen bestaat,.
verwarmd, dan kromt hij zich, en wel zoo, dat het metaal dat zich het ..
meest uitzet aan de bolle zijde ligt. Dit is, na het in § 257 beschouwdegeval, een nieuw VQorbeeld van de kromming waartoe een ongelijkheid.
in lengte van de verschillende vezels aanleiding geeft. Een derde voorbeeld heeft men in het trekken van hout dat aan de eene zijde meerwordt uitgedroogd dan aan de andere; bij het uitdrogen trekt het zich,
nl. samen.
e. De mogelijkheid om' een platinadraad in glas te smelten, zonder dat.
bij .het afkoelen een opening ontstaat of het glas springt, berust op het.
geringe verschil tusschen de uitzettingscoëfficienten van de twee stoffen ..
f. Verzet zich gedurende een temperatuurverandering- een of ander
belet8e~ tegen de uitzetting of inkrimping van een lichaam, dan ondervindt het van dit laatste èen kracht, die soms zeer groot is.
Beschouwen wij. b.v. een staaf, die bij 0' de lengte l en een doorsnede·
s heeft, en. zoeken wij de krachten waarmee wij tegen de uiteinden moeten drukken, om bij een verwarrping tot t 0 de uitzetting te beletten~
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Wij kunnen ons daartoe voorstellen (verg. § 219) dat wij eerst de uitzetting vrij laten plaats hebben en vervolgens, bij de standvastige temperatuur t, de staaf weer tot de aanvankelijke lengte samendrukken.
Door formule (2) vindt men voor de daartoe vereischte kracht

K=ott(1+.xt)sE;

+

het is er namelijk om te doen, aan een staaf van de lengte l (1
.x t)
en de doorsnede s (1 +.x t)2 de samendrukking .x l t te geven.
Daar .x t klein is mag men voor de gevonden uitdrukking schrijven

K=.xtsE;
voor E moet hierin eigenlijk de elasticiteitsmodulus bij t 0 1genomen worden.
Had men de krachten K dadelijk bij de verwarming aangebracht, dan
zou het lichaam zich in het geheel niet uitgezet hebben, en was de staaf
tussehen een paar onwrikbare beletselen besloten, dan zou hij daartegen
een druk = K uitoefenen.
g. Er bestaan enkele uitzonderingen op den regel dat een vast lichaam
zich bij verwarming uitzet; een caoutchoucbuis b.v., die door een voldoende belasting gespannen is, trekt zich bij verwarming aanmerkelijk
samen.
§ 265. Verandering van de temperatuur bij adlabatlo~che uitrekkfng of
Ramentrekking van een draad. Wanneer een dmad dien men eerst met zekere
kracht gespannen heeft, door een aangroeiing van deze kraéht verder w01·dt
uitget•t;kt of zich tengevolge' va11 een afneming daarvan samentrekt, eq, wel
zondet• dat warmte wordt toe- of afgfwoet·d, ondet·gaat de temperatuur een
kleine verandering, die in de beide gevallen in tegengestelde l·ichting is. Hoe
het rlaamwr) gesteld is, of ln. dt' uitt·ekking van een verhooging of een daling
van de temperatuur vm·gezpld gaat, kan men door een thet·modynamische beschouwing voor~pellen. Men kan nl. met den draad een kringloop van CARNOT
uitvoeren, waarb\j een isothermische uitre:1king hij de temperatuur Ten een
isothermische samentrekking biJ de temprmtuur 1'' voorkomt, terw\jl adiabatische veranderingen wot·den tusschengevoegd om van de temperatuur T tot
T', en nadet·hand· weer van T tot T over te gaan. Stel nu dat de draad zich.
wan neet· de spannende kracht constant wm·dt gehouden, bij vet·wamünguitzet.
Dan zal, bij een bepaalde lengte, de spanning des te kleiner zijn, naarmate de
temperatum· hooger is. Zal nu de dt·aad bij den hingloop een positieven arbeid
vetTichten, dan moet hij zich sament!'Ckken als de spanning groot, dus detempemtuur laag, en uitgerekt worden als die hoog is, d.w.z. T moet hooget<
dan T' zijn. Daat· eohter bij eiken hingloop van CAH~OT, wanneer daarhij een
positieve arbeid verricht W(l!'dt, het werkende lichaam bij de hoogste van de
twee temperaturen warmte opneemt, moet de isothermische uitt·ekking, want
dit is de vemndering die b\j de hoogste temperatuur plaats heeft, onder opneming van warmte gebeuren. Blijft die warrntetoe\·oet· achterwege, dan moet
dus de uitrekking de temperatuur doen tlalen.
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Op dezelfde wijze kan men ~àntoonen dat bij een lichaam dat zich bij verwat·ming samentrekt, de temperatuur door een adiabatische uitrekking stijgt.
De waarneming leert dat wet'kelijk een metaaldraad bij plotselinge uitrekking een weinig afkoelt, terwijl een gespannen reep caoutchouc (§ 264, g)
daarbij in temperatuur stijgt.
Wij hebben biet·· alleen de 1·ichting van de verandering bespt·oken. Uit den
regel voor het nuttig effect bij een hingloop van QARNOT kan men een formule afleiden, waardoor het bedrag van de temperatum·verandering bij een
bepaalde Vllt'andering van de spanning kan worden afgeleid. Deze formule,
waarin de uitzettingscoëfficient, dl) soortelijke warmte en het mechanisch
warmte-aequivalent vom·komen, is door meting van· het verschijnsel bevestigd.

§ 266. Blijvende toestandsveranderingen. Nawerking van de veer·
kracht. Zoodra de uitwendige krachten die den vo.rm van een vastlichaam
wijzigen, een zekere grens overschrijden (grens der veerkracht) keert het·
lichaam na het opheffen van die krachten niet meer geheel tot de oorspronkelijke gedaante terug; de deeltjes hebben zich dan naar nieuwe
even wiehtsstanden verschoven. Op de mogelijkheid van zulk een verschuiving berusten het smeden, pletten en draadtrekken.
Ook door temperatuurveranderingen kan de toestand van een lichaam
blijvend worden gewijzigd en daarbij is de snelheid van de temperatuurverandering menigmaal van indoed (§ 254).
Een ander verschijnsel, dat soms op het eerste gezicht met het zooeven genoemde kan verward worden, is de nawerking van de veerkracht.
Deze bestaat hierin, dat een lichaam, nadat heteenigen tijd aan uitwendige krachten, die nu zelfs zeer klein kunnen zijn, onderworpen is geweest, na het opheffen daarvan wel is waar tot den evenwichtstoestand
terugkeert, maar dit niet oogenblikkelijkdoet. Ofschoon het grootste gedeelte van de vormverandering in korten tijd verdwijnt, heeft een volledig!! terugkeer tot den evenwichtstoestand eer')t na een langer tijdsverloop, soms na vele uren, plaats. Bij instrumenten in welke een lichaam
aan een dunnen draad is opgehangen, bemerkt men menigmaal de nawerking van de wringing.
Men kan zich van het verschijnsel eenigszins rekenschap geven door
aan te nemen dat zich tegen de bewegingen die de. molekulen bij den
terugkeer tot den evenwichtsstand moeten uitvoeren een of andere inwendige weerstand verzet. Met deze. opvatting is ook in overeenstemming
dat een uitwendige ){racht niet aanstonds nadat zij op het lichaam begint te werken, daaraan de volle vormverandering geeft. Na een eerste
oogenblikkelijke deformatie ontstaat nog een verdere vormverandering
die een langeren tijd vereischt.
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Bij thermometers neer.1t men een verschijnsel waar, dat met de nawerking van de veerkraeht in nauw verband staat. Bepaalt men nl. onmiddellijk na de vervaardiging van den thermometer de beide vaste punten
en herhaalt men dit na geruimen tijd, dan blijkt het dat die punten iets
hooger, - b.v. eenige tienden van een graad of zelfs meer dan een
graad - op de sehaal zijn gekomen. Dit is een gevolg hiervan, dat de
th.ermometerbol, die bij het blazen een hooge temperatuur heeft gehad,
na de eerste samentrekking bij het afkoelen, nog een langzaam voortgaande eontractie ondergaat. Zelf.<> kan men opmerken dat, onmiddellijk
nadat de thermometer zieh in damp van kokend water heeft bevonden,
het vriespunt niet geheel denzelfden stand heeft als voor de verwarming.
Dit is een van de redenen die het moeilijk maken, een temperatuur tot op
0°,1 nauwkeurig te meten. Natuurlijk kan men kleine temperatuw·verschillen, b.v. die, welke bij calorimetrische proeven voorkomen, veel
gemakkelijker, zelfs met grootere nauwkeurigheid, bepalen.
De "thermische" nawerking, zooals men het laatst besproken verschijnsel kan noemen, is niet bij alle glassoorten dezelfde. Bijzonder klein is
zij bij het zoogenaamde Jena-normaalglas, dat in den laatsten tijd veel
voor de vervaardiging van thermometers gebruikt wordt.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

EIGENSCHAPPEN VAN VLOEISTOFFEN EN DAMPEN.

§ 267. Samendrukbaarheid van vloeistoffen. Om de kleine

volumeverandering te meten, die men aan een vloeistof door
een uitwendigen druk kan geven, maakt men gebruik van
een glazen vat, dat uit een b.v. bolvormig reservoir met een
daaraan gesmolten enge buis bestaat. Deze laatste is van een
verdeeling voorzien en, voordat de bol werd aangebracht,
,~gecalibreerd", d.w.z. men heeft onderzocht of het inwendige
volume tusschen twee op elkaar volgende deelstrepen overal
even groot is. Men heeft te dien einde een kwikkolom in de
buis gebracht en nagegaan hoeveel schaaldeelen de lengte
daarvan beslaat, wanneer hij zich achtereenvolgens op verschillende plaatsen in de bui::; bevindt. Is het bedoelde aantal
steeds hetzelfde, dan beantwoorden aan de verschillende schaaldeelen gel1jke ruimtedeel en; in het tegengestelde geval kan
men uit de waarneming van de lengte van den kwikdraad
op verschillende plaatsen de noodige gegevens afleiden, om
naderhand bij de definitieve proeven de vereischte correctie
a.an te brengen. Wij zullen intusschen onderstellen dat het
volume tusschen twee deelstrepen overal dezelfde waarde heeft.
Men kan deze bepalen door in de buis een kwikmassa te
brengen, die een vrij groot aantal schaaldeelen inneemt, en
dat kwik te wegen. Op een dergelijke wijze wordt ook, nadat
de bol is aangebracht, het inwendige volume van dezen laatsten met inbegrip van het deel der buis tot aan de laagste
deelstreep gemeten.
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Nadat de toestel met de te onderzoeken vloeistof gevuld is,
kan men de samendrukbaarheid van deze bepalen door het
geheele vat onder de klok van een luchtpomp te plaatsen en
den stand van den top der vloeistofkolom af te lezen, wanneer de lucht is weggenomen en nadat die weer is toegelaten.
Natuurlijk moet men daarbij zorg dragen dat de temperatuur
niet verandert. De waarnemingen leeren dat de verplaatsingen
van den top der vloeistofkolom evenredig zijn met de drukveranderingen.
Laat de vloeistofkolom tot de deelstreep a reiken bij den kleinsten
druk, en tot de deelstreep b nadat de druk met 1 atmospheer verhoogd
is, zij p. de coëfficient van samendrukbaarheid van de vloeistof, v die van
het glas waaruit het vat bestaat, beide coëfficienten genomen in den
zin van § 256 en voor 1 atmospheer als eenheid van druk. Verstaat men,
in het geval dat de druk de kleinste waarde heeft, die bij de proeven
voorkwam, onder v het volume tusschen twee deelstrepen en onder
N v het volume van het vat tot aan de deelstreep 0, dan was bij den
kleinsten druk het volume der vloeistof (JY +a) v. Naderhand was het
(N b) v (1 -ll); het vat is nl. aan de binnen- en de buitenzijde aan
denzelfden druk onderworpen (§ 256). Men vindt nu
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(N +a)- (N
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N+-! even als
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v een zeer kleine grootheid is, mag ll)en hier-

voor schrijven
a-b

p.=v+N+a·
Had men op de volumeverandering van het vat niet gelet, dan
a-b
zou men gevonden hebben p. = N=Fa' Men kan dit den schijnbm·en

coëfficient van samend1·ukbaarheid noemen; men moet dezen dus met
v vermee1·deren, om den waren coëfficient te krijgen.
De grootheid ll kan uit proeven over de vormveranderingen van een
glazen staaf worden afgeleid, trouwens niet met groote nauwkeurigheid,
daar, al bestaat die staaf uit dezelfde glassoort als het gebezigde vat,
de eigenschappen van beide voorwerpen, wegens de verschillende bewerkingen die zij ondergaan hebben, merkbaar verschillend kunnen zijn. Is
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e\'enwel p. vrij wat grooter dan v, dan is een groote nauwkeurigheid in
de bepaling van deze laatste grootheid ook niet noodig.
§ 268. Uitzetting van vloeistoffen door de warmte. Wat

toij in § 264 over de verandering van het volume van vaste
lichamen gezegd hebben, geldt met een enkele uitzondering ook
van vloeistoffen, zoodat ook voor' deze lichamen vergelijking (8)
van de genoemde § van toepassing is. Wordt vim den uitzettïngscoëffloient van een vloeistof gesproken, dan wo1·dt altijd de
kubieke uitzettingscoëfflcient bedoeld.

De uitzondering waarop zooeven gedoeld werd, doet zich
b\j het water voor. Na het in § § 1 en 4 gezegde is het niet
noodig daarover in bijzonderheden te treden; wij merken alleen
op dat van een uitzettingscoëfflcient zonder nadere opgave omtrent
hetgeen men bedoelt bij het water geen sprake kan zijn.

Om de uitzetting van een vloeistof bij verwarming te onderzoeken, kan men den in de vorige § beschreven toestel
bezigen. Neemt men den stand van de vloeistof in de buis
waar bij twee temperaturen, dan zou men, wanneer van de
uitzetting van het glas mocht worden afgezien, door een zeer
eenvoudige berekening den uitzettingscoêfficient van de vloeistof vinden. De zoo gevonden waarde heet de schijnbare uit~
zettingscoêfficient; daar het volume van het glazen vat in
werkelijkheid veranderd is, is de ware uitzettingscoêfficient
grooter. Deze wordt gevonden door bij den schijnbaren uitzettingscoëfflcient den kubieken uitzettingscoëfflcient van het glas op te
tellen, een regel, waarvan wij het bewijs aan den lezer kun-

nen overlaten.
Men moet derhalve, om de uitzetting van de vloeistof te
leeren kennen, die van het glazen vat vooraf bepaald hebben.
Men zou daartoe den lineairen uitzettingscoêfficient van een
staaf die uit dezelfde glassoort bestaat, kunnen bepalen, maar
heeft dan het bezwaar dat het glas van die staaf eenigszins
andere eigenschappen kan hebben dan dat van het gebezigde
vat. Het verdient daarom de voorkeur, hetzelfde glazen vat
ook te gebruiken voor een proef met kwik. Van deze vloeistof
is namelijk de ware uitzettingscoëfflcient bekend en zoodra men
ook den schijnbaren coêfficient heeft gemeten, leert een aftrekking den kubieken uitzettingscoêfficient van het glas kennen.
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De handelwijze die het eerst door DuLONG en PETir gevolgd
werd om den waren uitzettingscoêfficient van kwik te bepalen, berust op de verandering die de dichtheid van een vloeistof bij verwarming ondergaat, een verandering, die door formule (9) van § 264 bepaald wordt. De dichtheid van koud en
warm kwik kan men namelijk vergelijken door twee verticale
buizen die van boven geopend zijn en aan het benedeneinde
door een enge horizontale buis zijn verbonden, met kwik te
vullen, de eene buis te omringen met smeltend ijs en de
andere tot een bekende hoogere temperatuur te verhitten.
Men meet dan de hoogte van de vloeistofkolommen in de beide
buizen (verg. § 205, ().
§ 269. Gewichtsthermometer. Bij de boven vermelde proeven wordt.
de schijnbare uitzetting van de vloeistof afgeleid uit de verschuiving
die de vloeistofdraad ondergaat, voorbij het punt tot waar hij bij de
laagste temperatuur reikt. Het volume van deze vooruitgeschoven vloeistof is bekend, omdat men vooraf het gewicht bepaald heeft van een
kwikkolom die een zeker aantal schaaldeelen inneemt. Men had nu echter even goed de vloeistof die voorbij een vast punt is voortgeschoven.
rechtstreeks kunnen wegen. Zoo komt men op het denkbeeld van den
gewichtsthermmneter. Deze bestaat uit een glazen vat, voorzien van een
buis die tot een fijne punt is uitgetrokken. Om vooreerst den uitzettingscoëfficient van het glas te vinden, bepaalt men het gewicht Jlo van
het kwik dat het vat bij 0° vult, en het gewicht Jlt van dezelfde vloeistof, dat er bij een temperatuur t (b.v. 100°) in bevat is. (De laatste
bepaling kan gedaan worden door het kwik te wegen, dat bij verwarming van 0° tot t 0 uit het vat vloeit). Is d 0 het soortelijk gewicht van
kwik bij 0° en a de uitzettingscoëtlicient van kwik, dan is het volume
van het vat bij de beide temperaturen
Jlo
Jlt
do en d~ (1

+ a t),

en hieruit kan de uitzettingscoëfficient van het glas worden gevonden.
Worden dezelfde proeven herhaald met een ander vat, waarin zich behalve het kwik een vast lichaam bevindt, dan kan men uit de uitkomsten den uitzettingscoëfficient van dit laatste afleiden.
Gemakkelijk ziet men ook· in dat men uit de hoeveelheid kwik die het
vat bij een of andere temperatuur kan bevatten, deze laatste kan berekenen. Van daar de naam "gewichtsthermometer".
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§ 270. Gevolgen van de verandering in: dichtheid. a. Men
moet op deze verandm-ing letten in alle gevallen waarin men een
druk wil meten door de hoogte van een vloeistorkolom. Daar de
dichtheid van warm kwik kleiner is dan die van koud kwik,
zal b. v. de hoogte van de kwikzuil in twee barometers, in
welke de vloeistof verschillende temperatuur heeft, ongelijk
:zijn. Uit het vroeger gezegde volgt dat, wanneer de bedoelde
temperaturen oe en te zijn, en de hoogten ho en ht, de betrekking
ht

ho=

l+ x t

bestaat. Met behulp van deze formule, waarin x de uitzettingscoêfficient van het kwik is, kan men elken bij te waargenomen barometerstand "herleiden tot oe", d.w.z. berekenen
hoe hoog het kwik bij denzelfden luchtdruk zou staan, wanneer het de laatstgenoemde temperatuur had.
b. Ook bij elke nauwkeurige bepaling van het soortelijk gewicht
()f de dichtheid van een stof moet men met den invloed van de
temperatuur rekening huuden. Stel b.v. dat een stuk koper in
de lucht p gram en onder water q gram weegt, en dat de
temperatuur bij de laatste weging te is. Dan heeft bij die
temperatuur het koper hetzelfde volume als een hoeveelheid
water van p - q gram (van het gewichtsverlies in de lucht
zullen wij hier afzien), een volume, waarvan men het bedrag
in cm 3 met behulp van een achter in dit boek voorkomende
tabel kan leeren kennen. Wij kunnen dus ook vinden hoeveel
gram 1 cm 3 koper bij te weegt; willen wij daaruit hetzelfde
voor oe afleiden, dan moeten wij den uitzettingscot\fflcient van
koper kennen en vergelijking (9) van § 264 toepassen.
§ 271. Nadere beschouwing der uitzetting van vaste lichamen en
vloeistoffen. Vergelijking van verschillende thermometers. Wanneer
men (§ 219) de temperaturen met een luchtthermometer meet, en dan de
uitzetting van vaste lichamen en vloeistoffen aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt, blijkt het dat voor geen dezer lichamen het in§§ 264
en 268 gezegde volkomen juist is; de uitzettingen voor achtereenvolgende gelijke temperatuurverhoogingen zijn een weinig van elkaar verschillend. In de meeste gevallen kan men van deze lileine afwijkingen
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afzien, maar wanneer het om groote nauwkeurigheid te doen IS, mag
men een formule van den vorm
l't

=

t• 0

(1)

(1 +at)

niet meer bezigen. Men kan echter (verg. §4) c!e volumevermeenlPring
van elk mst of vloeibaar lichaam voorstellen door een empirischE' formule van den vorm

+et

'JI~rw{jl

+'I

(~)
v1 = v0 (1
t -f- (3 t2
t3)
d1.1s de gas:>eJI bij lnm uitzetting alle op weiniy un tie: I'/ (rit•

wet rolrten, in die11. :in nl., dat bfj dezelfde temperatuw·veJ·l!oo;JÏIIf/
het volume bfj alle i11 tle:::elfde vcn·lwudiny verandert, houdt d1· wib•l.ting 1•an eeu doeislof' of een vast lichaa·m geen gel?jken l1'ed 1111'1 1/il'
van lwt r;ns.
Hienan is een merkwaardig verschijnsel het gevolg, dat men opmerk!
als nwn een gpwonen kwikthermometer met een luchttherrnomf'tcr, Iu.
den in ~ 21H vermelden vergelijkt. Daar van beide de vaste punü~n op
de bekende wijze bepaald zijn, zullen zij natuurlijk zoowel in smPlti•Itd
ijs als in damp van kokencl water hetzelfdf' aantal graden aanwijzt•n. 11\j
tusschengdPgen tt>mperatnren is <lit ec:hter niet het geval. Om dit in t;•
zien zullc>n wij voor PPn oogenhlik <l<' uitzetting van het glas buitPn ,,.._
schouwing laten. Stel nu, dat b\j Pen of arHlen· temperatuur dl' hwhtthermorneter 300 aanwijst, d.w.z. <lat cle lw:ht 1\an, van 0° af gerekend,
juist de helft nut elP gehecle uitzetting diP h\j tot 100° toe ondP1p;aat,
volbradit ltt~t>ft. Jlan zal het kwik nog niet de 11Plft van zijn gehePie
volumevPrrneenleJ•ing ondergaan hebben, en dus nog niPt op 50° staan.
In een kwikthermometer heeft men eigenlijk met de sch{jnbw·e uitzetting van het kwik in glas te doen. Daardoor wor1lt de heantwoonli ng
van de vraag !we hoog zulk een thermometE'r zal staan, wannet'r cJ,•
luchtthermometer ;-,oo aanwijst, nog iets ingewikkelder. En zelf' :11/l!'u
twee kwi/rtlti!l'1110rlll'leJ•s die j(Îi I'I'J','I'hi//l'ill/1• [lli!SSU0/'11!11 VCSfiWII, IIÎI'f
denze/jdi'n ;JIIriiJ t't't'/001/l'n, daal' die (j/m;,wol'le/1 /,ij 1h II'ÎI::eltiH(j nit•l
dezelflle wl'! t•olqen. liet ver;.;ehil in <le aanwijzing v;tn eenlw:htthennometer pn een kwikthermometer kan t11ss•·hen 0° <'11 100° ,. <.'11 of twPP
tienclen van ePn graad bedragen; hovPn 100° wordPn de afw\jkingen
nog grooter.
In vele gevallen kan men Yalt de ongel\jk<~ mu1w\jzing van ver~cltil
lende tbel'lrwmeters afziPII. Bij lJattwkPIIrig" ntuierzoekingen worden,
·zooal~ reeds gezegd wPrcl (S :H\l), de tPntper:tt <lrt>n in graden 1·:11t ,j,.,,
lnchtthermllmeter uitgedrukt. !Jan hPhlwn \,",r Pik Yast of \'lnPilj', \i.
L. I.
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lichaam de coëfficienten f3 en r in formule (2) bepaalde waarden.
Deze waarden zouden geheel anders worden, als men t in graden van
een kwikthermometer wilde uitdrukken.
§ 272. Verdamping van vloeistoffen. Maximum van spanning VIJ.n een damp. Wij zagen reeds in § 235 hoe een vloei--

stof iQ een ruimte die zij niet geheel kan vullen, geheel of
gedeeltelijk in damp overgaat, en hoe bij gegeven temperatuur
de damp een bepaalde spanning en ook een bepaalde dichtheid
moet hebben om met de vloeistof in evenwicht te z\jn; wij
maakten ons verder een voorstelling van de wijze waarop dit
evenwicht tot stand komt.
Den "evenwichtsdruk" p noemden wij den druk van den
verzadigden damp. Men noemt hem ook dikwijls het maximum van spanning van den damp bij de gegeven temperatuur, een. benaming, waartoe men op de volgende wijze gekomen is. Wanneer men een hoeveelheid damp, die eerst een
kleinen druk uitoefent, bij de· gekozen standvastige temperatuur samendrukt, verdicht zich de damp van zelf tot een
vloeistof, zoodra de druk tot zeker bedrag p' is gestegen. Hoe
groot dit is, hangt van omstandigheden af, wnarop wij later
nog terugkomen; in elk geval verschilt p' echter weinig van
den evenwichtsdruk p, zoodat men bij benadering kan zeggen
dat deze druk de grootste is, dien de damp b\j de gekozen
temperatuur kan uitoefenen.
In denzelfden zin wa.arin men van het maximum van spanning spreekt, kan men ook zeggen dat de verzadigde damp
een maximum van dichtheid heeft.
Om de verdamping waar te nemen en de spanning van den
verzadigden damp bij niet te hooge temperaturen te metent
kan men de vloeistof boven het kwiK van een barometer laten
opstijgen; de damp is verzadigd zoodra er nog eenige on verdampte vloeistof overblijft. De spanning van den damp leidt
men uit de neerdrukking van het kwik af. Door nu de geheele barometerbuis met een verwarmingsmantel te omringent
toont men aan dat de spanning van den verzadigden damp
snel met de tempemtuur toeneemt, en wanneer men let op de
hoeveelheid vloeistof die men in de buis moet brengen om
\:~en bepaalde ruimte "met damp te verzadigen", blijkt het
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dat dit ook het geval is met de dichtheid van den verzadigden
damp. Een bepaalde ruimte kan des te meer damp bevatten,
naarmate de temperatuur hooger is.
Natuurlijk kan men met de barometerbuis niet verder gaan
dan tot de temperatuur waarbij het maximum van spanning
gelijk is aan de dampkringsdrukking. Om bij hoogere temperaturen te werken moet men zich van andere hulpmiddelen
bedienen.
Van den invloed der temperatuur kan men zich gemakkelijk rekenschap geven. Is er eerst evenwicht tusschen vloeistof
en damp, en verhoogt men dan de temperatuur, dan zullen
meer molekulen een zoo groote snelheid krijgen, dat zij uit
de vloeistof kunnen wegvliegen. Eerst nadat de damp een
grootere dichtheid heeft gekregen, zal er op nieuw evenwicht zijn.
Men heeft ook de verdamping onderzocht in een ruimte die
reeds lucht of een ander gas bevat, en gevonden dat daarin
de damp ten slotte dezelfde dichtheid krijgt als in een eeni
ledige ruimte. Daar nu een mengsel van twee gassen een druk
uitoefent, gelijk aan de som van de drukkingen, die elk der
bestanddeelen in hetzelfde volume en bij dezelfde temperatuur
zou vertoonen, ondervinden in dèn evenwichtstoastand de
wanden, behalve den druk dien het gas oorspronkelijk uit•
oefende, de spanning van den verzadigden damp. De eenige
invloed van het gas op de verdamping bestaat hierin, dat het
deze langzamer doet plaats hebben. De uit de vloeistof komende
molekulen kunnen niet meer ongestoord tot op groote afstanden voortvliegen, maar geraken weldra in botsing met gasdeeltjes; wel wordt de laag onmiddellijk boven de vloeistof
spoedig met den damp verzadigd, inaar de verdere verspreiding van dezen laatsten moet door een langzame diffusie
plaats hebben.
Uit de meegedeelde beschouwingen kan men afleiden dat
het maximum van spanning boven een waterige zoutoplossing
kleiner is dan boven zuiver water. De deeltjes van het zout
trekken nl. de watermolekulen aan en gaan dus de dampvorming tegen, terwijl zij het terughouden van molekulen die
weer in de vloeistof komen bevorderen. Wij zullen op dit
onderwerp nog terugkomen.
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Ook sommige vaste lichamen kunnen in hun geheel verdampen, of, terwijl e;ij gedissocieerd worden, een gasvormig bestanddeel afgeven. Boven ijs of boven een kristalwaterhoudend
21out beeft de waterdamp een bepaald maximum van spanning
en hetzelfde is het geval met het koolzuur dat bij hooge
temperatuur uit calciumcarbonaat ontwUkt.
§ 27:3. Koken. Bij dit verschijnsel ontwikkelen zich, 7,00als
men weet, dampbellen in het binnenste van de vloeistof of aan
de wanden van het vat; deze bellen stijgen, terwijl zij aangroeien,
nam· het oppervlak op. Het ontstaan van een klein dampbelletje
zal van een samenloop van gunstige omstandigbeden afhangen,
maar het is duidelijk dat zulk een belletje alleen kan bl~jven
bestaan en grooter worden, wanneer de damp eon druk kan
uitoefenen, gelijk aan dien, welke in de omringende vloeistof bestaat. Was dit niet het geval, dan zou het belletje, samengedrukt door de vloeistof, weer verdwenen zijn, nog eer het
zichtbaar was geworden.
Wanneer van den druk dien de vloeistof door haar gewicht
uitoefent, mag worden afgezien, dus in een niet te diepe massa,
zullen eenmaal geuormde dampbellen kunnen blijven bestaan bij
die temperatuur, waarbij het maximum van spanning 1!an den
damp gelijk is aan den nitwendigen druk die lu:tz~j door een gas,
hetzij door reeels aanwezigen damp op de vloeistof wordt uitgeoefer;d. Deze temperatuur wordt het kookpunt van de vloeistof
genoemd. In werkel\jkheid moet menigmaal wegens een later
te bespreken oorzaak iets verder verhit worden eer het koken
begint. Een thermometer die in den ontwijkenden damp ge·
plaatst is, wij~t echter een temperatuur aan, gelijk aan het
ware kookpunt. Het reservoir van zulk een thermometer wordt
nl. met een laagje vloeistof bedekt en krijgt de temperatuur
waarb\i deze vloeistof in evenwicht is met damp van den
druk die in de omringende ruimte bestaat.
Uit het in de vorige § gezegde kan men besluiten dat het
kookpunt van een zoutoplossing hooger is dan dat t.•an zuiver
water.
§ 274. Verdampingswarmte. Bij elke verdamping van een
vloeistof verdwijnt een zekere hoeveelheid warmte; meer in
het bijzonder zullen wij onder "verdampingswarmte" de hoeveel-
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heid warmte verstaan, die wij aan een gram vloeistof van zekere
temperatu~tr rnaeten toevoeren om die in verzadigden damp van
dezelfde temperatuur te doen overgaan. Men bepaalt deze grootheid door de warmte te meten, die omgekeerd ontwikkeld
wordt, als de verzadigde damp tot vloeistof wordt verdicht.
De verdampingswarmte dient ten deele om de inwendige energie
van cle stof te verlwogen; inderdaad is in den damp het arbeidsvermogen van plaats dat de molekulen tegenover elkaar hebben, grooter dan in de vloeistof, terwijl men mag annemen
dat de kinetische energie dezelfde waarde heeft. (Verg. § 295).
Maar bovendien heeft bij den overgang in damp een aanmerkelijke volumevermeerdering plaats; de verdamping is dus
alleen mogelUk, wanneer een zuiger waaronder zich de vloeistof bevindt, of een gas- of dampmassa die daarop drukt,
verplaatst wordt. Bij die verplaatsing verricht de damp een
zekeren uitwendigen arbeid en ook daarvoor moet een hoeveelheid
warmte worden verbruikt, clie in de totale verdampingswarmte
begrepen i::1.
Om den bedoelden uitwendigen arbeid te berekenen moet
men den druk van den damp in dynes per cm 2 vermenigvuldigen met de volumevermeerdering in cm 3 ; het volume per
gram is voor een aantal dampen bekend, daar men een bepaald volume van den verzadigden damp rechtstreeks heeft
gewogen.
Beschouwen wij als voorbe6ld een gram water van 100°.
Het volume van den verzadigden damp is b\j deze temperutuur 1670 cm 3 , dat van de vloeistof iets meer dan 1 cm\ en
de druk van den damp 1 atm. of 1,014 x lOG dynes per cm 2 •
De uitwendige arbeid bedraagt derhalve 1690 X 10n ergon,
beantwoordende aan 40 calorieën. De geheele verdampingswarmte bedraagt 538 calorieën; derhalve hebben 498 warmteeenheden gediend om de inwendige energie te vergrooten.
Bij 120° is de spanning van den verzadigden damp 149 cm
kwik, of 1,99 X 106 dynes per cm 2, iets minder dan twee
atmospheren. Het volume van 1 gram water is dan nog steeds
weinig meer dan 1 cm 3, dat van een gram verzadigden damp
bedraagt 889 cm J, de verdampingswarmte 527 cal. Man zal
voor het verschil tusschen het inwendige arbeidsvermogen
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van een gram water en een gram verzadigden damp bij deze
temperatuur vinden 485 c;:tloriMn; het is iets kleiner dan het
bij 100° was.
De analogie, wat den uitwendigen arbeid betreft, tusschen
de nu en de in § § 230 en 231 besproken verschijnselen be:P:oeft wel niet nader aangewezen te worden. Ook over het
mechanisme waardoor bij de verdamping warmte verdwijnt,
kunnen w'j kort zijn. Men moet zich voorstellen dat het de
molekulen met de grootste snelheden zijn, die een vloeistof
bij de verdamping verliest; wordt geen warmte toegevoerd,
dan m?et zij daardoor noodzakeHjk afkoelen. Wat den gevormden damp betreft, daarin zullen de deeltjes niet meer het
groote arbeidsvermogen van beweging hebben, dat zij eArst in
de vloeistof hadden ; zij hebben nl. bij het verlaten daarvan,
zooals ons nog nader zal blijken, aantrekkende krachten ondervonden, die de snelheid verkieind hebben. Bovendien zullen,
als de damp een zuiger. voortdrijft, de daartegen botsende
deeltjes met .kleinere snelheden terugkeeren, en in dit verlies
aan kineti~che energie zal ook de vloeistof deelen, daar deze
in voortdurende wisselwerking met den damp staat.
Zooals men weet, wordt de afkoeling bij de verdamping van
een vloeistof zonder toevoer van warmte menigmaal toegepast.
Bij de verdichting van damp tot vloeistofwordt evenveelwarmte
ontwikkeld als verbruikt wordt .bij den omgekeerden overgang.
Het verdient de aandacht dat, aangezien een gram water, wanneer
het bij de standvastige temperatuur van 100 in damp overgaat en
daarbij een zuiger langzaam voortdrijft, een arbeid van 1690 X 106 ergen
(4D cal.) verricht, de "vrije energie" met dit bedrag moet afnemen (verg.
§ 246). Terwijl dus de "inwendige energie" in den damp grooter is dan
in de vloeistof, is het omgekeerde waar van de vrije energie.
§ 275. Nuttig eJfect van een stoommachine. Wanneer men bij het in
Fig. 214 (§ 241) voorgestelde stoomwerktuig de spanningen (in dynes
:per cm2) in den ketel en den condensator door p 1 en p 2 voorstelt, en
het volume dat door den zuiger doorloopen wordt v cms bedraagt, is de
arbeid bij een zuigerslag (p1 - p 2) v ergen,. De hoeveelh~id warmte die
.aan den, stoomketel moet worden me~gedeeld, is echter veel grooter dan
hieraan beantwoordt. Zelfs is die hoeveelheid grooter dan

pkv (Emecha-
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'D.isch aequivalent van de warmte-'t:enheid), want, behalve dit aantal caloTieën, moeten wij nog warmte toevoeren om het inwendige arbeidsvermogen te le,•eren, dat de damp meer heeft dan de vloeistof. Bij de verdichting van den stoom in den condensator komt nu de laatstgenoemde
.hoeveelheid warmte weer geheel te voorschijn en bovendien nog de hoe~
veelheid p~v, die beantwoordt aan de suelheidsvermeerdering van de
molekulen bij hun botsingen tegen den naar beneden gaanden zuiger.
Zijn de absolute temperaturen T1 = 273 180 = 453°, T2 = 273
40 = 313°, dah is p 1 = 10,05 X 106 (ruim 10 atm.), p 2 = 7,3 X 104 •
Dm 1 gram water uit den condensator te verhitten tot de temperatuur
van den stoomketel, en het vervolgens in damp te doen overgaan, zijn
627 cal. noodig, nl. 143 cal. voor de genoemde verwarming van het
water en 484 cal. voor de verdamping. Het volume van 1 gram verzadigden waterdamp, in den stoomketel gevormd, is 194 cms. Daaruit volgt
dat de verrichte arbeid per gram stoom

+

+

+

(1005- 7) X 104 X 194::;:: 19 X 108 ergen
bedraagt, waaruit men kan afleiden dat slechts 7 %van de toegevoerde
warmte in arbeid wordt omgezet.
Het nuttig effect van een volkomen omkeerbare calorische machine

T-T.

die tusschen de boven onderstelde temperaturen werkte, zou _l_':r--~ =

45:3-313

= --453-~

140

= 453•

l

dus ongeveer 31% bedragen. Men ziet hierdoor

de stelling bevestigd, dat het. nuttig elieet altijd kleiner is dan ht;lt bu
een volkomen omkeerbare machine zou zijn. Intusschen verdient het opmerking dat de machine waarop Fig. 2'14 betrekking heeft, een zeer
slechte zou zijn. In werkelijkheid wordteen grooter nuttig effect bereikt
door den toevoer van stoom tot den cilinder af te sluiten voor het einde
van den zuigerslag. De in den eilinder aanwezige stoom verricht dan,
terwijl hij zich uitzet (expansie) nog een zekeren arbeid.

§ 276. Verband tusschen de dampspanning en de temperatuur.
Wanneer zich in een cilinder onder een zuiger een vloeistof bevindt, die
tertdeele in damp is overgegaan, zoodat er een evenwièhtstoestand bestaat,
kan men dit stelsel een kringloop van CARNOT (§:248) doen ondergaan,
en formule (1) van § 249 toepassen. Door nu te anderstellen dat de
temperaturen T1 en 12 oneindig weinig van elkaar verschillen, is men
·tot een belangrijke formule geraakt. Is nl. T de absolute temperatuur,
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.Jl de dampspanning, welke grootheid, zooals wij reeds weten, een functie
van T is,

~ ~ de

verhouding tusschen gelijktijdige oneindig kleine aan-

groeiingen der beide grootheden, v1 het volume van de massa-eenheid
vloeistof, v 2 dat van de massa-eenheid damp, r de verdampingswarmte.
eindelijk E het mechanisch warmte-aequivalent, dan is
dp
E1·
(3 )
dS = T (v 2 - Vï) ·
Deze betrekking is door tal van metingen bevestigd. Beschouwen wij
b.v. water van 100~. Dan is v2 = 1670 cms, v1 = 1 cms en T= 373.

Om

~

uit de waarnemingen te vinden merken w\j op dat bij 100'

p=1,0139X106 en bij 101° p=1,0506X106 is. Mocht men aannemen dat over -een interval van een paar graden de aangroeiingen van
den druk evenredig met de temperatuurverhoogingen zijn, dan zou

~~= (1,0506 -1,0139) X 106 =
bij 99° af van dien bij

100~,

36700 zijn. Trekt men echter den druk

dan verkrijgt men :35600, zoodat de be-

doelde onderstelling niet geheel juist is. De werkelijke waarde van ~·~
bij 100° is 36100.
Substitueert men dit, met de andere opgegeven getallen, in de formule, en stelt men r=538, dan vindt men E=418X10•. Deze uitkomst is een merkwaárdige bevestiging van de vergelijking (1) van § 249.
Dat zij iets afwijkt van de vroeger voor E opgegeven waarde mag aan
waarnemingsfouten worden toegeschreven.
Een kringloop, bestaande uit twee oneindig kleine isothermische en tweeeveneens oneindig .kleine adiabatische verandet·ingen, en waa1·bij wij aannemen
dat steeds zoowel vloeistof als damp aanwezig
Fig. 226.
blijft, kan op dezelfde wijze als de kringloop van
een gas graphisch worden voorgesteld. Men hijgt
p
dan Fig. 226, die, wat de plaatsing van de letters
aangaat, met Fig. 217 (blz. 373) ovet·eenstemt. De
lijnen AB en CD zijn hier recht en horizontaal,
daar bij een uitzetting ofsamendl'ukking bij standvastige temperatuur de dl'Uk niet verandert. De
adiabatische lijn B C loopt ook nu naar beneden,
0 '----"----'-....L.-'--::v= want als het volume wordt vet'gJ·oot, zonder dat
van buiten warmte wordt aangevoerd, daalt de
temperatuur en neemt dus de d1·uk af. Ofschoon de lijn krom is, kunnen wij
het oneindig kleine deel ervan dat wij noodig hebben als recht beschouwen.
Hetzelfde geldt van de lijn AD.
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De uitwendige arbeid wordt door den inhoud van den vierhoek ABC D
voorgesteld, die als ePn parallelogram kan worden opgevat, du~ door het product van AB en BE, als w\j BE loodrecht op 0 V tt•ekken.
Nu is AB de volumevermeerdering bij de isothermi~che uitzetting, die wij,
daar z\j oneindig klein is, rl v zullen noemen, en BE is het verschil van de
waarden die de druk p heeft bij de temperaturen 1'1 en 1'2 . Deze zijn oneindig
weinig van elimar vcrschillend; wij zullen hun verschil dOOl' d 1' voorstellen
en onder d Jl de daaraan beantwoordende verandering van den druk vCJ·sta::m.
De arbeid wordt dan
lV= dp d v.
Is E het mechanisch warmte-aequivalent, dan is dus de in mechanisch arbeidsvermogen omgezette hoeveelheid warmte
dpdv

. 1,--~

A

. . . . . . . . . . . (•)

Aan den anderen kant kunnen wij een uitdrukking voor Q1 opstellen. Daal·toe be1·ekenen wij hoeveel water er verdampt b\j de door AB voorgestelde
uitzetting. Stel dat 1 gram verzadigde wate1·damp bij de dan best~>.ande tetuperatuur het volume v2 , en 1 gram water het volume v1 inneemt, dan zou, wanneer 1 gram verdamptt', het volume met v2 - v1 toenemen. Het is echter met
d v toeg1momen en er is dus

water verdampt. Noemen wij nu

1'

de verdampingswarmte, dan wm·dt

. . . . (5)
De verhon~ing van (4) en (5) is het nuttig effect. Aan den anderen kant
kan men dit, als men 1'1 - T2 door tl Ten 1'1 door T vet'Vangt, vool'stellen doot·
dT

-1,-.
Men komt aldus tot de boven medegedeelde

b~trekking

(3).

§ 277. Verband tusschen het smeltpunt en den druk. Het
evenwicht tusschen een vast lichaam en de vloeistof die daaruit door smelting ontstaat, heeft veel overeenkomst met dat
tusschen een vloeistof en een damp. Is het stelsel aan een
gegeven druk p blootgesteld, dan kunnen de twee phasen
alleen bij een bepaalde temperatuur T, die men het vriespunt
of smeltpunt noemt, naast elkaar bestaan. Voor water en ijs
onder den druk van één atmospheer is deze "evenwichtstemperatuur" 0°; dit is dus de temperatuur van smeltend of
vochtig ijs.
Wanneer men het stelsel aan een hoogeren druk blootstelt,
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wordt het smeltpunt verhoogd of verlaagd; hoe het hiermee
gesteld is, is gebleken met de verandering van het volume bij
de smelting in verband te staan. Vele stofl'en zetten zich bij
de smelting uit, en deze smelten onder vergrooten druk eerst
bij een hoogere temperatuur.
W a:ter daarentegen zet zich uit als hèt bevriest; het volume
neemt dan met ongeveer 8 Ofo toe (waarbU, zooals bij vele verschijnselen blijkt, tegen uitwendige lichamen een groote kracht
kan worden uitgeoefend). In verband daarmee staat nu dat
het vriespunt van water bij verhooging van aen druk verlaagd wordt.
De veranderingen in het smeltpunt die door de voor ons bereikbare drukkingen worden teweeggebracht, zijn aitijd zeer klein.
Blijkens het bovengezegde is het smeltpunt T een functie van den
druk p; men kan even goed zeggen dat omgekeerd de druk een functie
van de temperatuur is. Houdt men een mengsel van ijr? en water juist
()p 0°, dan kan het alleen in evenwicht zijn, als de druk 1 atmospheer
bedraagt. Is dit niet het geval, dan zal de druk van zelf 1 atmospheer
worden, als men het stelsel aan zich zelf overlaat, tenzij de omstandigheden zoo mochten zijn, dat al het water bevriest of al het ijs smelt.
Verbeelden wij ons b.v. het mengsel in een vat van onveranderlijk
volume besloten, dat het wel geheel vult, maar waarin het een druk
kleiuer .dan 1 atmospheer uitoefent. Dan zou de temperatuur, die wij
Qp Q? stellen, iets lager zijn dan het vriespunt dat aan den werkelijk
bestaanden druk beantwoordt; immers, het vriespunt is des te hooger,
naarmate de druk lager is. Er zou dus eenig water bevriezen en, daar
de stof zich hierbij uitzet, zal de vloeistof worden samengeperst en de
druk verhoogd worden.
Op dezelfde wijze zal, als de temperatuur een weinig van 0° verschilt,
zoodanige druk ontstaan, dat weer de temperatuur juist het smeltpunt
()nder dien druk is.
De overeenkomst tusschen het evenwicht dat wij nu beschouwen en
dat tusschen water en damp gaat zoo ver, dat voor de betrekking tusschen den druk p en het smeltpunt T (absolute temperatuur) een formule geldt, die dezelfde gedaante heeft als vergelijking (3).
Die formule kunnen wij schrijven in den vorm
d T= T(v2-vl) d

Er

p

. . . . . (6)
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Hierin is v1 het volume van de massa-eenheid vaste stof, v2 dat van
de massa-eenheid vloeistof, en r de .smeltingswarmte (§ 136)l
Blijkens deze vergelijking beantwoordt aan een aangroeiing van den
druk (d p positief) een verhooging of verlaging van het smeltpunt (d T
of
v1 is, zooals boven reeds
positief of negatief), naar gelang v2
werd gezegd.
Voor water en ijs is: T 273, v1 = 1 ,09, v 2 = 1 700, r = 80; men
vindt dus
d T=-7X10·-9dp.

> <

=

Neemt men nu aan dat de evenredigheid van de vriespuntsverandering met de drukvermeerdering ook nog doorgaat wanneer deze laatste
1 atmospheer, d.w.z. een millioen dynes per cm2 bedraagt, dan vir:-dt
men voor de vriespuntsverlaging bij een drukverhooging van 1 atmospheer
7 X 10-9 X 106 = 0,007 graad.
Deze uitkomst is door de waarnemingen op bevredigende wijze bevestigd.
Uit de bijzondere eigenschap van het ijs die wij hier leerden kennen,
kunnen verschillende verschijnselen verklaard worden. Wanneer men b.v.
een dunnen koperdraad over een stuk ijs van 0° slaat, op dezelfde wijze
als een koord over een katrolschijf, en aan de uiteinden gewichten hangt,
snijdt de draad door het ijs heen, maar wordt boven den draad nieuw
ijs gevormd, zoodat het blok ten slotte één geheel is gebleven.
Men kan zich hiervan op de volgende wijze rekenschap geven. Wij
stellen ons voor dat de draad omringd is door een uiterst dun laagje
water, waardoor hij van het ijs is gescheiden. In elk punt van het buitenoppervlak van dit laagje hebben wij ijs en water met elkaar in aanraking en ontstaat de temperatuur die aan het evenwicht tusschen deze
beide phasen bij den bestaanden druk beantwoordt; daar nu deze laatste
aan de onderzijde van den draad grooter is dan aan de bovenzijde, is de
temperatuur onder lager dan boven. Er heeft dus een warmtegeleiding
door den draad van boven naar onderen plaats, en dit heeft tengevolge
dat aan de onderzijde ijs smelt en aan de bovenzijde water bevriest.
Het is duidelijk dat hierdoor de draad kan dalen en dat juist tengevolge
van dat smelten en bevriezen, ondanks de warmtegeleiding, het genoemde
temperatuurverschil kan blijven bestaan.
§ 278. Samendrukking van waterdamp bij standvastige
temperatuur. Wij keeren nu tot de dampen terug en zullen
de verdichting daarvan tot vloeistof nader beschouwen. Stellen
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wij ons een gram waterdamp voor onder een zuiger in een
cilinder, die voortdurend op een twnperatuur van 100° wordt
gehouden. W~i hebben den zuiger eerst zoo hoog opgeheven
dat de damp een zeer kleinen druk uitoefent en drukken hem
dan naar binnen. Aanvankelijk heeft de damp de eigenschappen van een gas en gehoorzaamt op weinig na aan de wet
van BoYLE; bij verdere samendrukking neemt men evenwel
steeds grootere afwijkingen van die wet waar.
Men kan het verband tusschen het volume en den druk
door een kromme lijn A B (Fig. 227) voorstellen, wanneer men
de waarden van het volume door de abscissen en die van den
druk door de ordinaten aangeeft (verg. § 242). De verkregen
lijn (isothermische lijn), die aan de rechterzijde asymptotisch tot
0 V nadert, eindigt in het
Fig. 227.
pu_nt B, dat door zijn ligging het volume en den
druk voorstelt, wanneer
de damp verzadigd is ge:
worden.
,
:
Daar de dichtheid van
\ _ :.
den verzadigden damp
C
~
~
proefondervindelijk be!-j~~
:
:
;A paald is, kunnen wiJ. aan•
'
V
geven hoeveel het lichaam
0
van de wet van BoYLE
afwijkt. Te dien einde merken wij op dat bij kleine dichtheden
de regel van AvoGADRO van toepassing is, zoodat de relatieve
dichtheid van den damp met betrekking tot waterstof door
het halve molekulairgewicht wordt gegeven, dus = 9 is. In
aanmerking nemende dat de massa van een cm 3 waterstof bü
0° en 76 cm druk 0,0000898 gram bedraagt, vindt men d-aaruit
dat b.v. bij een druk van 1 cm kwik het volume van het
beschouwde gram waterdamp
I

I

76 x 1,366 - 0 285
oo 3
9 X 0,0000898 - ' 1
X 1 cm
is. Ging nu de wet van BoYLE door, dan moest het volume van
den verzadigden waterdamp 76 maal kleiner z\jn, d. w. z.
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1690 cm 3 : Het is echter slechts 1670 cm 3 , d.w.z. ruim 1 "/0
kleiner.
Vergeleken met waterstof van dezelfde temperatuur en spanning, is dan ook de dichtheid van den verzadigden damp niet
meer 9 maar 9,1.
In de figuur verraadt zich de afwijking van de wet van
BoYLE door de gedaante van de lijn AB. Bij hetzelfde punt
.A beginnende zal deze iets lager komen dan b~i volkomen
geldigheid van de wet het geval zou zijn.
De beschreven afwijking kan hieruit rerklaarcl worden, dat
naarmate de molekulen op kleinere afstanden van e1krwr gebrucht
•worden, cle aantrekleende krachten, die naderhetnel de venlichting
tot vloeistof zullen bewerken, meer en meer in het spel komen.
Het kan ons niet verwonderen, dat deze kr~chten het volume
kleiner doen worden dan het bij denzelfden druk zijn zou,
wanneer zij niet bestonden.
Drukt men, nadat de damp eenmaal verzadigd is geworden,
den zuiger nog verder naar beneden, dan heeft een verdichting tot vlocistof plaats, die geleidel\jk voortgaat, tot dat bi.i
een bepaald volume alle damp verdwenen is. Gedurende dit
gedeelte van de samendrukking heeft de nog aanwezige damp
aanhoudend dezelfde dichtheid; daar ook de spanning constant
blijft, volgt op AB een rechte lijn B C, evenwijdig aan de a8 der
abscissen. Het uiteinde C van dit stuk ligt op een af8tand van
0 P, Hl70 maal kleiner dan B C; alleon door dien afstand
sterk vergroot voor te stellen konden wij in de figuur den
verderen loop van de lijn volgens CD doen zien. Dit laatste
gedeelte stelt de volumeverandering voor, die het vlooiban~
water nog ondergaan kan; wegens de geringe samendrukbaarheid loopt CD zeer steil naar boven.
:Men kan een dergel\jke isothermi8dle 1\in ook voor andere
temperaturen toekenen. De lijn A' B' C' JY b.v. heeft hutrekking op uon temperatuur van 120°. De abscis van het punt
B' geeft het volume van een gram verzadigden waterdamp bij
dezen warmtegraad aan, en is dus kleiner dan de abscis van
B,
vijl de ordinaat. van B' bijna tweemaal zoo groot is als
die van B. Het stuk G' D' ligt iets ter rechterzijde van CD,
zoo weinig intusschen, dat de afstanel van deze beide lijnen
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niet te zien zou zijn geweest, wanneer wij de figuur nauwkeurig geteekend hadden.
Om op nieuw de afwijking van de wet van BoYLE te beoordeelen, merken wij op dat het volume van een gram waterdamp onder een druk van 1 cm kwik nu bedraagt
76 (l + 12o·x o,00366) = 0 1353 10()
3
cm ·
X
'
9 X 0,0000898

Gold de wet van BoYLE, dan moest de verzadigde damp met
zijn spanning van 149 cm een ruimte innemen van
0,1353 x lüû
149

= 908

3

cm·

Het werkelijke volume is echter 889 cm 3 , d.i. ruim 2 °/0
kleiner. De dichtheid van den verzadigden damp, vergeleken met
waterstof van dezelfde temperatuur en spanning, is nu 9,2.
De afwijking van de wet van BoYLE, die blijkens deze getallen bij 120° iets grooter is dan b\j 100°, is bij 140° 3 Ofo.
Deze toename is begrijpel\jk, daar, naarmate de temperatuur
stijgt, de dichtheid van don verzadigden damp grooter wordt.
Omgekeerd worden bij temperaturen beneden 100° de af·
wijkingen kleiner en kan men er b.v. tusschen Û0 en 20° van
afzien. Dientengevolge kan men gemakkelijk berekenen hoeveel waterdamp in een zeker volume lucht, b.v. b~j 15° kan
aanwezig zijn. Men zoekt in een tabel het maximum vau
spanning bij die temperatuur op, berekent hoeveel gram waterstof de gegeven ruimte zou bevatten als dit gas bij 15°
onder een druk, gel\jk aan dat maximum was gebracht, en
vermenigvuldigt de uitkomst met 9, de relatieve dichtheid van
waterdamp met betrekking tot waterstof.
§ 279. Isothermische samendrukking van koolzuur. Wanneer men koolzuurgas in een dikwandige glazen buis opsluit
en door het inpersen van kwik samendrukt, neemt men bij
niet te hooge temperaturen verschijnselen waar, overeenkomende met die, welke voor waterdamp werden beschreven.
ABC D (Fig. 228) is de isothermische lijn van het koolzuur
voor 13°,1; A' B' C' D1 voor 21 °,5. Het maximum van spanning van den koolzuurdamp is b'j deze temperaturen ongeveer
4 7 en 58 atmospheren.
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Een blik op Fig. 227 doet zien, dat bij 120° het verschil in
eigenschappen van water en verzadigden waterdamp kleiner
is dan bij 100°, iets dat wij, wat de inwendige energie betreft.
reeds in § 274 hebben opgemerkt. Bij nog hooger temperaturen
zou het verschil nog kleiner worden.
Fig. 228 leert ons dat b\j het koolzuur van 13°,1 de eigenschappen van de vloeistof en den verzadigden damp nog min·
der van elkaar verschilFi~r. 228.
len dan b\j water, zelfs
van 120°. Het volume van p
het vloeibare koolzuur is
nl. ongeveer '/5 van dat
van den damp. Inderdaad
gelijkt het vloeibare koolzuur meerop eengasdan
c~B
'!:
het water; het is in veel
c
; n·
L
hoogere mate samendruk:
A:
baar. En aan den anderen
:
i:
A.
kant naderen de eigen'
:
schappen van den verza~
digden damp meer dan
V
bij den waterdamp tot die van een vloeistof, zóoals uit de
groote afwijking van de wet van BoYLE blijkt. Het product
van druk en volume daalt gedurende de samendrukking die
door de lijn AB \v'ordt voorgesteld tot bijna 3/~ van het oorspronkelijke bedrag.
§ 280. Kritische temperatuur. Bü 2e,5 zijn de dichtheden
van het vloeibare koolzuur en van den verzadigden koolzuur
damp nog mef')r tot elkaar genaderd dan bij 13°,1 en de vraag
ligt voor de hand, of wellicht bij nog hoogere temperaturen
het verschil geheel zal wegvallen. Inderdaad is dit het geval.
Als de temperatuur tot 31 o is gestegen, bestaat er geen on"
derscheid meer tusschen den verzadigden damp en dovloeistof;.
uit de versch\jnselen bij de samendrukking valt dan het door
de rechte lijn B C voorgestelde gedeelte weg; er is geen sprake
meer van een splitsing der stof in een dampvormig en een
vloeibaar gedeelte, maar op de door AB voorgestelde samendrukking volgt onmiddellijk de door C D voorgestelde. De

°
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isothermische lijn voor 31 o loopt nog slechts in een enkel
punt E horizontaal.
Ook bij elke temperatuur boven 31 o blijft bij het samendrukken het koolzuur homogeen; op zulk een temperatuur
heeft de l\jn L L betrekking.
De temperatuur boven welke een stof bij samendrukking steeds
homogeen blijft, wordt de "kritische temperatuur" genoemd. Terwijl daar beneden het lichaam zich kan splitsen in twee phasen van versebillende dichtheid, die naast elkaar kunnen bestaan en waarvan de eene "vloeistof" en de andere "damp"
genoemd wordt, bestaat dit onderscheid boven de kritische
temperatuur niet meer; men kan de stof dan den een en of
den anderen naam geven, naar gelang van de gedachte ·waardoor men zich laat leiden.
·wordt b.v. koolzuurgas bij 35° sterk samengedrukt, dan is
men geneigd het steeds een gas te blijven noemen, daar men
geen afscheiding van oen vloeibaar laagje of van druppels
waarneemt. Maar ten slotte is toch een dichtheid en dienten·
gevolge een lichtbrekend vermogen ontstaan, zooals die bij
vlooistoffen voorkomen; een waarnemer die het glazen vat
beschouwt, waarin het sterk verdichte koolzuur aanweûg is,
zal dus oordoelen dat h~j met een vloei::;tof te doen heeft.
Trouwens, het koolzuur had in denzelfdon toestand gebracht
kunnen worden langs eon anderen weg. Men had nl. met
vloeibam; koolzuur kunnen beginnen van b.v. 21°,5 en dit bij
standvastig volume tot 35° verwarmen. Men zou dan niets
bijzonders zien gebeuren, cm zou geneigd zijn, nog altijd van
een vloeistof te spreken.
Het boven aangewezen verschil tusschon hot gedrag van
water en dat van koolzuur hangt hiermee sam-en, dat bij
water de kritische temperatuur veel hooger ligt. Men heeft
die op 365° geschat.
§ 281. Verdichting van gassen tot vloeistoffen. Wil men
een gas in den vloeibaren toestand brengen, d.w.z. wil men
een vloeibaar laagje, druppels, of zelfs maar een nevel zien
Qntstaan, dan is het blijkens het voorgaande noollig, het tot
beneden de kritische temperatuur af te koelen. H\j zuurstof
is deze laatste - 119°, bU waterstof - 240°. Van daar, dat
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deze lichamen langen tijd aan alle pogingen om ze tot vlomstof te condensoeren weerstand hebben geboden.
In de laatste jaren heeft men in het voortbrengen van lage
temperaturen groote vorderingen gemaakt; alle gassen, het
laatst de waterstof en het helium, zijn dientengevolge als lagen
vloeistof, duidelijk afgescheiden van den damp, verkregen.
Om de temperatuur zoover te doen dalen, als bU deze onderzoekingen noodig was, kan men verschillende middelen
bezigen.
Vooreerst kan men een vloeistof laten verdampen. Daat do
verdampingswarmte (§ 274) dan aan do vloeistof moet worden
onttrokken, daalt haar temperatuur, en dit gaat zoover tot
het maximum van spanning van den damp gelijk geworden
is aan den druk waaraan de stof is onderworpen. Zoo zou
men b.v. door water te laten verdampen en den damp snel
weg te zuigen, zoodat de druk niet boven 6 mm kwik steeg,
kunnen bewerken dat het water tot 4° afkoelde.
Beschikt men nu over een temperatuur T waarb~j een zeker
gas door drukverhooging vloeibaar kan worden gemaakt, dan
kan men van de verdamping der daardoor verkregen vloeistof
gebruik maken om een lagere temperatuur T' te bereiken, en
wel kan men het zoo inrichten dat men altijd door met dezelfde
hoeveelheid gas werkt. Men verdicht nl. met een perspomp
het gas in een op do temperatuur T gehouden vat A, laat de
gevormde vloeistof door een buis met regelkraan naar een
tweede vat B vloeien, en pompt uit dit laatste den damp van
de vloeistof weg, die dan weer in A wordt gecomprimeerd.
Stroomt nu door de verbindingsbuis evenveel van A naar B
als er in B verdampt, dan heeft men een kringloop verkregen
en daarbij bestaat in B een temperatuur gelijk aan het kookpunt onder den druk die in dit vat bereikt wordt. De vloeistof in dit vat kan nu als koelmiddel voor een tweede gas
dat men verdichten wil, en dat op zijn beurt een kringloop
kan doorloopen, gebruikt worden. Het verdient opmerking dat,
wanneer de aangegeven werking in geregelden gang is, de hoeveelheid warmte die de vloeistof in B aan hot daardoor af te
koelen lichaam onttrekt, juist die is, welke voor de verdamping der vloeistof vereisebt wordt.
LL

~
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De zuig-perspomp die bij den zoo even beschreven kringloop geb1·uikt wordt,
kan als de omkeering van een calorische machine beschouwd worden. Keerde
men b.v. de in Fig. 214 (§241) voorgestelde stoommachine om (§248), dan
zou d'e temperatuur in het vat waar reeds de laagste temperatuur bestond,
nog verder dalen.

Men kan verder, om een lage temperatuur te verkrijgen,
van de uitzetting van een samengedrukt gas gebruik maken.
Btj deze uitzetting kan al of niet een uitwendige arbeid verricht worden. Het eerste geval doet zich voor als het gas zich
in een cilinder met zuiger uitzet. Van de afkoeling die het
dan ondergaat, wordt wel gebruik gemaakt om een zoo lage
temperatuur te verkrijgen, dat lucht onder hoogen druk vloeibaar wordt.
De uitzetting heeft zonder uitwendigen arbeid plaats als het
gas door een opening uitstroomt in een ruimte waar een lage
druk bestaat. Wij moeten dan onderscheiden of er in het gas
merkbare molekulaire krachten bestaan, of niet. In het laatste
geval, als dus het gas de wet vmt BoYLE volkomen volgt,
heeft er geen afkoeling plaats; wel verricht het gas dat de
opening passeert, een arbeid op de er vóór liggende lagen die
het .voor zich uit drijft, maar er wordt een even groote arbeid
op gedaan door de meer achterwaarts liggende gasmassa. (Men
merke op dat de omstandigheden nu anders zijn dan in § 228
ondersteld werd.)
Anders is het wanneer er een merkbare molekulaire aantrekking is. Dan neemt de potentieele energie die de molekulen ten opzichte van elkaar hebben bij de uitzetting toe; dit
heeft een vermindering van de kinetische energie der molekulen, d.w.z. een temperatuurverlaging ten gevolge, en juist
van deze afkoeling wordt veelvuldig partij getrokken. Zij wordt
bij de toestellen van LINDE toegepast.
Tot verdere opheldering van het boven gezegde kan een beschouwing dienen, zooals wij reeds in § 230 bezigden. Men stelle zich voor dat de nauwe
opening is aangebracht in een tusschenschot in de in Fig. 200 (blz. 320) voo•·gestelde buis op de door c aangegeven plaats en dat de temperatuur doOl' een
omringend warmtereservoir standvastig wordt gehouden. De arbeid der op de
massa tusschen a en b werkende drukkingen is (vgl. § 230)
p 1 v1 -p2 v.; . . . . . . . . • . (7)
hij is dus 0 als het gas de wet van BoYLE volgt. Daar dan tevens het inwendige arbeidsvermogen bij de uitzetting niet verandert (§ 229) is er noch
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wat·mte aan het reset·voit· ontleend, noch daaraan afgestaan, waaruit volgt dat
ooi\ bij afwezigheid van zulk een reservoir de temperatuur constant blijft.
Bèstaat er daat·entegen eene merkbare molekulaire aantrekking, dan is vooreerst de uitdrul•king (7) niet meer 0. Jn de tweede plaats neemt de potentieele energie bij de uitstrooming toe. Er wot·dt nu warmte aan het reservoir
ont.trokken, en als dit er niet is, koelt het gas af.

Intusschen is het niet goed uitvoerbaar gebleken door een
enkele uitzetting een zeer lage temperatuur te bereiken. Dit
gelukt eerst als men van een eerste, betrekkelijk geringe afkoeling gebruik maakt om de begintemperatuur bij de ontspanning van een volgende hoeveelheid gas te verlagen. Men
laat daarvoor het ontwijkende gas strijken langs de aanvoerbuis van het samengeperste gas. Het is mogelijk op deze wijze
door de uitstrooming uit een "regeneratorspiraal" lucht zoo
ver af te koelen, dat zij vloeibaar wordt.
Uiterst lage temperaturen worden nu trapsgewijze of "cascade" -gewijze
verkregen. In het laboratorium van KAMERLINGH ÜNNES te Leiden heeft
men vooreerst een kringloop van chloormethyL Deze stof wordt bij de
gewone temperatuur vloeibaar gemaakt, en het verdampende chloormethyl, waarvan rle temperatuur - 90' bedraagt, dient als koelmiddel
voor een buis waarin aethyleen tot 8 atmospheren wordt samengeperst.
Dit gas, waarvan de kritische temperatuur 10° is, doorloopt een tweeden
kringloop waardoor een temperatuur van -145° bereikt wordt. Deze
is laag genoeg om zuurstof door samendrukking tot vloeistof te verdichten.
Door vloeibare zuurstof. onder lagen druk te laten verdampen komt
men tot -183'. Deze temperatuur dient om lucht vloeibaar te maken,
die vervolgens, onder atmospherisêhen druk verdampende, op -190°
komt, en als afkoelmiddel allerlei toepassingen in het laboratorium vindt.
Het vloeibaar maken van waterstof is bereikt door deze, nadat zij
gecomprimeerd is, met vloeibare lucht die onder lagen druk verdampt
af te koelen, en dan door een nauwe opening met een regeneratorspiraal te laten uitstroomefi. Eerst dan komt zij beneden de kritische
temperatuur, die - 240° bedraagt. Eindelijk is het ÜNNES gelukt, var.
verdampende waterstof als koelmiddel gebruik makendP-, het laatste gas
dat nog niet verdicht was, het helium, vloeibaar te maken. Daartoe
werd dit gas op 100 atmospheren samengeperst, terwijl het tot- 258°
was afgekoeld door waterstof die onder lagen druk verdampte; door de
uitstrooming van het samengedrukte helium uit een regeneratorspiraal
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werd dan het gewenschte gevolg verkregen. De kritische temperatuur
van het helium wordt door ÜNNES op- 267°,8 geschat en het kookpunt
Vai1 vloeibaar helium onder een druk van 1 atmospheer op -268°,8,
d. w. '?· ruim 4° boven het absolute nulpunt. Het is ook gelukt, het helium
onder een druk van ongeveer 0,015 cm kwik te laten verdampen, daarmee is de laagste ooit bereikte temperatuur, ruim 1° absoluut, verkregen.
De mogelijkheid deze uiterst lage temperaturen voort te brengen is
vooral daarom van gewicht omdat men, door allerlei natuur- en scheikundige verschijnselen bij zoo ver gedreven afkoeling te onderzoeken,
zeer belangrijke uitkomsten kan verkrijgen.
Wij kunnen bij de bijzonderheden der hier in het kort geschetste proeven niet stilstaan. Met een enkel woord moeten wij echter melding maken van de vacuumglazen van DEWAR, die het mogelijk maken vloeistofTen op zeer doeltreffende wijze tegen warmtetoevoer van buiten te
beschutten. Deze geheel uit glas bestaande toestellen hebben een dubbelen wand, en de tusschenruimte is zoo goed als luchtledig, zoodat de
warmtegeleiding door de lucht is opgeheven. De warmte moet dus een
langen weg door het glas afleggen om tot de vloeistof in het vat door
te dringen.
Ook moet er op worden gewezen dat het in het algemeen gesproken
niet evenveel moeite kost om de temperatuur telkens met eenzelfde aantal graden, maar wel om de absolute temperatuur telkens in dezelfde
verhouding te doen dalen. Gaat men b.v. van het vriespunt van water,
273° absoluut, uit en gelukt het door achtereenvolgende stappen te komen tot 136°, 68°, 34°, 17° enz., dan zijn die stappen als gelijkwaardig
te beschouwen. Hierdoor wordt de onbereikbaarheid van het absolute
nulpunt in het licht gesteld. Een lichaam tot dat nulpunt af te koelen
zou trouwens willen zeggen er alle warmtebeweging aan te ontnemen,
en dit is onmogelijk.
Vermelden wij eindelijk nog dat men menigmaal door de verdamping
van een vloeistof onder lagen druk de temperatuur tot het vriespunt
kan doen dalen, zoodat een vaste phase te voorschijn komt. Dit gelukt
zelfs bij de waterstof, waarvan het vriespunt - 259° is. Bij koolzuur
wordt het vriespunt bereikt nog voor de druk tot 1 atmospheer is verlaagd.
§ 282. Theorie van van der Waals. Wij hebben bij de be-

spreking van de kinetische theorie der gassen (§ 220) aangenomen dat de molekulen elkaar niet merkbaar aantrekken en
dat zU zeer klein zijn in vergelijking met de tusschenruimten.
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Het is echter duidelijk dat bij samendrukking van een gas
de aantrekkende krachten hoe langer hoe meer op den voorgrond zullen treden en dat ook, als de deeltjes oenige uitgebreidheid hebben, hun gezamenlijk volume eindel\jk niet meer
te verwaarloozen zal zijn tegenover de geheele door het gas
ingenomen ruimte. Door deze beide omstandigheden in do
theorie op te nemen is vAN DER WAALS er in geslaagd, van
verschillende in de laatste § § vermelde feiten een verklaring
te geven en bovendien tot vele andere belangr\jke gevolgtrekkingen te geraken. W\j kunnen die theorie hier niet volledig
behandelen, en alleen op oenige hoofdzaken wijzen.
Zooals reeds werd opgemerkt (§ 278) worden de b~j waterdamp en koolzuur waargenomen afwijkingen van de wet van
BonE verklaard uit de molekulaire attractie ; deze heeft ton
gevolge dat de samendrukbaarheid grootér is dan die wet verlangt. Ook de verdichting tot een vloeistof moet aan de aantrekking worden toegeschreven. Daarentegen is het aan de
uitgebreidheid van de molekulen te wijten, dat het volume
van water, als de druk met 1 atmospheer verhoogd wordt,
met niet meer dan

20 ~00

van het oorspronkelijke bedrag af-

neemt, en dat deze coëfficient bij verhooging van den druk
voortdurend kleiner wordt, zoodat, zooals AMAGAT heeft aangetoond, een vermeerdering met 1 atm., als do druk reeds
3000 atm.. bedraagt, nog maar een volumevermindering van

t
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40 00 ten gevolge hoeft. (Het volume is dan het 10 van wat
het bij eon druk van 1 atm. is.) Het is duidelijk dat, als do
molekulon zelf eon merkbaar volume innernon en niet of
weinig samendrukbaar zijn, ook de hoogste bereikbare druk
het totale volume niet belleden eon zekere grens kan brengen.
Deze verminderde samendrukbaarheid hij hoogo drukkingen
valt ook op te morken als men boven de kritische temperatuur blijft en dus, zoo men wil, steeds mot een gas te doen
heeft. Bij waterstof, waar de molekulaire attractie zeer zwak
is, heeft zelfs b\i gewone drukkingen de uitgebreidheid van de
deeltjes een overwegenden invloed; dit gas w~jkt nl. in tegengestelrio richting als het koolzuur van de wet van BonE af.
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Van den invloed der molekulaire aantrekking kan nog de
volgende beschouwing een goed denkbeeld geven. Het is gebleken clat cle aantrekkende krachten die de molekulen ov elkaar
1kitoefenen, alleen op zeer kleine afstanden, ver beneden 0,001 mm,
merkbaq,r zijn. Alle deeltjes die op een bepaald molekuul P
kunnen werken, liggen dus binnen een 4ekeren uiterst kleinen
bol, om P als middelpunt beschreven. Ligt nu het deeltje P
in het binnenste van een vloeistofmassa (Fig. 229), dan valt
deze bol, oe werkingsspheer, geheel in de vloeistof. Daar hij
gelijkmatig met stof gevuld is, zooals wij zullen aannemen,
zullen al de op P werkende aantrekkingen elkaar opheffen.
Anders is het met een molekuul Q, dat op een afstand,
kleiner dan de straal p der werkingsspheer, van het oppervlak
SS ligt. Van de om zulk een deeltje
Fig. 229.
beschreven werkingsspheer ligt nl.
een gedeelte a b c buiten SS. Was
ook dit gedeelte met vloeistof gevuld, dan zouden alle op Q werkende
krachten elkaar opheffen, maar, nu
a b c ledig is, ondervindt Q een resulteerende kracht die, volgens de normaal op het oppervlak, naar binnen, d.w.z. naar de zijde van
de vloeistof gericht is. Dit geldt van alle deeltjes in een laag
met de dikte p (de zoogenaamde grenslaag) tusschen SS en
het oppervlak S' S'. Derhalve: terwijl op deeltjes in het binnenste van cle vloeistof geen 1·esulteerende kracht werkt, worden
alle molekulen in de grenslaag in een richting loodrecht op het
oppervlak naar binnen getrokken.
Tot hetzelfde besluit komt men ook wanneer men, in plaats
van een vloeistof, een gas met merkbare molekulaire aantrekking beschouwt.
De toepassing op het onderwerp dat ons bezig hield, ligt
voor de hand. Zal een stelsel in beweging verkeerende molekuien binnen een begrensde ruimte besloten blijven, dan moeten de deeltje::;, zoodra zij aan het oppervlak daarvan gekomen
zijn, weer naar binnen worden gedreven. De daartoe noodige
kracht is bij een denkbeeldig gas zonder molekulaire attractie
de door een wand uitgeoefende druk. Trekken echter de mole-
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kulen elkaar aan, dan wordt ook hierdoor de grenslaag naar
binnen gedreven, en is er dus een kleinere uitwendige druk
noodig om de stof binnen het haar aangewezen volume te
houden. Naarmate nu de dichtheid grooter wordt, neemt ook
de kracht toe, waarmee de grenslaag naar binnen getrokken
wordt;, en de theorie leert dat er gevallen moeten zijn, waarin
die kracht zelfs rneer dan voldoende is, om een uitzetting van
de stof te beletten. Dan moet er nog door uitwendige krachten
aan het oppervlak van de stof getrokken worden, er moet dus
een negatieve druk bestaan~ als niet door de attractie het
volume kleiner zal worden. Dit geval van een negatieven druk
leenJen wij reeds in § 205, kennen.
Zoo geeft de theorie van VAN DER WAALS van. vele eigenschappen, niet alleen van gassen en dampen, maar ook van
vloeistoffen rekenschap. Zij werpt ook licht op de voorwaar·
den onder welke de stof uit den oenen aggregatietoestand in
den andoren overgaat. Zij leert dat beneden een zekere tem·
peratuur twee toestanden van verschilhinde dichtheid onder
denzelfden druk mogelijk zijn, waarvan men den eenen gasvormig en den anderen vloeibaar kan noemen, en dat boven
die temperatuur de stof bij samendrukking homogeen blijft;
kortom, z\j verklaart het bestaan van een kritische temperatuur.
Hoe hoog deze is, hangt zoowel van de molekulaire uitge·
breidbeid als van de grootte der molekulaire aantrekking af,
en in het algemeen !Jepalen deze twee factoren vele bUzon·
derheden in hot gedrag van een lichaam. Omgekeerd kan men
dus ook uit experimenteele gegevens een besluit trekken omtrent het volume der deeltjes en het bedrag van de aantrekking.
Zoo heeft men gevonden dat de kracht waarmee de grenslaag van water naar binnen wordt getrokken, gelijk staat met
een druk op hm:; oppervlak van ongeveer 10000 atm. en dus
voor een cm 2 van het oppervlak ten naaste bij met een gewicht van 10000 kg. Men moet zich voorstellen dat in een
vloeistof als aether van 0° ongevt!er het derde gedeelte van
de geheele ruimte werkelijk door de molekulen wordt ingenomen; in lucht bij 0° en 760 mm druk is dit met niet meer dan
1
2000 van het geheele volume het geval.

r
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Van de grootte der gasdeeltje& hangt, zooals reeds vroeger
werd opgemerkt, ook do lengte van den weg af, dien een
molekuul, zonder tegen een ander te botsen, kan doorloopen.
Uit metingen over diffusie, warmtegeleiding en inwendige
wrijving kan dus ook iets over de uitgebreidheid van de moleklilen worden gevonden. Nader onderzoek leert dat het 't
gezamenlijk oppervlak der molekulen van een gas is, dat men
op deze wijze kan leeren kennen.
Is echter van een aantal evEin groote bollen het gezamenlijke volume en het totale oppervlak bekend, dan k,an men
door een eenvoudige berekening het aantal van die lichamen
en de grootte van elk bepalen. Deze berekening op de gasmolekulen toepassende, komt men tot de volgende schattingen. Voor het aantal molekulen in 1 cm:1 lucht bij 0° en 76
cm een getal van 20 cijfers; voor den gemiddelden afstand
van twee op elkaar volgende molekulen 32 X 10- 8 cm, voor
1

de dikte van de molekulen ongeveer lö van deze lengte en
eindelijk voor de massa van een atoom waterstof 10-24 gram.
§ 283. Vrije energie van een vloeistofoppervlak. De aantrekkende
krachten tusschen de molekulen, die in de theorie van VAN VER WAALS
zulk een voorname rol spelen, hebben ook in vele gevallen een invloed
op den vorm van een vloeistofmassa. Hoe het daarmee gesteld i;; kan
men uit de theorie der vrije energie (S 247) afleiden.
Wanneer een deeltje dat zich eerst aan het oppervlak van een vloeistof bevindt, langs een of andere lijn L (Fig. 229) naar binnen verplaatst wordt, zal het, zoo lang het nog in de g1'enslaag SS' is, een
kracht naar binnen ondervinden, die eén positieven arbeid verricht, maar
bij de verdere beweging heffen de, aantrekkingen die erop werken,
elkaar op, en is er dus geen arbeid meer. Hieruit volgt dat het molekuul,
zoodra het beneden S' is gekqmen, steeds hetzelfde arbeidsvermogen van
plaats ten opzichte van de andere deeltjes heeft, onverschillig waar het
geplaatst is, maar dat het in de grenslaag een grootere potentieele energie heeft, en wel de grootste, wanneer het in het oppervlak S ligt. Daar
hetzelfde van elk molekuul geldt, moet het totale arbeidsvermogen van
plaats dat de deeltjes wegens hun onderlinge aantrekking hebben, des te
grooter zijn, naarmate er meer in de grenslaag liggen, dus naarmate het
oppervlak van de vloeistofmassa grooter i:;. Dit oppervlak kan bij een
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gegeven boeveelheid zeer verschillende grootte hebben, naar gelang van
den vorm der vloeistof; het is b.v. wanneer deze tot een vlies is uitgesprei·d, grooter dan bij een bolvormige gedaante.
lle meegedeelde beschouwing kan nu de volgende onderstelling aannemelijk tnaken, die men ter verklaring van de verschijnselen die wij n.~,;
zullen bespreken, heeft aangenomen:
JJij een bepaalde temperatuur is de vrije energie 'van een vloei~lûf'
massa des te r~rooter, naarmate het oppervll'lk grooter is, en wel neemt,
bij aang1·oeiing hiervan, de vrije energie toe met een bedrag dat even1·edig is met de verrneerdering van het oppe1·vlak.
Wij zullen de vermeerdering van de vrije energie in het geval dat het
oppervlak met de vlakte-eenheid toeneemt, of, zooals wij ook kunnen
zeggen, de vrije energie die aan de eenheid van oppervlak eigen is, door
ll voorstellen. W!j kunnen dan II 6 0 schrijven voor de vermeerdering
die aan een aangroeiing 6 0 beantwoordt, of voor den arbeid dien het
stelsel verricht (~ 24(1) als het oppervlak bij standvastige temperatuur
met 6 0 afneemt. Omgekeerd kost het ons een arbeid H 6 () om het
oppervlak isothermisd1 met 6 () te vergrooten.
De grootheid Il is vom· elke vloeistof' b~j bepaalde temperatuur t•cn
constant1•; dam· z~j, zooal~ wdd1·a zal blijken, ook de opst~jrrinrt ·in
capillaáe lmizl'n bepaalt, wordt zij de "capillariteilsconstante" genoemd.
§ 284. Hruppels en yliezen. a. Uit het bovenstaande, in verband mrt
het in ~ 247 gezegde, volgt dat een vloeistofmassa die aan de zwaartekracht en aan alle antiere uitwendige kraehten onttrokken is, den vorm
aanneemt, waarbij het oppervlak een minimum is, en dat is die van een
bol. Van daal' de ne-iging om druppel8 te vormen. Dat men die in clen
regel allePn b\j kleinP massa's opmerkt, is hieraan te wijten, dat bij grootere de zwaartekracht te storenel werkt. Intusschen blijkt dezelfde eigensehap voor groote massa's uit de proef van PLATF~Au, waarbij een hoeveelheitl olie gebracht wordt in een mengsel van aleohol en water van
hetzelfde :;oortt>lijl' gewieht.
/1, B\j dunne vloeistofvliezen, zooals die van een ze-epoplossingkunnl'n
worden gemaakt, treedt, wegens de geringe massa, de zwaartekracht
tegenover tie molekulaire kraehten op den aehtergrond. Werken er ook
geen andere uitwendige kraehten, dan zal de boven besehonwde vr\je
energie afnemen; het vlies trekt zich samen, zoodat het oppervlak wo
klein mouclijk ·wordt. Bij platte vliezen, die men in een raampje van
ijzerdraad kan doen ontstaan, kan men dit aantoonen door een dunnen
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draad, waarvan de uiteinden aan elkaar zijn geknoopt, op het vlies te
leggen en dit vervolgens binnen den draad door te steken. Het vlies
daarbuiten trekt zich dan zooveel samen als de draad het toelaat, en
spant dezen tot een cirkel.
De hierbij werkzame kracht noemt men de spanning van het vlies;
de groottedaarvan hangt op eenvoudige wijze samen met de capillariteitsconstante H. Stel dat abc d (Fig. 230) een tweemaal in een plat vlak
omgebogen ijzerdraad is en e f een verschuifbare draad, die met den
eersten een rechthoek vormt, in welken men een vlies
Fig. 230.
kan maken. Laat men nu dezen draad, dien men h.v.
a
d met de hand vasthoudt, zeer langzaam van e' f' naar
e'
-F
e f gaan, zoodat het oppervlak (de twee zijden samen
gerel~end) van de vloeistof afneemt met 2 e e' X e f,
en blijft hierbij de temperatuur constant, dan verb
{_' richt (§ 246) het vlies een arbeid 2 e e' X e f X IJ.
Aan den anderen kant. is die arbeid, als K de kracht voorstelt, waarmee
het vlies den draad e f naar binnen trekt, e e' X K. Dus vindt men
K = 2 e f X Hen voor de kracht waarmee het vlies op de lengte-eenheid
van den draad werkt, de spanning per lengte-eenheid,

S=2H.

(H)

c. De ijzerdraad of de draden tusschen welke een Ylies gevormd wordt,
kunnen zulk een vorm hebben dat "het vlies niet plat kan zijn; steeds
neemt het echter, wanneer aan weerszijden het omringende gas denzelfden druk uitoefent, de gedaante aan, waarbij het oppervlak zoo
klein mogelijk is. Bij een verplaatsing verrichten nl. de bedoelde drukkingen geen arbeid; de vrije energie die in de vorige § beschouwd werd,
moet dus weer een minimum worden.
Is het vlies b.v. gevormd tusschen twee even groote horizontale cirkelvormige ringen, met de middelpunten boven elkaar, dan neemt het
niet de gedaante van een cilinder aan, omdat door een insnoering in het
midden het oppervlak nog kleiner kan worden.
Het verdient opmerking dàt de grootheid S niet alleen de kracht bepaalt, met welke het vlies aan den ijzerdraad e f (Fig. 2:30) trekt, maar
ook de kracht die het op elk lichaam uitoefent, waarmee het in aanraking is, en eveneens die, met welke het eene deel van het vlies op het
andere werkt. Men kan nl. in gedachten het vlieslangs een willekeurige
lijn doorsnijden; wat aan de eene zijde van de scheidingslijn ligt trekt
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aan het andere deel, in de richting loodrecht op die lijn, en deze werking bedraagt per lengte-eenheid S.
Daar deze kracht voortvloeit uit werkingen op zeer kleine afstanden
en men een klein gedeelte van een gebogen vlies als plat kan beschouwen, bestaat in een gebogen vlies dezelfde spanning als in een plat.
d. Bij een bolvormig vlies, zooals een aan een buis geblazen zeepbel,
vertoont zich de spanning hierdoor dat de bel, wanneer de buis aan
het ttite·inde open blijft, langzamerhand kleiner wordt. Sluit men de
buis, <lan houdt de samentrekking op wanneer de lucht binnen de bel
tot op zekeren graad is samengedrukt.
In de theorie van dit verschijnsel moet men letten op het drukverschil aan
de binnen- en buitenzijde. Men kan daar evenwel riog van afzien, wanneet•
men vormveranderin!l,'en (overgang b.v. van een ellipsoïde tot een bol) beschouwt, hij welke het volume niet verandert. Immers, de arbeid van de uitwendige dl'ukkingen is dan 0 (§ 207). Onder alle vormen van denzelfden inhoud
zal de zeepbel dus dien aanne1nen, bij welken het oppervlak een minimum is,
d. w. z. den bolvol'm.
Zij nu R de straal van den bol en laat de druk binnen het vlies p meer
bedragen dan aan de buitenztjde. Neemt dan, bij een oneindig kleine omkerrbare en isothci·m i se. he samentt·ekking, de straal met (i af, dan is de vermindering van h<'t oppervlak 16 .".RiJ en die van het volume 4 .". fl2 iJ. Vom· de vermindering van de vrije energie kan men dus schrijven 16 .".RH èi en voor den
door het vlie' verrichten arbeid 4 .". JF p èi. Deze uitdrukkingen aan elkaar gelijksteliPnde, vindt men
4Il
. . . . . . . . (9)
p= ]f'.
een betl'ekking, die men ook op de volgende wijze uit de beschouwing van de
spanning kan aflei<len.
W\j stellen ons voor dat er evenwicht is; de druk van de lucht moet dan
aan de binnenzijde p meer bedragen dan aan de buitenzijde. Snijdt men .de
bel door nwt een denkbeeldig vlak dool' het middelpunt, dan bestaat langs den
omtrek tusschen de beide dcelen een spanning 2 .". R S. Deze kracht moet gelijk zijn aan die, wPlke de eene helft van de andere tracht te scheiden en die,
volgens ~ 203, .". R 2 p bedt·aagt. Neemt men formule (8) in aanmerking, dan
komt men tot (9) terug.
Men kan den druk p met een rnaoomder bepalen en heeft daarbij gevonden
dat hij omgekeerd evenredig met R en onafhankelijk van de dikte van het
vlies is. Daaruit volgt dat, zooals ook de boven meegedeelde theorie vereischt,
de spa.nning onafhankelijk is van de dikte.
Deze uitkomst schijnt op het eerste gezicht vreemd, daar bij een dik vlies
aan weerszijden van een doorsnede meer molekulen liggen die elkaar auntrekken, dan L\j een dun vlies. Men moet echter hed.enken dat de spanning de
totale kracht is tusscben rle deelen van het vlies aan weerskanten det· doorsnede. Die deelen, even als in het algemeen de massa's aan weerszijden van
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een door een vloeistof gebracht vlak, trekken elkaat· niet alleen aan, maar
oefenen bovendien een druk op elkaar uit, op een wijze waa1·van het in § 227
gezegde eenig denkbeeld kan geven. Dat nu de bovenbedoelde totale kracht
onafhankelijk van de dikte van het vlies kan worden, kan men door de volgende beschouwing ophelderen.
Het bleek ons in ~ 282 dat ieder deeltje in de grenslaag naar binnen getrokken wordt; daaruit vloeit voor elk element van de laag, zooals p q in
Fig. 229, een zekere kracht N voort, en in den evenwichtstoestand moet de
druk in het binnenste van de vloei~tof den
Fig. 231.
uitwendigen druk met een zeker bedrag overB treffen. Zij nu (Fig. 231) ,4 B CD een loodll'
rechte doorsnede van een vloeistofvlies en laat
b de dikte me"· d= 2 p bedmg'", ''"'''de g<c
ltz
__d heele massa in twee grenslagen AB a b en
~-----'~'"'---CD cd en een gedeelte daa1·tusschen kan verc
)Q
, D deeld worden. Laat P Q een vlak voot•stellen,
loodrecht op het vlak van de teekening en op
A B, en vestigen wij de aandacht zoowel op den druk als op de aantrekking,
die de deelen van het vlies aan weerszijden van dat vlak op elkaar uitoefenen.
Men Imn aantoonen dat voor alle elementen van het scheidingsvlak die
tusschen p en q liggen, de dmk die, zooals wij zagen, binnen in het vliPs ontstaat, juist de attractie tuHschen de vloeistofaan weerszijden van die elementen opheft; maar met een element van P p of Q q is het anders p.esteld. Zoowel de druk als de attractie zijn daar kleiner dan tussehen pen q, maar van
p naar P of van q naar Q neemt de drul1 meer af dan de aantrekking; vom·
een element van P p onmiddellijk bij P is de druk gelijk aan dien van de
buitenlucht, waarvan wij bij deze beschouwing afzien, maar tus~chen de stof
rechts en links van dit element bestaat nog een zeer merkbare aantrekking.
Door dit alles komt men tot het besluit dat alleen de elementen tusschen
P en p en tusschen Q en q iets voor de bovengenoemde resulteet·ende kracht
opleveren. Men moet de spanning in de twee g'·enslagen zoeken en mag /Jes luiten
dat de grootte van deze kracht onafhankelijk is van de dikte van de tusschen
die lagen liggende vloeistof.
Eerst wanneer de dikte van een vlies beneden 2 p daalde, zou de spanning
kleiner worden. De zeepbellen bij welke men gevonden heeft datp omgekeerd
evenredig is met R, hadden dus alle een dikte, g1·ooter dan 2 p.
Het zal nu ook duidelijk zijn dat bij elke vloeistofmassa een spanning in
de grenslaag (oppervlaktespanning) bestaat en dat die half zoo groot is als de
spanning van een vlies.

~

Voor de in deze § besproken proeven bezigt men bij voorkeur een
vloeistof (b.v. een mengsel van een zeepoplossing en glyeerine), die
vliezen van groote bestendigheid geeft. Ook allerlei andere vloeistoffen
kunnen echter vliezen vormen. Bekend zijn b.v. de bellen die door de
meegevoerde lucht ontstaan, wanneer regendruppels in water vallen.
Bij schuimende vloeifltoffen heeft men gelegenheid, stelsels van een
groot .tantal vliezen waar te nemen, zooals men die ook met behulp van
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een zeepoplossing en geschikte ijzerdraadfiguren m meer eenvoudigen
vorm kan krijgen.
In ieder stelsel van dezen aard ontmoeten telkenH drie vliezen elkaar aan
dezelfde ribbe en wel ondet· hoeken van 120°. Dit laatste is esn gevolg hiervan, dat elk vlies dezelfde spanning heeft. Op de kleine vloeistofmas~a nl., die
in de onmiddellijke nabijheid van een element der ribbe ligt, werken dt·ie
spanningen in de richting- van de l~jnen volgens welke de vliezen door het
standvlak gesneden worden. Drie gelijke krachten, op eenzelfde punt werkende, kunnen echter alleen dan evenwicht met elkaar maken, wanneet' zij
hoeken van 120° met elkaat' vormen.

§ 285. Vrije energie van het grensvlak van een vloeistof en een vast
lichaam. In het bovenstaande was alleE'n sprake van een "vrij" Yloeistof:..
oppervlak, of eigenlijk van een oppervlak waarlangs de vloeistof met
haar damp of met een gas in aanraking is. Raakt zij over een zekere
uitgestrektheid een vast lichaam aan, dan worden de deeltjes die op zeer
kleinen afstand van dat lichaam liggen, daardoor naar buiten getrokl{en,
terwijl zooals wij reeds zagen, de vloeistof zelf ze naar binnen trekt.
Overwegen deze laatste krachten, dan is nog altijd het arbeidsvermogen
van plaats (bere]{ end met betrekking tot de tweeërlei aantrekkende krach·
ten) voor de deeltjes in een dunne grenslaag grooter clan voor de molekuien in het binnenste van de vloeistof. Het tegendeel is het geval, wanneer de aantrekking van het vaste lichaam de onderlinge attractie van
de vloeistofmolekulen overtreft.
Door deze overwegingen is men gekomen tot de volgende onderstelling:
Zij 0 het vrije oppervlak van een vloeistofmassa en 0' het oppervlak
waarlangs zij een vast lichaam aanraakt. Dan kan (als men zich tot een
hepaalde temperatuur beperkt) de vrije energie worden voorgesteld door
(10)
f=C+HO+KO,.
waarin C een standvastige waarde heeft, en de coëfficient K ·in somrnige gevallen positief en in ande1·e negatief is. Laat men het stelsel
aan zich zelf over, dan wordt de som van de beide laatste termen een
minimum. Het is duidelijk dat wanneer K negatief is en de derde term
overweegt, !f kan afnemen als 0' grooter wordt, zelfs al ging dit met
eenige vergrooting van 0 gepaard. Dan zal de vloeistof zich over het
vaste lichaam uitspreiden, m.a.w. het "bevochtigen". Dat b.v. water
over een goed gereinigde glazen plaat uitvloeit, is te wijten aan de sterke
aantrekking die glas uitoefent; is de plaat vettig, dan wordt hij niet
bevochtigd, omdat het vet het water daartoe niet genoeg aantrekt.
Door kwik wordt, zooals men weet, een glasplaat niet bevochtigd;
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zelfs neemt deze vloeistof op een goed schoongemaakte plaat den vorm
van· een druppel aan. De min of meer bolvormige gedaante is dan het
gevolg van de onderlinge aantrekking van de kwikmolekulen, terwijl de
zwaartekracht een afplatting van den druppel en een vergrooting van
het aanrakingsoppervlak met het glas teweeg brengt. Trouwens, al bestond de zwaartekracht niet, dan zou de aanraking toch over zekere
uitgestrektheid blijven bestaan, en het kwik zich niet geheel van het
glas terugtrekken. De redeneering waardoor men dit uit formule (10)
kan afleiden, moeten wij hier laten rusten en .wij vermelden alleen nog
dat in alle gevallen waarin een vast lichaam en een vloeistof elkaar aanráken, en waarin niet een volledige uitspreiding plaats heeft, het evenwicht hierdoor gekenmerkt wordt, dat de vrije oppervlal{ken elkaar volgens een bepaalden, van den aard der lich!).men afhankelijken hoek
(randhoek) ontmoeten.
Wil men de evenwichtsstanden in die gevallen onderzoeken, waarin
ook de zwaartekracht een merkbaren invloed heeft, dan moet men bedenken dat, behalve de van de grootte der oppervlakken afhankelijke
deelen, ook nog de potentieele energie tegenover de zwaartekracht tot de
totale vrije energie - die een minimum moet worden - behoort.
~ 286. Opstijging en neerdrukking in capillaire buizen. W anneer
een enge glazen buis (haarbuis of capillaire buis) in verticalen stand met
het benedeneinde in water wordt geplaatst, stijgt dit tot zekere hoogte
dam·in op, zooals het in Fig. 232 is voorgesteld, waar S en a b de
vloeistofspiegels zijn. Wij zullen aannemen dat het water den binnenwand goed bevochtigt, zoodat deze met een
Fig. 232.
dun laagje vloeistof bedekt is, dat zich ver
boven het oppervlak a b uitstrekt . Dit
laatste, de zoogenaamde m eniscus, gaat geleidelijk in het vrije oppervlak van het
laagje over; het is nl. gebogen met de
holle zijde naar b,oven en staat aan den
.Cf•
a:
fi
lml'--=r--T-- rand vertieaaL Bij zeer enge buizen heeft
het de gedaante van een halve bol.
U------ ' ----- ---k h: 1:
De vloeistof zal nu zoover in de buis
reiken, dat de totale vrije energie een miv
--- ----- - ë~Lt- -----'-~ï~-- nimurn is, en daarbij verdient het opmerking dat, als reeds vooraf de geheele binnenwand is bevochtigd, aan het
aanrakingsoppervlak van het water en den buiswand niets te veranderen
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valt, en evenmin dus aan de daaraan beantwoordende vrije energie.
Anders is het met het vrije oppervlak van de vloeistof gesteld. Dit bestaat nl. uit den meniscus en het oppervlak van het daarboven liggende
waterlaagje; daar nu het laatste bij het omhoog gaan van den meniscus verkleind wordt, zullen de molekulaire krachten van de vloeistof
haar voortdurend verder trachten te doen stijgen. De zwaartekracht
is oorzaak dat een bepaalde hoogte niet overschreden wordt.
Verbeelden wij ons dat voor een oogenblik het middelste punt van
den meniscus even hoog ligt als de uitwendige vloeistofspiegel S en
duiden wij in dat geval de totale vrije energie aan door A. Is dan de
vloeistof tot een hoogte h opgestegen, dan is het oppervlak van de vloeistof afgenomen met 2 7r r h, als wij nl. door r den inwendigen straal van
de buis voorstellen, en den uitwendigen vloeistofspiegel zoo uitgestrekt
onderstellen dat de hoogte daarvan niet merkbaar verandert. Afgezien
van de zwaartekracht is dus de vrije energie van de vloeistof verminderd met 2 7r r h H. Aan den anderen kant is de potentieele energie
tegenover de zwaartekracht toegenomen met een bedrag, waarvoor men
zal vinden { 7f r 2 h2 s (verg. § 206), ds men door s het soortelijk gewicht van de vloeistof voorstelt en, wat bij nauwe buizen geen noemenswaardige fout meebrengt, het gewicht van de kolom in de buis en
de ligging van het zwaartepunt berekent alsof zij aan de bovenzijde door
het platte vlak m n begreNsd was.
Daar nu de totale vrije energie is

A - 2 7r r h H

+}

7f

r9

h2 s,

is het maar de vraag, voor welke waarde van h deze uitdrukking een
minimum is. Die waarde, de werkelijke stijghoogte, is (~ § 11 en 41)
2H
rs

h=- .

(11)

Dat werkelijk de stijghoogte omgekeerd evenredig met den straal van
de buis is, heeft de waurneming bevestigd. Tevens ziet men uit de formule, hoe men, als r en s bekend zijn, uit de stijghoogte de capillariteitscanstante kan afleiden. Zal men op deze wijze goede uitkomsten krijgen, dan is het noodig de vloeistof eerst tot een grootere hoogte in de
buis op te zuigen, ten einde den binnenwand goed te bevochtigen.
Uit de waarneming van de stijghoogte blijkt dat de constante H voor
water grooter is dan voor alcohol. Hieruit kan men het volgende verschijnsel verklaren. Laat men op het midden van een dun laagje water
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in een schoteltje een druppel alcohol vallen, dan beweegt zich de vloeistof aanstonds van het midden af naar buiten. Daarbij wordt het oppervlak van de alcoholhoudende vloeistof in het midden grooter, maar de
daaraan beantwoordende vergrooting van de vrije energie wordt overtroffen door de vermindering die het gevolg is van de samentrekking
van het ringvormige wateroppervlak. Onder geschikte omstandigheden
wordt de bodem van het schoteltje in het midden geheel drooggelegd.
Men kan de redeneering die tot formule (11) geleid heeft, nog iets
anders inkleeden. Is nl. de vrije energie een minimum geworden, dan
zal zij bij een verdere oneindig kleine verplaatsing niet veranderen
(§ ~ 41 en 156). Stel dat die verplaatsing in een omhoogschuiving van
den meniscus over een afstand ~ bestaat. Dan neemt daarbij de eigen
vrije energie van de vloeistof af met 2 7I" r ~ H. Het arbeidsvermogen van
plaats tegenover de zwaartekracht neemt daarentegen toe met 7I" r2 h' ~ s,
als men met h' de gemiddelde hoogte der punten van den meniscus
aanduidt. Men kan zich nl. voorstellen dat het kleine gewicht 7r r2 ~ s,
dat boven den oorsprankelijken stand van den meniscus gekomen is, is
opgeheven van af den vloeistofspiegel S. De beide gevonden uitdrukkingen aan elkaar gelijk stellende vindt men weer de formule (11), als men,
wat bij zeer enge buizen geoorloofd is, h' door de hoogte van het laagste
punt van den meniscus vervangt.
De laatste afleiding van de formule gaat ook door wanneer de buis
alleen op de plaats waar de meniscus zich bevindt, den kleinen straal
r heeft (Fig. 233), maar daar beneden een willekeurige grootere wüdte.
Zoodra de vloeistof (door opzuiging b.v.) eenmaal
Fig. 233.
het enge gedeelte b c bm·eikt heeft, stijgt zij even
c
hoog op als in een buis d'ie overal, de rniddellijn
van b c heeft.
b
Wü zullen niet uitvoerig spreken over vloeistuffen
die zich niet over den buiswand uitspreiden. Bij deze
is in enge buizen de meniscus een bolsegment, waars
..___ van de vorm bepaald wordt door den randhoek. De
theorie leert verder dat, als de meniscus de holle
zijde naar boven kee,·t, de vloeistof in de capillai1·e
buis hooger staat dan daarbuiten. Het tegendeel is het geval als de
bolle zijde van den meniscus naar boven gekeerd is. Zoo neemt men
bij kwik in een capillaire buis een neerdrukking waar.
Het lwogteve1·schil tusschen den meniscus en den uitwendigen vloei-
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·is in beide gevallen omgekeerd evenredig met den st mul
van de buis, zoo lang men met dezelfde vaste stof en dezelfde doeistof te doen heeft en zich tot zeer enge huizen bepaalt.
De verklaring van den lagen stand van het kwik in een r.apîllaire
buis ligt voor de hand. Bij deze vloeistof overwegen de eigen aantrekkende krachten tegenover die welke van een glaswand uitgaan; zij traebten het oppervlak van de vloeistof zoo klein mogelijk te maken, en dus
den dunnen kwikdraad in een capillaire huifl daa1·uit it?I'U!J te t;·ek/,:en.
Vermelden wij ten slotte nog dat dergelijke hoogteverschillen als tusschen de vloeistof in de buis van Fig. 2:32 en den spiegelS, ook bestaan
bij een U-vormige buis waarvan de heenen verschillende middellijnen
hebben. Kwik staat in het enge been het laagst en water in het wijde.
Ook wanneer reeds andere oorzaken een hoogteverschil teweeg brengen, blijven de molekulaire l\raehten een invloed uitoefenen. Daardoor
staat het kwik in de Luis van een bak barometer iets lager dan anders
het geval zou zijn, en wel des te meer naarmate de buis nauwer is. Om
hiermee rekening te houden, moet men hij l1et aflezen de hoogte bepalen
uan den lOJI van den meniscus en bij nnuwlwurige metingen een •·orrectie aanbrengen.

stof~piegel

Om eenig denkbeeld van bet mechanisme der besproken verschijnsPlrn tP
geven, b•~schouwen wij nog P<~ns het geval waarop Fig. 232 betrekldng heeft,
in de ondPrstelling evenwel dat de vloeistof zich niet over den buiswand uitspreidt. Std dat de huis aan lwt henedeneinde door ren horizontaal vlak U is
afgesneden. "'Wij verleng•'n den in de buis aanwezigen vloe;.stofcilinder tot aan
het horizontale vlak V en vergelijken de vloeistofmassa abc d met •Ie Pven
breede kolom a' I/ c' d', die tot dezelfde diepte reikt. Het is duidelijk dat dP
laatste kolom van d•~ omringPnde vloeistof tusschen de vlakken S Pn V gre11
kracht in verticale richting ondervindt; hij w01·dt dus geheel gedragen door
de vloeistof beneden V.
Aan het vlak c rl zijn dt~ omstandigheden dezelfde als aan c' d'. Op de kolom
abc d wordt dus door de Yloeistof beneden V een kracht naar boven uitgeoefend, gelijk aan hPt gewicht van a' b' c' d'. Met het meerdere gewicht van
abc d moetPn de krachten Pvrnwicht maken, die de kolom van den buiswand
Pn van de omringenelP vloeistof tusschcn U en V ondervindt. Z\jn deze krachten, positief gerekend ah zij naar boven gericht z\jn, /(1 en K~, is verder h
de genliddclde stijghoogte, (]' het oppPrvlak van de doorsnede der buis, <'ll ~
hPt soortelijk gewicht, rlan is de ev~nwichtsvoorwaarde
(12)

De kracht K1 is samPngestdd uit de ve1·ticale componenten van allr~ krachtrn di<' d1' in abc d Jigg•·ndP vloeistofdf'eltjns van den buiswand ondervindPn.
DaaJ' en'I!Wel molckul<'ll als Pn g dOOl' den wand in horizontale richting
29
L. I.

r
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worden aangetrokken, behoeft men alleen op ~eeltjes zooals h te letten, die
in de onmiddellijke nabijheid van den binnenomtrek van het benedeneinde
liggen. Het is niet moeilijk in te zien dat de kracht K1 indm·daad naar boven gericht is, en dat haar waarde evenredig is met de lengteL van den zooeven genoemden omtrek, zoodat men kan stellen
K 1 =«L.

Wat K2 betreft, merken wij op dat het deel k e cd van de bèschouwde
kolom doot· de even hoog liggende vloeistof tusschen U en V noch naar boven
noch naat· beneden getrokken kan worden; wij hebben dus alleen te doen met
de krachten die de laagste deeltjes van a b k e ondervinden van de vloeistof,
rondom den cilinder en beneden U. De kracht K2 is dus naar heneden
gericht, en kan worden voorgesteld door
K 2 =-(3L,

zpodat uit (12) volgt

Is de doorsnede een cirkel met den straal r, dan wordt dit
h=2(a<-f3).

rs

§ 287. Krachten, op vaste lichamen werkende. a. Worden twee goed
gereinigde glasplaten in verticalen stand op kleinen afstand van elkaar
in water geplaatst, zoo dat zij er een eind boven uitsteken en de vloeistof in de tusschenruimte evenals in een capillaire buis opstijgt, dan
wordt de eene plaat naar de andere toe getrokken. Dit hangt hiermee
samen, dat bij een nadering het totale oppervlak van de vloeistofkleiner
kan wörden, zoodat de vrije energie van het stelsel afneemt.
b. Een dun metaalplaatje kan, als het oppervlak vettig is en dus niet
door water wordt bevochtigd, op deze vloeistof drijven. Men kan daarbij
c>pmerken dat het iets inzinkt, maar de vloeistof sluit zich niet over het
plaatje; het oppervlak loopt, van den benedenrand van het plaatje af,
schuin buitenwaarts en naar boven. Het Ç>ppervlak van de vloeistof is
nu grooter dan wanneer het een doorloopend horizontaal vlak was gebleven en zou kleiner worden als het plaatje zich iets naar boven verplaatste; Uit de molekulaire werkingen moet dus een kracht voortvloeien,
die het plaatje omhoog drijft en die, gevoegd bij den gewonen hydrostatischen druk tegen het grondvlak, het lichaam draagt.
Wij construeeren een (denkbeeldigen) rechten cilinder, waarvan het boven·
vlak even hoog ligt als de vloeistofspiegel huiten de inzinking, terwijl hel
grondvlak geheel in de vloeistof ligt en de mantel het drijvende lichaam op
vrij gt·ooten afstand omringt. Past men de stelling toe, dat het totale gewicht
van alles w~t in deze ruimte ligt, in evenwicht moet gehouden worden door
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de krachten welke die stofmassa van de omringende vloeistofond.et•vindt, dan
kan men aantoonen dat de ruimte die wegens de aanwezigheid van het vaste
plaatje niet met vloeistof gevuld is, een hoeveelheid van deze zou kunnen bevatten, even veel wegende als het drijvende lichaam.
Door een dergelijke redeneering kan men de schijnbare gewichtsvermindering vinden van een gedeeltelijk ondergedompèld lichaam, met inachtneming
van de opheffing of neet·drukking van de vloeistof, die langs het oppervlak
daarvan wordt waargenomen.

§ 288. Twee elkaar aanrakende vloeisto:tfen. Ook de mole·
kulen van twee verschillende vloeistoffen oefenen een aantrek·
king op elkaar uit, en wanneer deze groot genoeg is zullen
zij, met elkaar in aanraking gebracht, een homogeen mengsel
vormen. In vele andere gevallen is de attractie hiertoe te klein
en ook niet groot genoeg om, zooals bij water en aether, de
eene vloeistof een weinig in de andere te doen oplossen,
maar toch voldoende om te maken dat de eene vloeistof zich
over de andere tot een dun laagje uitspreidt (olie op water)
evenals water zich over een schoon glasoppervlak uitspreidt.

§ 289. Invloed der kromming van een vloeistofoppervlak op de
dampspanning. Uit het in§ 286 besprokene kan, door toepassing van het
beginsel dat een aan zich zelf overgelaten stelsel een evenwichtstoestand
aanneemt (§ 235), een interessante gevolgtrekking worden afgeleid. Onderstellen wij dat in een bakje met water A (Yig. 234) een enge glazen
buis B is geplaatst, dat het bedekt is met een
Fig. 234.
klok, die overigens alleen waterdamp bevat, en
dat het geheele stelsel op standvastige temperatuur wordt gehouden. In de buis heeft dan de
B
vloeistof een gebogen, naar boven hol, oppervlak
C, en een hoogeren stand dan in het bakje. In
c --f ·
de punten E en C, stel het middelste punt van
'
den meniscus, zal de damp nu spanningen aan'
nemen die ongelijk zijn; immers, wanneer de
spanning p in E de spanning p' in C niet overtrof met een bedrag, ueantwoordende aan het
gewicht van de dampkolom DE, zou de damp
in zijn geheel niet in evenwicht verkeeren (§ 204), zooals toch het geval moet zijn. Er moet echter ook, zoowel in E als in C, evenwicht zijn
tusschen den damp en de vloeistof. Daar nu de wand te ver van het
middelste punt van den meniscus verwijderd is om daar rechtstreeks
I
I

I

I
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invloed te hebben op de uitwisseling van molekulen, ligt het voor de
hand, ons voor te stellen dat de kleinere waarde van de evenwichtsspanning in C te wijten is aan den vorm van het oppervlak. Zoo komen
wij tot het besluit:

De evenwichtsspanning, of het maximu-m van spanning, is bij een
hol oppervlak kleiner dan bij een plat oppervlak.
Door een buis te beschouwen, die niet door de vloeistof bevochtigd
wordt, vindt men op dezelfde wijze dat de evenwichtsspanning bij een

bol oppe1-vlak groote1· is dan bij een plat.
Het is gemakkelijk, de waarde van p-p' te berekenen. Is de straal
van de buis r cm, dan is de stijghoogte van het water~.~ cm. Worden
nu p en p' in cm kwik uitgedrukt, en zijn S en
wichten van kwik en -."vaterdamp, dan heeft men

~

de soortelijke ge-

, 2H
•
(p-p ): -:;:;=~_:S,
dus

,

2H

~

-rs··-s·

p-p =
Bij 100° is, in C-G-S-eenheden

H=59.
Verder is

~
s

=

O,ü3 X 10- 3 , S

=

13,6 X 981, p = 76,

zoodat

,

.

5,5X10-6

p=76---r

wordt.
De formule geldt nu voor elk hol bolvormig oppervlak, mits men voor
r den straal daarvan neemt, die in het geval van Fig. 234 met den straal
van de buis overeenstemt. De overeenkomstige formule voor een bol
oppervlak krijgt men door het teeken van den laatsten term om te keeren.

§ 290. Oververzadigde dampen. Toen wij in § 235 een definitie van de
spanning van den verzadigden damp, of het maximum van spanning
(§ 272) gäven, onderstelden wij stilzwijgend dat het oppervlak van de
vloeistof plat of weinig gekromd is. In dit geval bedraagt bij 100° C.
het maximum van spanning van waterdamp 76 cm kwik. Verbeelden
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wij ons nu dat men waterdamp van 100~ nog iets verder dan tot die
spanning heeft samengedrukt, dat b.v. de druk 76,1 cm bedraagt, en
nemen wij aan dat door een of andere oorzaak in dien damp een waterbolletje van b.v. 0,00001 cm straal gevormd was. Blijkens het bovenstaande zou de evenwichtsspanning aan het oppervlak van dit bolletje
bedragen 76,55 cm, en daar dit meer is dan de spanning die de damp
werkelijk heeft, zal het bolletje verdampen. Nog kleinere bolletjes zouden
dit eveneens doen. Het is echter duidelijk dat, als zulke kleine druppeltjes
aanstonds weer zouden verdampen, zij niet zullen ontstaan. Derhalve zal
de vorming van d1·uppeltjes, d.w.z. van een nevel, niet plaats hebben,
al is de druk van den waterdamp boven het gewone maximum van
spanning.
Wel wordt de damp onder deze omstandigheden gecondenseerd als hij
met een plat of weinig gebogen watervlak, dus b.v. met een natte glasplaat, in aanraking is. Eveneens kan hij zich op ·een droge plaat verdichten, daarin geholpen door de aantrekkende krachten die van het glas
uitgaan. Ook kleine in den damp zwevende stofjes, en andere deeltjes,
waarover wij naderhand zullen spreken, kunnen de kernen van een condensatie worden. Men heeft aangetoond dat de damp zich niet tot een
nevel verdicht als de lucht vrij is van zulke kernen. Wij vermelden hierbij
dat, als men de lucht door een prop watten laat stroomen, het stof
daardoor wordt teruggehouden.
Een damp die een grootere spanning heeft dan het gewone maximum,
wordt wel eens oververzadigd genoemd, zoodat men dan van onverzadigden, verzadigden en oververzadigden damp spreekt. Men meene evenwel niet dat er in het wezen van den oververzadigden damp iets bijzonders is, waardoor hij zich van den verzadigden of nog meer verdunden
onderscheidt. Een verschil tusschen deze gevallen wordt eerst waargenomen als de damp met vloeistof in aanraking komt.
§ 291. Vertraging van het koken. Uit den invloed van de kromming
op de dampspanning kan men verder afleiden dat, evenals druppels
in een dampmassa, ook dampbellen in een vloeistof moeilijk gevormd
zullen worden. Stel b.v. dat wij water dat aan een druk van 76 cm
is blootgesteld, tot 101° hebben verhit. De evenwichtsspanning in het
geval van een plat oppervlak zou dan 78,8 cm zijn. Maar in het binnenste
van een dampbelletje waarvan de straal minder dan 1,9 X 10-6 cm bedraagt, zou rle evenwichtsspanning minder dan 76 cm zijn. Daar de damp
door den uitwendigen druk echter tot de spanning van 76 cm wordt
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samengeperst, zou hij zich tegen den wand van het belletje verdichten.
Ook kleinere belletjes zouden, zoodra zij er waren, weer verdwijnen,
en zullen dus klaarblijkelijk niet ontstaan.
·wel kunnen de dampbelle'n gevormd worden aan de wanden van het
vat., aan een in het water gelegden metaaldraad, of aan stofdeeltjes die
in het water zweven; ook in luchtbellen, die door de ontwijking van
opgeloste lucht ontstaan, kan het water verdampen. Zijn echter dergelijke
gunstige omstandigheden niet aanwezig, dan kan men de vloeistof, zonder dat zij kookt, vrij wat boven het gewone kookpunt verhitten tot dat
eindelijk onder hevig stooten de dampbellen gevormd worden.
§ 292. Eerste verschüning van een nieuwe phase. Eenige andere gevallen vertoonen met de zoo even besprokene veel overeenkomst. Water
kan b.v. zeer goed eenige graden beneden 0' worden afgekoeld zonder
dat het bevriest, of, zooals men zegt, in een toestand van oversmelting
verkeeren. Het kan echter bij die lage temperaturen niet bestaan in tegenwoordigheid van ijs; het kleinste stukje ijs dat men er in werpt, doet
een deel van de vloeistofbevrie;r,en, waarbij door de vr\_i wordende warmte
de temperatuur juist tot o~ stijgt, den eenigen warmtegraad bij welken
(onder den gewonen dampkringsdruk) ijs en water naast elkaar kunnen
bestaan.
Uit dit voorbeeld blijkt, evenals uit de voorgaande, hoe het ee1·ste verschijnen van een nieuwe phase geheel andere omstandigheden vereischt dan het aang1·oeien van een reeds aanwezige hoeveelheid daarvan. In water van - 5° zal een stukje ijs stellig aangroeien, maar
daarom zal er nog niet een ijskristalletje in ontstaan. Welke voorwaarden
voor dit laatste noodig zijn is ons niet geheel bekend; wel is het gebleken dat men het water het best, zonder dat het bevriest, beneden 0°
kan afkoelen als men het voor plotselinge beweging vrijwaart. Trouwens, bij een beweging kan de vloeistof licht met een ijskristalletje dat
zich boven den waterspiegel aan den wand van het vat gevormd heeft,
in aanraking komen.
Met het water beneden 0° kan men vergelijken een zoogenaamde
oververzadigde oplossing van een vaste stof, d.w.z. een oplossing die
sterker is dan die, welke met de vaste stof in evenwicht kan zijn. Tusschen deze beide oplossingen en een nog meer verdunde, een onverzadigde, bestaat, wat de oplossing op zich zelf betreft, geen wezenlijk onderscheid; zij gedragen zich alleen verschillend als zij met de vaste stof
in aanraking komen. De kleinste hoeveelbeid daarvan heeft een afschei-
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ding van het vaste lichaam uit een oververzadigde oplossing ten gevolge.
§ 293. Imbibitie en osmose. Wij zullen thans eenige eigenschappen
van oplossingen en vooral van verdunde oplossingen bespreken. Om de
daaromtrent verkregen, in vele opzichten belangrijke uitkomsten te begrijpen, is het noodig, met een merkwaardige eigenschap van sommige
vaste lichamen békend te zijn. Vele daarvan zijn poreus, d.w.z. van
fijne kanaaltjes voorzien, waarin zij een vloeistof kunnen opzuigen, een
gevolg van de uitspreiding der vloeistof over de wanden van de poriën
en vergelijkbaar met de opstijging in capillaire buizen. Maar ook lichamen, zooals lijm, die in 't geheel geen poriën vertoonen, kunnen water
opnemen, waarbij zij menigmaal aanmerkelijk opzwellen; de watermolekuien vinden hier een plaats tusschen die van het vaste lichaam en Yormen daarmee een nieuw hornogeen lichaam. Bij deze imbibitie kunnen
in het water opgeloste stoffen mee worden opgenomen.
Zoodra nu een vaste wand die het vermogen tot imbibitie heeft, twee
vloeistoffen van elkaar scheidt, kunnen deze zich, door den wand heen,
met elkaar vermengen (osmose). Daarbij worden dikwijls de verschillende
bestanddcelen in zeer ongelijke mate doorgelaten. Een stuk perkamentpapier b.v., dat aan de eene zijde met zuiver water en aan de andere
met een oplossing in aanraking is, laat sommige opgeloste stoffen (kristalloïden), b.v. zouten, door, maar verspert den toegang min of meer aan
andere (colloïden), b.v. aan eiwit. Men kan daarvan gebruik rnaken om
de eerstgenoemde zelfstandigheden van de laatste te scheiden, een bewerking, waaraan men den naam van dialysr! geeft.
Ook tusschen de snelheden waarmee een opgeloste stof en het oplossingsmiddel zelf door een wand gaan, bestaat dikwijls een groot verschil.
§ 294. Osmotische druk. Wet van van 't Hoff. Als dit onderscheid zoo
ver gaat dat de opgeloste stof in het geheel niet doorgelaten wordt,
zullen wij van een halfdoordringbaren wand spreken. Men heeft dien
o.a. vcrwezenlijkt door een potje van poreus aardewerk, dat vooraf,
door verwijdering van de lucht uit de poriën, goed met water gedrenkt
was, te plaatsen in een oplossing van geel bloedloogzout, terwijl het gevuld was met een oplossing van kopersulfaat. Elk kanaaltje wordt dan
afgesloten door een klein tusschenschot van ferrocyaankoper en dit is
het dat de bovengenoemde eigenschap heeft.
In de opening van het aldus toebereide potje wordt nu een verticale
en aan het boveneinde open glazen buis waterdicht bevestigd, zoodat een
hoog vat ontstaat, waarvan het potje het benedenste gedeelte uitmaakt.

456
Omringt men vervolgens het potje met zuiver water en vult men het
met een oplossing van deze of gene stof, b.v. van rietsuiker, dan blijkt
het dat, terwijl de suiker niet naar buiten kan gaan, het water naar
binnen wordt gedreven. De vloeistof stijgt nl. in de buis omhoog, maar
daardoor ontstaat een drukverhooging in het vat, die na eenigen tijd
evenwicht maakt met de krachten die het water naar binnen drijven.
Het dt·ukverschil dat ten sloUe tusschen de vloeistoffen aan weersZfjden van den halfdoordringbaren wand bestaat, noemt men den
"osmotischen druk" van de oplossing.
Hoeveel water nu door den wand is heengedrongen, hangt van de
omstandigheden af. Was het potje, nadat men het met de suikeroplossing gevuld had, aan de bovenzijde gesloten, dan zou reeds de doorgang
van zeer weinig water den druk genoeg verhoogd hebben om het verdere
indringen te beletten.
Dat ook aan weerszijden van halfdoordringbare wanden van anderen
aard, onder dezelfde omstandigheden, een drukverschil ontstaan zal,
mag men verwachten en heeft men ook werkelijk waargenomen. Uit
het in het begin van § 235 gezegde kan men nu afleiden dat de osmotische druk onafhankeZijk is van de bijzondere eigenschappen van den
halfdooJ•dringbaren wand dien men bezigt.
Verbeelden wij ons nl. (Fig. 235) een buis B, waarvan de wand geheel ondoordringbaar is, en die door halfFig. 235.
doordringbare platen P en Q van verschil8
lenden aard is afgesloten, met een oplossing
gevuld en in horizontalen stand in zuiver
waterondergedompeld. Men ziet gemakkelijk
in dat, wanneer de osmotische druk voor de
plaat P niet even groot was als voor de plaat Q, geen evenwicht zou
kunnen ontstaan. Werd b.v. bij P een grooter drukverschil voor het
evenwicht vereisebt dan bij Q, dan zou de vloeistof aanhoudend door P
naar binnen en door Q naar buiten stroomen, en buiten de buis weer
naar P terugkeeren. Daar er toch altijd eenige wrijving is, is dit onmogelijk.
Bij zeer verdunde oplossingen wordt de grootte van den osmotischen
druk bepaald door een regel dien men aan VAN 'T HoFF te danken
heeft. Om dien te verstaan moet men terugdenken aan de wet van
AVOGADRO (§ 223) volgens welke bij een bepaalde temperatuur door een
bepaald aantal gasmolekulen, in een gegeven ruimte aanwezig, steeds
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dezelfde druk wordt uitgeoefend, onverschillig met welk gas men te
doen heeft. De osmotische druk van een verdunde oplossing is nu r;elijk aan den druk dien een gas bij dezelfde tempemtuur zou uitoefi:nen, als ltet 'În de volume-eenheid zooveel molekulen lJevatle, als c,·
molekulen van de opgeloste stof in de volume-eenheid aanwezig :fj11.
Men heeft b.v. gevonden dat de osmotische druk van een 1 üJo rietsuikeroplossing blj 15° C. 0,68 atm. bedraagt. In 1 liter van die oplossing komt voor 10 gram rietsuiker en, daar het molekulairgewîcht daarvan 342 bedraagt, zou een hoeveelheid waterstof die evenveel rnolekulen
bevat,

f7~

gram bedragen. In een ruimte van 1 liter gebracht, zmrdeze

laatste gasmassa blj 15° C. een druk van 0,69 atm. uitoefenen.
Wlj moeten hierblj vermelden dat ~r vele afwljkingen van de wet van
VAN 'T HoFF zljn waargenomen; wij zullen evenwel in de eerstvolgende
§ § daarvan afzien.
§ 295. Molekulaire beweging van een opgeloste stof. Hoe is de merkwaardige gelijkheid te verklaren, die in de wet van VAN 'T HoFF wordt
uitgedrukt? Wij weten dat de druk van een gas wordt teweeggebracht
door de botsingen van de molekulen en dat de wet van AVOGADHO haar
grond heeft in de gelijkheid, bij dezelfde temperatuur, van de gemiddelde kinetische energie der molekulen van verschillende gassen. Alles
zou nu begrijpelijk zijn, wanneer mocht worden aangenomen: 1° dat de
osmotische druk wordt teweeggebracht door de botsingen van d.e deeltjes
der opgeloste stof tegen den halfdoordringbaren wand, 2~ dat de werking van die botsingen op dezelfde wijze als de druk van een gas bepaald wordt door het arbeidsvermogen van beweging- der molekulen, en
:3° dat de gemiddelde kinetisch!! energie van een molekuul der opgeloste
stof even groot is als die van een gasmolekuul blj dezelfde temperatuur.
Er is veel dat voor dit laatste pleit. Theoretische beschouwingen die
hier achterwege moeten blljven, hebben tot de uitkomst geleid dat de
gemiddelde kinetische energie van een molekuul in den eenen aggregatietoestand even groot is als in den anderen, als zij maar bij dezelfde temperatuur vergeleken worden. Ditgeeft een krachtigen steun aan de derde
hypothese, en rechtvaardigt het, deze ter verklaring van het bedrag van
den osmoti;;chen druk in te voeren.
Dat verder deze druk door de botsingen van de deeltjes der opgeloste
stof wordt veroorzaakt, kan wel is waar bezwaarlijk in het algemeen
worden aangenomen, maar zou toch waar zijn b\j een wand van een
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bÛzondere structuur. Men kan zich nl. een uiterst dunne vaste schijfverbeelden met zoo vele openingen, of liever met zoo weinig vaste stof
daartusschen, dat hij elk watermolekuul doorlaat, maar aan de deeltjes
van de opgeloste stof (hetzij omdat die te groot zijn, hetzij omdat de
wand ze op een afstand afstoot) den doorgang verspert. Tegen zulk een
wand zou het water in het geheel niet drukken. De deeltjes van de opgeloste stof daarentegen zouden er tegen botsen en men kan aantoonen
dat zij daardoor een druk zouden uitoefenen, die op dezelfde wijze als
de spanning van een gas van de kinetische energie der molekulen afhangt.
In werkelijk voorkomende gevallen is allicht het mechanisme geheel
anders. Het is mogelijk dat de wederkeerige aantrekking tusschen de
molekulen van het water en van de opgeloste stof de hoofdrol speelt.
Deze kan eensdeels de deeltjes van de opgeloste stof uit de grenslaag
naar het binnenste trekken en hen aldus beletten bij den vasten wand
te komen; aan den anderen kant kan de aantrekking ten gevolge hebben dat het water, aangetrokken door de opgeloste stof, zoo lang naar
de zijde gedreven wordt waar deze zich bevindt, tot een drukverschil
van bepaalde grootte ontstaan is. Onder zekere vereenvoudigende onderstellingen kan men ook nu alles berekenen; men vindt dan weer dat de
osmotische druk ten slotte bepaald wordt door de molekulaire snelheid
van de opgeloste stof. Trouwens, wanneer de stelsels molekulen van dien
aard zijn, dat er van zelf een evenwichtstoestand ontstaat, moet de grootte
van den osmotischen druk bij eiken halfd'oordringbaren wand dezelfde
zijn (§ 294).
Alles samengenomen mogen wij wel in de wet van VAN 'T HoFF een
bevestiging zien van de stelling dat de gemiddelde kinetische ene'!·gie
van een deeltje eene1' opgeloste stof even groot is als die van een gasmolekuul bij dezelfde temperatuur.
Het wordt op deze wijze mogelijk, voor elke opgeloste stof de gemiddelde snelheid van de molekulen te berekenen en verschijnselen te bestudeeren, die daarmee samenhangen. Als voorbeeld daarvan noemen wij
hier de diffusie. Is eeh oplossing op de eene plaats meer geconcentreerd
dan op de andere, dan zal de molekulaire beweging dit verschil doen
verdwijnen; zelfs zou dit zeer snel gebeuren, als niet de molekulen van
de opgeloste stoftelkens door een watermolekuul werden tegengehouden.
De snelheid der diffusie hangt af van de molekulaire snelheden en de
lengte van den weg dien een molekuul doorloopen kan vóór het tegen
ee:q waterdeeltje botst (verg. § 224); uit de waarnemingen kan men
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omtrent die lengte een schatting afleiden, die in bevredigende overeenstemming is met hetgeen wij omtrent de grootte en den afstand van de
molekulen weten (§ 282).
§ 296. Isotonische oplossingen. Twee oplossingen van verschillende
stoffen die, bij gelijke temperatuur, denzelfden osmotisehen druk.hebben,
worden isotonisch genoemd: volgens de wet van VAN 'T HoFF bevatten
zij, als zij genoegzaam verdund zijn, in gelijke volumina evenveel molekuien van de opgeloste stoffen.
Om deze gevolgtrekking op de proef te stellen is het niet noodig,
werkelijk osmotische drukkingen te meten; men kan zich van een eenvoudiger hulpmiddel bedienen.
Wanneer, gescheiden door een halfdoordringbaren wand, een oplossing
van een stof A in evenwicht is met zuiver water, ontstaat aan de zijde
van A een hoogere druk dan in het water. Lossen wij nu in dit laatste
een zeer kleine hoeveelheid ·van een tweedé stof B 'bp, dan kan natuurlijk niet aanstonds het geheele drukverschil verdwijnen; het moet dus
nog bestaan wanneer tegenover een oplossing van A een veel mc.e r verdunde van B staat. Een drukverschil in omgekeerde richting zal er zijn ,
als de oplossing van B die van A zeer in ster.kte overtreft. Zoo wordt
het begrijpelijk dat er oplossingen van A en· B gevonden kunnen worden van zoodanige sterkte, dat zij tegenover ellcam· in evenwicht kunnen zijn, zonder dat er een drukvcrschil bestaat. Dergelijke oplos:-J'ingen nu zijn isotonisch.
Om dit in te zien verbeelden wij ons een vat (Fig. 236) dat door de
halfdoordringbare tussehenschotten P, Q en R
Fig. gB6.
in drie afdeelingen verdeeld is. In C bevindt
zich water, in A een oplossing van de stof A en
in B een oplossing van B. Ten slotte is alles in
evenwicht (~ 285). Noemen wij nu de drukkingen in de drie afdeelingen p., Pó en Pc, dan zijn
de verschillen p.--pc en p 6- pc de osmotische
drukkingen. Deze zijn even groot wanneer P•=Pó
is, waarmee de stelling is bewezen.
DE VRIES heeft naar dit beginsel isotonische oplossingen gezocht, door
gebruik te maken van de omstandigheid dat de protoplasmalaag die in
plantencellen binnen den cellulosewand gevonden wordt, halfdoordringbaar is. Wordt zulk een cel in een sterke oplossing van een of andere
zelfstandigheid A geplaatst, dan gaat water uit den celinhoud naar bui-
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ten; de protoplasmalaag trekt zich samen en scheidt zich van den cellulosewand. Is daarentegen de uitwendige oplossing zeer verdund, dan heeft
het omgekeerde plaats; het protoplasma wordt tegen den celwand gedrukt. Door nu te werken met oplossingen van steeds kleinere sterkte,
en die op te zoeken, bij welke voor het eerst het protoplasma zich niet
meer van den wand scheidt, vond men een oplossing van A, die isotonisch is met den celinhoud. Werd vervolgens op dezelfde wijze een oplossing van een tweede stof B gezocht, die deze eigenschap heeft, dan
moest deze isotonisch zijn met de zooeven genoemde oplossing van A.
Werkelijk bleken nu twee dergelijke oplossingen van A en B in de
volume-eenheid evenveel molekulen opgeloste stof te bevatten.
§ 297. Dampspanning van verdunde oplossingen. Het beginsel dat
een aan zich zelf overgelaten stelsel een evenwichtstoestand aanneemt
maakt het mogelijk, verschillende eigenschappen van verdunde oplossingen met den osmotisch en druk in verband te brengen. Vooreerst gelukt
dit wat de dampspanning betreft.
Zij nl. B (Fig. 237) een (niet capillaire) verticale glazen buis, aan het
benedeneinde afgesloten door een halfdoordringbare plaat Wen geplaatst
in een bakje A, dat tot de hoogte E met water
Fig. 237.
gevuld is. Stel dat zich in de buis een oplossing
bevindt en dat alles bedekt is met een klok, die
verder alleen waterdamp bevat. Wij zullen nl. aanB
nemen dat de opgeloste stof niet mee verdampt.
{} ·----#- Zal er nu evenwicht zijn, dan moet de vloeistofspiegel C in de buis hooger liggen dan de spiegel E in den bak, en de spanning van den damp
moet, wegens de werking van de zwaartekracht,
in E grooter zijn dan in C, waar zij dezelfde
waarde heeft als op de gelijke hoogte D buiten
de buis. Verder moet, zoowel in E als in C, de
damp in evenwicht zijn met de vloeistof. Men
ziet dus dat, zooals wij reeds in § 272 uit een
andere beschouwing hebben afgeleid, de evenwichtsspanning (het maximum van spanning) voor de oplossing kleiner is dan voor het water.
Hoeveel het verschil bedraagt leert een eenvoudige berekening. Zij nl.
h de hoogte DE, h' de diepte van de plaat W beneden E, s het soortelijk gewicht van het water, s' het gemiddelde soortelijk gewicht van de
boven W staande kolom oplossing en eindelijk a- het gemiddelde soorte-
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lijk gewicht van de dampkolom D E. Dan is het drukverschil tusschen
de twee zijvlakken van W, d.w.z. de osmotische druk,
P = (h

+ h') s'- h's-hIJ"

en het verschil tusschen de dampspanmuzen in E en C
7r=h!J".

Men kan nu h' zoo klein maken als men wil. Gaat rnen tot de grens
over, waarbij h' = 0 is, dan wordt

P =h (H'- a'),
en dus
7r : P =

IJ" :

(s' - a')

. (13)

Heeft men met zeer verdunde oplossingen te doen, dan mag men de
dichtheid s' van de oplossing door die van het zuivere water vervangen
en on<ler IJ" verstaan de dichtheid die de waterdamp in E heeft, dus de
dichtheid van den verzadigden damp 1•an zuiver water. Bovendien mag
men in den laatsten term IJ" tegenover de veel grootere dichtheid s' weglaten. Men vindt dus
(J"

7r=-P

s

(14)

Daar nu voor elke oplossing de, osmotische druk P met behulp van
de wet van VAN 'T Hon· berekend kan worden, kan men ook de darnpspanningsverminde1·ing 7r theoretisch bepalen. De op deze wijze gevonden uitkomsten zijn in vele gevallen in bevredigende overeenstemming
met de waarnemingen.
De formule (14) kan nog in een anderen eenvoudigen vorm worden
geschreven. Zij nl. v het aantal molekulen in de volume-eenheid verzadigden damp, N het aantal van deze molekulen die in de volume-eenheid
water zijn opeengehoopt, en eindelijk n het aantal molekulen van de
opgeloste stof in de volume-eenheid der oplossing. Dan is
IJ"

)I

s - N'
terwijl, als men van de afwijkingen van den waterdamp van de wet van
BoYLE afziet, en de wet van VAN 'T HoFF toepast, de dampspanning p
voldoet aan de evenredigheid
P:p=n:v.
De vergelijking (14) gaat nu over in
n
'Ir=

NP

. (15)
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Hoeveel de dampspanning door de aanwezigheid van de opgeloste
stof' afneemt, hangt dus alleen van het aantal molekulen af. Isotonische oplossingen hebben ook gelijke dampspanning.
Het vet•dient opmerking dat. de gevonden uitkomst ook dan geldt, wanneer
bij de verdichting van waterdamp molekulen zich tot gt·ootet·e groepen vereenigen, en dus in de vloeistof grootere molekulen voorkomen dan in den
damp. Onder het getal N wordt nl. in de afleiding niet het aantal vloeistofmolekulen verstaan, maar het aantal dampmolekulen die, hoe dan ook met
elkaar verbonden, een volume-eenheid watet· .opleveren.

§ 298. Vriespunt van verdunde oplossingen. Het is gebleken dat een
oplossing een lager vriespunt heeft dan het zuivere oplossingsmiddel
en ook voor dit verschijnsel kan men uit de theorie van den osmotischen
druk een wet afleiden, als men aanneemt dat, zooals dikwijls het geval
is, de vaste stof die uit de oplossing ontstaat, geheel vrij van de opge1oste stof is.
Stel dat de oplossing per cms c gram-molekuul (§ 223) van de opgeloste stof bevat. Dan heeft men voor de verlaging van het vriespunt
gevonden

T2 v

.9"=1,97~-c,.

r

(1ö)

waarin T het vriespunt van het zuivere oplossingsmiddel is (absolute
temperatuur), v het volume in cms van 1 gram van het oplossingsmiddel, en r de smeltingswarmte in calorieën voor 1 gram.
Voor water is v = 1, r = 80. Heeft men verder met een verdunde
oplossing te doen, die op 100 gram water, dus in 100 cm 8 c' grammolekuul van de opgeloste stof bevat, dan is c=0,01 c', en dus volgens(16)
.9' = 18,4 c'.

Den coëflicient 18,4 noemt men de molekulaire vriespuntsverlaging.
Het verdient vooral opmerking dat blijkens de meegedeelde formule
de vriespuntsverlaging alleen van het aantal molekulen van de opgeloste stof afhangt, en dat dus isotonische oplossingen hetzelfde vriespunt hebben. Hoe men, door de vriespuntsverlaging te meten, met behulp van (16) c kan leeren kennen en dus, als men de concentratie kent,
het molekulairgewicht van de opgeloste stof kan bepalen, zal duidelijk zijn.
Ook voor andere oplossingsmiddelen dan water geldt formule (16).
Door een opgeloste stofwordt altijd het smeltpunt verlaagd, onversehillig
of het oplossingsmiddel zich bij het vastworden samentrekt of uitzet.
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Zij (Fig. 238) R een ringvormige buis van overal gelijke doorsnede, die
met zijn vlak verticaal staat, en waarin zich bij A een halfdoordringbaar tu~
sehenschot en van B tot C een stuk ijs bevindt. De ruimte tusschen A en B
zij met een oplossing, die tusschen A en C met zuiver water gevuld. Terwij I
wij aannemen dat het tusschenschot aan den wand van de buis is bevestigd,
onderstellen wij dat het stuk ijs zich bewegen
Fig. 238.
kan. Dit w01·dt niet belet door de aanwezigheid
van de vloeistof in het overige deel van de buis;
imm.ers het tusschenschot A kan het water doot·la ten. Wij houden nu dit stelsel op de standvastige
temperatuur T (natuurlijk in de nabijheid van het
gewone vriespunt) en toonen voot·eet·st aan dat
er, bij een zeket·en stand van het stuk ijs, mechanisch evenwicht mogelijk is.
Te dien einde verstaan wij onder s het soOJ·tefijk gewicht van het watet·, onder s' het gemiddelde soortelijk gewicht van de oplossing tussche-n
A en B, ondet· rr het soot·telijk gewicht van het
ijs, eindelijk onder ha, hb en he de vet·ticale hoogten van de middelpunten det·
zeer kleine vlakken A, B en C boven het laagste punt van de buis. I~ nu nog
p de dt·uk in de oplossing bij B, P de osmotische druk, dan is - als er
evenwicht bestaat - de druk aan de bovenzijde van A
p

+ (hb- ha) s',

die aan de benedenzijde van A
p

+ (hb- ha) s'- P,

en die in het punt C
p +(ha- he) s

+ (hb- ha) s'- P.

De druk in C. overtreft dien in B dus met het bedrag

(ha- hels+ (hb- ha) s'

~

P,

en wij moeten onderzoeken, wanneer dit drukverschil evenwicht zal maken met
het gewicht van het ijs.
Het eenvoudigst is het, te bedenken dat het stuk ijs in eliten stand in evenwicht zou zijn, als het tusschenschot A et' niet was en de gehcele ruimte beneden bet ijs gevuld was met een vloeistof, even zwaat' als dit laatste, dus van
het soortelijk gewicht rr. Dan zou het drukverschil tusschen C en B zijn
(h&-hc)rr.

De evenwichtsvoorwaat·de is derhalve

(ha-hc)s

+ (hb -ha) s' -P= (hb- he) rr

. . .

(17)

Den tweeden term kan men zeet• klein maken door A dicht bij B te plaatsen. Dan kan men in dien term s' door s vervangen, zoodat
(hb- he) (s- rr) = P .

. .

. .

.

.

.

(18)

wordt. Daar nu s - rr positief is, is werkelijk een evenwicht mogelijk, waarbij
het punt B, zooals in de figuur is voorgesteld, hooger ligt dan C.
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Onderstellen w\j nu dat de in B bestaande druk p juist die is, welke, bij
de gekozen temperatuur T, noodig is voor het molekulair evenwicht tusschen
de oplossing en het ijs. Zal dan de druk in C, die de waarde

p + (h6- he)

rr

.

. (19)

heeft, ook voldoende zijn om hier bij diezelfde temperatuur evenwicht te verzekeren? Of, m.a.w., zal de temperatuur T juist het vriespunt van water
onder den druk (19) zijn?
Was T hooget• dan dit vriespunt, dan zou in C eenig ijs smelten; daar dit
met een volumevet·mindering gepaat·d gaat, zou de druk kleinm· worden en
deze drukvermindering zou zich overal in het deel CAB van de buis doen
gevoelen. Dan zou dus in B het smeltpunt hooger worden dan de werkelijk
bestaande temperatuur; daa1· zou dus eenig watet• bevriezen. Maar ook het
evenwicht van het ijs zou verbroken worden. Immers, het punt C zou hooger
komen, het punt B lager, en het verschil hh- he zou afnemeR. Dientengevolge zou
(hb --he) (s- rr) < P
worden en het em·ste lid van vergelijking (17) kleiner dan het tweede.
Het drukverschil tusschen C en B zou kleiner worden dan noorlig is voo1· het
evenwicht van het ijs; dit zou dus naar rechts gaan. Het is nn niet moeilijk
in te zien dat, wanneer niet gelijl1tijdig in alle opzichten evenwicht bestaan
kan, aan de aangeduide vemnderingen nooit P-en eind zou komen. Steeds zou
het ijs naar rechts schuiven, terwjjl het in C zou afsmelten, en in B nieuw jjs
zou ontstaan uit water dat door A heen toestroomde. Deze aanhoudende beweging nu is (§ 23ö) onmogelijk en, daar de omgekeerde het eveneens is,
besluiten wij dat onder den druk (19) ook in C evenwicht bestaat.
Voor dien druk kunnen wij blijkens (18) schrijven

P+-""-P
s-rr
en wij kunnen dus beslui ten:
Als T het vri~punt van een oplossing is onder den dr11k p, dan is die
temperatuur ook het vt·iespunt van zuivet· water onder den gr·ooteren druk

p+
'T

__

fl'_

S-rr

+ s-,

P. Het vriespunt van water onder den druk p zou hooger zijn, stel

en wel is volgens formule (6) van § 277

s- =

T ( 1J1 -

Er

v2 )

•

---~- P.
s-rr

Ziedaar hoeveel, bij een zelfden druk p, het vriespunt van een oplossing
lager is dan dat van water. Is de oplossing zeer verdund, dan is s- veel kleiner dan Ten mag men in het tweede lid onder T het vriespunt van zuiver
water verstaan (dat eigenlijk T+s- is). Verder is
men mag dus voor de vergelijking schrijven
.9-=

Tv •
E -p,
'r

465
Wordt nu de Kterkte van de oplo~sing op de in het begin van deze §aangegeven wijze door het getal c bepaald, dan is P gelijk aan den druk, uitgeoefend door c gram-molekulen van een gas in een cma, en wordt dus in dyn<'s
per cm2 door 82,7 X 10 6 c T (§ 223) gegeven, waardoor men tot formule
(16) komt.

§ 299. Afwijkingen van de wet van van 't Hoff. Evenals wij in het
bovenstaande eerst de dampspanningsvermindering en toen de vriespuntsverlaging met den osmotÜ;chen druk in verband hebben gebracht, kan
men ook rechtstreeks uit thermodynamische beschouwingen een verband
tusschen de dampspanning en het vriespunt van een oplossing afleiden.
De waarnemingen hebben nooit ,een geval doen kennen, waarin de:::t~
gevolgtrekkingen niet bevestigd worden. Wel is het gebleken dat vele
opgeloste stofl'en een dampspanningsvermindering teweegbrengen, grooter
dan aan formule (15) (§ 297) beantwoordt, maar deze stoffen geven
dan ook tot een vriespuntsverlaging aanleiding, die grooter is dan de
door (16) bepaalde, en er bestaat wel geen twijfel dat zij ook een osmotischendruk veroorzaken, grooter dan die volgens de wet van VA~ 'T Honc
moet zijn.
Het :::ijn de zouten, en liehanwn die dadnnee in chemise/te cigl'uschappen min of mee1· ove1·eenkorncn, bij welke deze a(wfjkiuyen bestaan, en wel des te mem·, naal'mate de oplossingen mecr·verdwnd zijn.
Om dit te verklaren heeft men aangenomen dat de molckulen van deze
Zieharrum onder den invloed van het water yedis.~ocieerd worden; inderdaad heeft men alle reden om aan te nemen dat de wet van V.\N
'T HoFF altijd moet doorgaan, als men maar onder het aantal molekulen,
waarvan in die wet sprake is, het geheele aantal deeltjes verstaat, waaruit de opgeloste stof is samengesteld en die zich onafhankelijk van elkaa1~,
te midden van het water bewegen. Als dit zoo is, moet splitsing der
molekulen van een zout tot verhanging van den osmotischendruk leiden;
daarmee gaat dan, wegens het verband tussehen de verschillendf' verschijnselen, een vergrooting van de dampspanningsvermindering en de
vriespuntsverlaging gepaard.
Bij de bespreking van de ontleding door een electnschen stroom zullen
wij op deze dissociatie terugkomen.

§ 300. Brownsche beweging. Zooals in § 295 vermeld werd, hebben bij een bepaalde temperatuur 1le molekulen van alle lichamen, onverschillig in welken aggregatietoestand deze zich bevinden, gemiddeld
dezelfde kinetisdw energie. Verder theoretisch onderzoek heeft geleerd
L. I.

;lQ
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dat dit zelfs tot kleine zichtbare deeltjes die in een vloeistof zweven en
daarmee een emulsie vormen, kan worden uitgebreid.
Men had reeds lang waargenomen dat zulke deeltjes, onder het
mikroskoop gezien, nooit stilstaan, maar in een voortdurende onregelmatige krioelende beweging verkeeren, een verschijnsel waaraan men
naar den plantkunäige BROWN diè het het eerst uitvoerig onderzocht
heeft, den naam van BROWNsche beweging heeft gegeven. Er is thans
geen twijfel meer aan dat men hier met een gevolg van de stoaten der
omringende vloeistofmolekulen te doen heeft en dat de gemiddelde
kinetische energie van een korrel gelijk is aan die van een vloeistofmolekuul, en dus ook aan die van een gasmolekuul bij dezelfde temperatuur.
Alleen moet worden opgemerkt dat de beweging die men ziet, slechts
een flauwe afspiegeling is van de werkelijke beweging der korrels, die
men hun warmtebeweging kan noemen; deze laatste bestaat namelijk
voor een groot deel in een. snel heen en weer gaan over afstanden, zoo
klein dat zij aan de waarneming ontsnappen.
Het is de BaowNsche beweging, die de zwevende deeltjes verhindert, geheel op den bodem van het vat te bezinken. Laat men een
emulsie langen tijd rustig staan, dan zijn de korrels ten slotte toch steeds
over een laag van zekere hoogte verspreid, al neemt dap ook bij deeltjes
die men met het mikroskoop zien kan, het aantal per volume-eenheid,
de. "concentmtie" der emulsie, zeer aanmerkelijk af, als men over een
klein onderdeel van een millimeter omhoog gaat. Het is, ofschoon op
geheel.andere schaal, hetzelfde verschijnsel als de afneming in dichtheid
naar boven toe, in eene verticale gaskolom wat~rop de zwaartekracht
werkt. Ook in dit laatste geval is het de warmtebeweging - die nu
een veel grooteren invloed heeft, omdat de snelheid van de gasmolekulen
veel grooter is dan die der zwevende deeltjes-, die de molekulen belet,
zich op den bodem opeen te hoopen.
Deze overeenkomst van een emulsie met een gasmassa heeft PERRI~
tot een belangrijke gevolgtrekking geleid. Bij twee verschillende gassen
is de afstand over welken men omhoog moet gaan om de dichtheid tot
de helft te zien dalen, omgekeerd evenredig met het molekulair-gewicht;
hij bedraagt b.v. voor waterstof van 15' C. 84 km en voor zuurstof
ruim 5 km. Men kan, wegens die betrekking, zoo men deze hoogten
kent, daaruit de verhouding der massa's van een molekuul van heteene
en van een molekuul van het andere gas afleiden.
PERRIN nam nu waar dat b.v. in een emulsie met bolletjes guttegom,
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waarvan de straal 0,2 fL bedroeg I), op een hoogte van 30 p. de concentratie tot de helft verminderde. Door dit laatste getal te vergelijken met
de hoogte van 84 km die zooeven voor waterstofwerd opgegeven, waarbij
op een wijze waarover wij niet kunnen uitweiden, rekening werd gehouden met den opwaartsehen druk dien de zwevende korrels volgens
de wet van ARCHIMEDES van het water ondervinden, kon hij de verhouding tusschen de massa van een guttegom-bolletje en die van een waterstofmolekuul berekenen, en dus ook, daar de eerste uit den straal en het
soortelijk gewicht kon worden afgeleid, de massa van een watersto{'molekuul bepalen. De uitkomst was
2,93.10-~4 gram.
Hieruit kan nu verder door deeling op 2 gram het aantal molekulen
in een grammolekuul waterstof worden gevonden.
Het quotient

68.1022
stelt voor alle lichamen het aantal molekulen in een grammolekuul voor.
Deze getallen zijn in bevredigende overeenstemming met hetgeen men
op andere wijze voor de absolute grootte en het aantal der molekulen
heeft gevonden (§ 282).
§ 301. Meer of minder waarschijnlijke toestanden in een stelsel
molekulen. De BaowNsche beweging geeft nog tot eene and-ere beschouwing aanleiding. Zij bestaat ongetwijfeld ook, hoewel mat veel kleinere
snelheid dan bij de besproken zwevende deeltjes, bij lic~inen van grootere afmeting, en wij kunnen verzekerd zijn dat wanneer een bol van
willekeurige afmetingen aan een draad is opgehangen hij door de stooten
der luchtmolekulen eenige beweging verkrijgt. De.snelheid daarvan kan
van oogenblik tot oogenblik wisselen, maar de gemiddelde waarde der
kinetische energie over een lang tijdsverloop genomen zal gelijk zijn aan
de gemiddelde kinetische energie van een luchtmolekuuL
Natuurlijk zou de bol in rust blijven, zoo de druk dien hij ondervindt,
aan alle zijden volkomen dezelfde was, en de beweging waarover wij
spreken is dan ook daaraan toe te schrijven dat, terwijl b.v. tegen de
rechter- en de linkerhelft van het oppervlak op den langen duur even
vele en even sterke stoaten van molekulen plaats hebben, in een kort
tijdsverloop zeer goed de eene helft door iets meer of iets sterker stoaten kan worden getroffen dan de andere.
1) Het teeken fJ. is gebruikelijk voor "mikron", d. w. z. duizendste millimeter.
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De1·gelijke afwijkingen van· helgeen men op den langen duw· en
gemiddeld mag verwachten, komen ook in andere opzichten bfj de
onregelmatige bewegingen van een stelsel molekulen voor. Om er een
eenvoudig voorbeeld van te geven, verbeelden wij ons dat in een vat
van het volumeveen gasmassa van bepaalde temperatuur gebracht wordt.
Wij verdeelen door een denkbeeldig scheidingsvlak het volume in twee
gelijke deelen v1 en v2 , de rechter- en de linkerhelft b.v., en stellen de
vraag hoe na zeker lang tijdsverloop de mölekulen over die deelen verdeeld zullen zijn. Daar wij niet in staat zijn, de beweging van elk molekuul vooraf te berekenen, kunnen wij rliet met zekerheid een antwoord
geven. Wij moeten wel de veranderingen die de bewegingsrichting en
de snelheid van een deeltje ondergaan, en waardoor zijn verdere loop
telkens bepaald wordt, als iets "toevalligs" beschouwen en kunnen alleen
zeggen dat er voor ieder molekuul evenveel kans is dat het op het gekozen oogenblik in v1 als in v2 ligt; immers, wij kunnen geen reden
aangeven, waarom wij_ eer het een dan het ander zouden moeten verwachten. Zoo staan wij tegenover de vraag vrij wel alsof wij met een
loterij of kansspel te doen hadden, in welk geval wij de uitkomst ook
niet met zekerheid kunnen voorspellen, maar alleen kunnen aangeven
wat meer en wat minder waarschijnlijk is te achten.
Men kan b.v. dergelijke verdeelingen als in het gas zullen voorkomen, op de volgende wijze vinden. In een zak doen wij een groot aantal gelijke ba,llen, voor de helft zwart en voor de helft wit, en wij bepalen voor elk molekuul de plaats, door op goed geluk een bal uit den
zak te trekken. Een witte bal wil zeggen dat het molekuul in v1, een
zwarte daarentegen dat het in v 2 komt te liggen. Trekken wij nu op
deze wijze een bal, eerst voor het eerste molekuul, dan voor het tweede,
het derde, enz., waarbij wij, om de kansen gelijk te doen blijven, elken
getrokken bal weer in den zak doen, dan vinden wij een der mogelijke
verdeelingswijzen. Hebben wij ten slotte n 1 maal een witten bal en n 2
maal een zwarten getrokken, waarbij
n 1 +n2 =n
het geheele aantal molekulen is, dan komen n1 deeltjes in v1 en n 2
deeltjes in v2 te liggen.
Men kan nu aantoonen dat, wanneer n zeer groot is, verwacht mag
worden dat de verhóuding ~ : n 2 zeer weinig van de eenheid verschilt; in dezen zin is de f!elijkmatige verdeeling van het gas over het
beschikbare volume de meest waarschijnlijke. Maar dit neemt niet weg
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!lat er zeer goed eenig verschil tusschen n 1 en n 2 kan bestaan. Beschouwingen die hier achterwege moeten blijven, leeren dat de verschillen
die men rnet eenige waarschijnlijkheid mag verwachten vergelijkbaar
met· Vn, of, zooals m.en veelal zegt, van de orde van grootte van
v-~~- z~jn; hiermede is bedoeld dat de verhouding tusschen het verschil
en V~~- weinig van de eenheid zal afwijken. Een waarde van het verschil, die 10 maal, of zelfs een waarde die 3 maal zoo groot is als
is ze~r onwaarschijnlijk. Men ziet gemakkelijk in dat, wanneer n zeer
groot is, een verschil tusschen n 1 en n 2 van de genoemde grootte de
verhouding n 1 : n 2 zeer weinig van de eenheid zal d,oen afwijken; immers,
dan is Vnzeer klein in vergelijking' met de helft van n.
Heeft men met een kubieken centimeter van een gas bij 0° en
een druk van 76 cm kwik te doen, dan is, zooals men thans weet
(§ § 282 en 300), het aantal molekulen ongeveer n = 28 X 10tB. Dut> is
V n 5,~l X 109 , maar zelfs wanneer het verschil tusschen het aantal
deeltjes in de eene en de andere helft van het volume het tienvoud
hiervan, d. i. 5,:3 X 1010 bedroeg, zou het nog niet het honderdmillioenste
gedeelte van ~· n zijn.
Wanneer men zich niet op het standpunt der molekulaire theorieën
plaatst moet men zeggen dat de gelijkmatige verdeeling van het gas
over de twee helften der beschikbare ruimte de evenwichtstoestand is.
Beschouwingen als de bovenstaande, die men tot andere gevallen kan
uitbreiden, leeren ons vooreerst dat de evenwichtstoestand zich hierdoor
van andere evenzoo mogelijke toestanden onderscheidt, dat hij de meest
waarschijnlijke is, en ten tweede dat de evenwichtstoestand, strikt genomen, niet volkomen ve1·wezenlijkt wordt. Integendeel bestaan er gril'iige en toevallige afwijkingen, nu eens in de eene en een volgend
oogenblik in de andere richting, die echter, wegens het groote aantal
molekulen, slechts een klein bedrag bereiken.
Het verdient vermelding dat in een gas waarvan de toestand beantwoordt aan een punt dicht bij E in Fig. 228 (blz. 431) gelegen, de
ongelijkmatigheid der verdeeling zoo ver kan gaan dat het troebel wordt;
invallende lichtstralen worden voor een deel naar alle zijden verstrooid.
Trouwens iets dergelijks heeft ook in den dampkring plaats. Ook bij
afwezigheid van zwevend stof en kleine waterdroppels hebben de besproken toevallige dichtheidsverschillen ten gevolge dat de zonnestralen eenigszins verstrooid worden en ons ook in richtingen die aanmerkelijk van de
oorspronkelijke afwijken. bereiken. Zoo verklaart men het licht van den
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hemel. De blauwe kleur is hieraan to~ te schrijven dat onder de stralen
van verschillende kleur die, zooals later besproken zal worden, in het
zonlicht voorkomen, ,de blauwe het meest aan de verstrooiing onderhevig zijn.
Wij' merken hierbij nog op dat de ongelijkheden in dichtheid in den
dampkring uiterst klein zijn, veel kleiner dan in een gas waarvan de
toestand zoo even, onder verwijzing naar Fig. 228 werd aangegeven.
Dat toch de lichtverstrooiing in den dampkring merkbaar wordt, is aan
de groote lengte "\<an den door de stralen afgelegden weg te wijten.

